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 > Wspaniały 
Marcel Czemarnik: 
Najważniejsze  
dla mnie jest 
pomaganie innym
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MIASTO

inał trzeciej już edycji konkursu na najpiękniejszy budynek  
w mieście „Żółta poziomnica”, organizowany przez grupę Je-

rzy Skupień i przyjaciele, odbył się 15 marca właśnie w siedzibie LBP. 
Legniczanie wybierali najpiękniejszą spośród 22 budowli zaprojek-
towanych przez 16 architektów i zrealizowanych w roku 2018. 
Gmach Legnickiej Biblioteki Publicznej w minionym roku został 
gruntownie odrestaurowany. Odnowiono ściany zewnętrzne bu-
dowli, dachy, wymieniono wszystkie okna, pojawiła się nowa win-
da. Na zewnątrz ustawione są leżanki, na których można spędzić 
czas z książką w ręku. Powstała strefa młodzieży z interaktywną 
ścianą i stołem, e-galeriami i okularami do przeżywania wirtual-
nej rzeczywistości. W dawnej Sali ceremonialnej loży masońskiej 
powstała sala spotkań ze znakomitym nagłośnieniem. Podczas 
remontu piwnic odkryte i odnowione zostały dawne polichromie. 
Remont siedziby LBP kosztował ok. 5,8 mln zł. Blisko 4,8 mln stano-
wiło unijne dofinansowanie.

ŻÓŁTA POZIOMNICA DLA LBP

JAKUB NALEŻNY 
OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2018
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opracowany został na podstawie mate-
riałów nadesłanych przez organizatorów 
imprez. Za ewentualne zmiany wydawca  
nie ponosi odpowiedzialności.

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU

 > Siedziba Legnickiej Biblioteki Publicznej wyróż-
niona została Żółtą poziomnicą w konkursie na 
najpiękniejszy w roku 2018 budynek w mieście.  
Autorami projektu renowacji tej urokliwej budowli 
są architekci Krzysztof Chamielec i Piotr Lisowski.

Najpiękniej odrestaurowana budowla

Legnicka kartka z kalendarza  
• kwiecień 1945

HISTORIE
NIEZNANE

Jedną z grup operacyjnych, która przybyła do Legnicy 
już w kwietniu 1945 r., byli pocztowcy. Marian Makow-
ski, jeden z członków zespołu wysłanego na Ziemie Od-
zyskane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów w War-
szawie, wspominał: „Miasto zastaliśmy zupełnie puste. 
Niesamowicie przedstawiały się wymarłe ulice Legnicy. 
Można było przejść np. od dzisiejszej ul. Złotoryjskiej aż 
na koniec Wrocławskiej i nie spotkało się żadnej ludz-
kiej istoty”. Grupa zajęła dla swoich potrzeb kilka do-
mów przy ul. Orzeszkowej, gdzie zorganizowano m.in. 
pierwsze biura i pracowniczą stołówkę. Za prowiant ro-
biły wówczas zapasy i przetwory w słoikach znalezione  
w opuszczonych piwnicach.
Pomimo skrajnie trudnych warunków życia i pracy, 
pierwszy Urząd Pocztowy w Legnicy został uruchomiony  
6 maja 1945 r. Znajdował się w lokalu przy ul. Jaworzyń-
skiej, a jego pierwszym naczelnikiem został Franciszek 
Zielonka. W kolejnym miesiącu przy ul. Dworcowej został 
zorganizowany Urząd Pocztowy Legnica 2 (tzw. urząd 
dworcowy). Z kolei okazały gmach legnickiej poczty, 
znajdujący się przy ul. Piastowskiej, otrzymano dopiero  
w 1947 r., kiedy obiekt ten opuściły wojska radzieckie.

 ■ tekst – Marek Żak,  fot. ze zbiorów Muzeum Miedzi

Czytelnicy Gazety Wrocławskiej przy-
znali tytuł Osobowości Roku 2018 na-
szemu koledze z wydziału promocji  
i komunikacji społecznej Urzędu Miasta, 
Jakubowi Należnemu. Został legnickim 
laureatem plebiscytu w kategorii Dzia-
łalność Społeczna i Charytatywna. Jest 
koordynatorem pracy miejskiego cen-
trum wolontariatu Team Legnica i pre-
zesem stowarzyszenia Spynacz.
Tytuł Osobowość Roku trafia do osób, 
które wyróżniły się szczególnymi działa-
niami w różnych dziedzinach, osiągnęły 
sukcesy i znacząco zasłużyły się dla lo-
kalnej społeczności.
Brawo, Kuba. Tak trzymaj!

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

o kilkunastu latach pracy w komisji 
rewizyjnej rozpoczynam działanie  

w Zarządzie ZMP nowej kadencji. Dzięku-
ję delegatom za zaufanie i poparcie. Przed 
nami wielkie wyzwania, zwłaszcza doty-
czące umocnienia ustroju samorządowego 
– powiedział Tadeusz Krzakowski, dziękując 
za powierzenie mu tej funkcji. 
Przewodniczącym ZMP ponownie został 
wybrany Zygmunt Frankiewicz, prezydent 
Gliwic, a wiceprezesami - Krzysztof Żuk, pre-
zydent Lublina i Paweł Osiewała, prezydent 
Sieradza. Na sekretarza wybrano Krzysztofa 
Kosińskiego, prezydenta Ciechanowa. W no-
wym, poszerzonym zarządzie zasiądzie te-
raz 30 przedstawicieli miast członkowskich. 
7 marca na konferencji w Warszawie, w któ-
rej uczestniczył prezydent Krzakowski, ogło-
szono wyniki badań Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju (w ramach „Pakietu dla średnich 
miast”), z których wynika, że Legnica ma po-
nadprzeciętny potencjał inwestycyjny. 
Do analiz wybrane zostały ośrodki, w któ-
rych funkcjonują Państwowe Wyższe Szkoły 

Zawodowe. Badano, co może być ich mo-
torem napędowym i czy mogą świadczyć 
usługi dla biznesu. W gronie laureatów zna-
lazły się: Opole, Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy 
Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wiel-
kopolski i Piła. Celem tego projektu jest do-
bór optymalnych kierunków wsparcia miast 
i uczelni zawodowych ze środków europej-
skich. Efektem będzie zapewnienie miastom 
warunków do trwałego rozwoju. 

 

P

- Gratuluję świetnego pomysłu. Wyrazisty 
happening i cała akcja bardzo mi się podoba. 
Dołączam do wszystkich grup w social me-
diach i oczywiście ograniczam plastik. Bra-
wo Legnica! - napisał na swoim popularnym 
profilu na Facebooku Dariusz Stasik. Mówię  
o nim „mój guru smart city”, bo to jeden z naj-
bardziej popularnych wykładowców związa-
nych z tematyką nowoczesnych, inteligent-
nych miast. 
Projekt, chwalony przez eksperta z dziedziny 
smart city, to „Zrywam z plastikiem”, promują-
cy idee Zero Waste – ograniczenia plastikowych 
opakowań, foliówek itp. Będzie to najdłuższa 
prowadzona przez nas mała kampania, chce-
my bowiem przez blisko 300 dni, czyli do koń-
ca tego roku, promować zdrowe nawyki, które 

ostatecznie mają wpłynąć na ograniczenie wy-
twarzania śmieci. Jak to zrobić?
Każdy może zrobić coś, co wpisze się w nasz  
projekt. Czy zauważyli Państwo, jak dużo „pro-
dukujemy” plastikowych opakowań po wo-
dach mineralnych? Można z tego zrezygnować 
i pić dobrą legnicką kranówkę. Jeśli przeszkadza 
nam nieco surowy smak wody z kranu, to warto 
spróbować filtra do wody – wówczas smakuje 
ona lepiej od kupionej w sklepie. Zapytacie, a 
co, jeśli lubimy wodę z bąbelkami. Za niespełna 
250 zł dostępne są sprytne syfony – naprawdę 
polecam. Takie małe rzeczy znacząco wpływa-
ją na ograniczenie zużycia plastiku. Potem czas 
na kolejne kroki, jeszcze dalsze. Z małych rzeczy 
zrobią się wielkie. Zatem do dzieła. 300 dni wy-
zwania dla Legnicy trwa!

Mała wielka kampania 

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

 > Prezydent Tadeusz Krzakowski został wybrany do zarządu Związku Miast Polskich. Głosowało na niego 199 
delegatów z 211 uczestniczących w wyborach podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP (5-6 marca) w Pozna-
niu. Wcześniej przez wiele lat był przewodniczącym komisji rewizyjnej.

A NASZE MIASTO ZNOWU WYRÓŻNIONE

PREZYDENT LEGNICY 
W ZARZĄDZIE ZMP
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EDUKACJA

LEGNICA NIE BOI SIĘ KUMULACJI ROCZNIKÓW. 
MAMY MIEJSCA DLA WSZYSTKICH

 > We wrześniu do legnickich szkół średnich trafi ok. 2.640 absolwentów klas gimnazjalnych i ośmioletnich 
szkół podstawowych. To ponad dwa razy więcej, niż ich było w roku 2018. Nastąpi kumulacja dwóch roczni-
ków uczniów, ale nie zabraknie dla nich miejsc, klas i nie przewiduje się nauki na dwie zmiany ani w soboty.

bsolwenci gimnazjów (ok. 1.350)  
i szkół podstawowych (ok. 1.290) od 

września uczyć się będą w 88 oddziałach. 
Do tej pory było ich o połowę mniej. Klasy 
będą zorganizowane w ogólnodostępnych 
czterech liceach ogólnokształcących (I, II, 
V i VII), w sześciu technikach (nr 1, 2, 3, 4, 5  
i Technikum Samochodowym) oraz w pięciu 
branżowych szkołach I stopnia. Oczywiście, 
w szkołach ponadgimnazjalnych i ponad-
podstawowych będą tworzone odrębne 
oddziały dla absolwentów tych szkół z uwa-
gi na różne podstawy programowe. 

- Mamy doskonale 
przygotowaną bazę 
dydaktyczną szkol-
nictwa zawodowego 
ze 138 pracowniami 
specjalistycznymi 
w 153 klasach szkol-
nych. Także 43 zmo-
dernizowane w ramach 
projektów unijnych pra-
cownie do przedmiotów 
matematyczno-przyrodni-
czych i informatycznych. Wcześniej powstały 
43 pracownie do kształcenia zawodowego. 
Wszystkie szkoły posiadają sale gimnastycz-
ne i kompleksy sportowe. To efekt skutecznej 
i dalekowzrocznej polityki oświatowej pre-
zydenta Tadeusza Krzakowskiego – dodaje 
dyrektor Halina Gawin-Majewska. 

Po zatwierdzeniu w kwietniu arkuszy orga-
nizacyjnych zapewne okaże się, że potrzeb-
ne będzie zatrudnienie dodatkowych na-
uczycieli bądź przesunięcia ich pomiędzy 
szkołami. Kadry pedagogicznej również 
nam nie zabraknie. 
Jak do tej pory w Legnicy wdrażanie roz-
wiązań rządowej reformy szkół odbywa się 
w Legnicy w sposób przyjazny dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. W styczniu, po 
wcześniejszej kontroli, NIK pozytywnie, 
bez uwag i zaleceń, oceniła legnicką reali-
zację założeń zmian systemu oświaty.

A

-Jest wiele miast, które skutków 
zafundowanej przez rządową 
reformę oświaty kumulacji bar-
dzo się obawiają. My jesteśmy 
spokojni – mówi Halina Gawin 
Majewska, dyrektor wydziału 
oświaty, kultury i sportu Urzędu 
Miasta. - Jesteśmy przygotowa-
ni. To wynik naszej wielomie-
sięcznej współpracy i ustaleń  
z dyrektorami szkół. Mamy od-
powiednio rozbudowaną  
i nowoczesną bazę oświato-
wą, jej zaplecze dydaktyczne 
i kadrowe. Przypomnę też, że 
w roku 2002/2003 w naszych 
szkołach ponadgimnazjal-
nych kształciliśmy aż 3 tysiące 
uczniów w klasach pierwszych.

Elektroniczna rekrutacja do 
szkół średnich rozpocznie się 13 
maja i potrwa do 25 czerwca br. 
Listy przyjętych uczniów szkoły 
ogłoszą 25 lipca. W ratuszu sza-
cuje się, że ok. 40 proc. absol-
wentów rozpocznie naukę  
w liceach ogólnokształcących, 
zaś około 60 proc. zdecyduje 
się na zawodowe technika i 
branżowe szkoły I stopnia. Prio-
rytetem jest bowiem specjali-
styczne kształcenie zawodowe, 
związane z potrzebami rynku 
pracy. 
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arcel ma 16 lat. Wysoki, przystojny. 
Pełen pasji. - Najważniejsze dla mnie 

jest pomaganie innym – mówi skromnie, 
uśmiechając się od ucha do ucha. 
Gdy chodził do czwartej klasy podstawów-
ki w Bieniowicach, sprzątał śmieci wokół 
jeziora w Spalonej. Angażował się w akcje 
harcerskie. Prowadził festyny sportowe, 
zajęcia muzyczno–taneczne dla najmłod-
szych. Był wolontariuszem Szlachetnej 
Paczki. Angażował się w akcje niosące po-
moc dzieciom niepełnosprawnym, para-
olimpiady. Za tę działalność został nagro-
dzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
medalem „Pomocna dłoń”. 
W minionym roku Marcel przyłączył się do 
Centrum Wolontariatu Miejskiego Team 
Legnica. Pomagał podczas meczów eli-
minacyjnych do Mistrzostw Europy U-17.  
W stowarzyszeniu Spynacz, w którym tak-
że realizuje swoje pasje, pomaga najmłod-
szym, starszym i seniorom. 

- Marcel wnosi do zespołu nową, pozytywną 
energię, którą zaraża innych – mówią o nim 
koledzy ze Spynacza. – Jest dla swoich rówie-
śników inspiracją i wzorem do naśladowania. 
Miejskie eliminacje konkursu „Ośmiu wspa-
niałych” zorganizowało Młodzieżowe 
Centrum Kultury wraz z Urzędem Miasta. 
Zgłoszonych zostało siedmiu kandydatów. 
Mateusz Materek z I LO i Paulina Czapracka 
z II LO zostali wyróżnieni tytułem laureata. 

EDUKACJA

POMAGANIE INNYM
MARCEL CZEMARNIK ZARAŻA POZYTYWNĄ ENERGIĄ I INSPIRUJE 

D

 > Uczeń I klasy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, Marcel Czemarnik, został zwy-
cięzcą Miejskiej Edycji XXV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania-
łych”. Będzie reprezentował nasze miasto w kwietniu w eliminacjach w Warszawie. 

UCZNIOWIE DZIEWIĄTKI EKSPERYMENTUJĄ  

W LABORATORIUM XXI WIEKU
 > W Szkole Podstawowej nr 9 uczniowie mają już super wyposażone laboratorium fizyczno-chemiczne. Po-
wstało dzięki zdobyciu głównej nagrody w wysokości 100 tys. zł w konkursie „Laboratoria XXI wieku”, 
zorganizowanym przez Fundację KGHM Polska Miedź. 

o konkursu przystąpiło 36 szkół. Fundacja wybrała 
pięć najlepszych projektów. Pomysł autorstwa Anny 

Szczepanik, nauczycielki fizyki i chemii z legnickiej SP 9, 
„Naukowiec z podstawówki” znalazł się wśród najlepszych. 
Projekt jest rozłożony w czasie i składa się z trzech etapów. 
W pierwszym półroczu 2018/2019 za środki finansowe 
otrzymane od KGHM tworzona była klasopracownia fizycz-
no-chemiczna. W drugim semestrze oraz w roku szkolnym 
2019/2020 odbywają się w niej zajęcia z fizyki i chemii dla 
uczniów szkoły. Pokazy, doświadczenia, eksperymenty 
prowadzone są przez autorkę projektu, Annę Szczepanik, 
oraz doświadczonych już uczniów II Liceum Ogólnokształ-
cącego. 
W trzecim etapie (2020/2021) szkoła nawiąże współpracę z 
pracowniami wyższych uczelni oraz z firmami i ośrodkami 
naukowymi na terenie Dolnego Śląska. Będzie też popu-
laryzować możliwości rozwoju zawodowego w regionie, 
organizować pikniki naukowe, promować uczelnie tech-
niczne oraz kierunki studiów kształcących w zawodach po-
szukiwanych na lokalnym rynku pracy. 

NAJWAŻNIEJSZE DLA MNIE JEST 

M
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latach 2015-2016 w Legnicy wykona-
no inwentaryzację i utworzono bazę 

źródeł niskiej emisji. 
Pozwoliło to na zloka-
lizowanie tych źródeł 
i określenie ich licz-
by. Wyniki, w postaci 
mapy, prezentowane 
są na stronie interne-
towej Urzędu Miasta.
Strategicznym do-
kumentem, dotyczą-
cym poprawy jakości 
powietrza w Legni-
cy, jest uchwalony 
przez Radę Miejską w 
styczniu 2016 r. plan 
gospodarki niskoemi-
syjnej z elementami 
mobilności miejskiej. 
Jego istotą jest osiągnięcie korzyści ekono-
micznych, społecznych i środowiskowych 
z działań zmniejszających emisję gazów 
cieplarnianych oraz poprawę efektywności 
energetycznej gminy.
Niską emisję ogranicza się też dzięki ter-
momodernizacji i podłączaniu do sieci 
ciepłowniczej budynków mieszkalnych  
i obiektów użyteczności publicznej.  
W Legnicy ocieplono wiele budynków 
szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel 

kilkadziesiąt milionów zł. Do miejskich sieci 
przyłączane są mieszkania komunalne, m.in. 

przy ul. Głogowskiej, 
budynki szkolne, 
przedszkola, hale 
sportowe. Budowa-
ne są nowoczesne 
sieci ciepłownicze.
Systematycznie wy-
mienia się autobusy 
komunikacji miej-
skiej. Mieszkańcy 
otrzymali w ostatnich 
latach 34 nowocze-
sne i ekologiczne  
autobusy o warto-
ści 40 mln zł. Tylko  
w minionym roku 
na ulice wyjechało 8 
autobusów, spełniają-

cych normę ekologiczną Euro VI, w tym cztery 
hybrydowe. W planach jest zakup kolejnych,  
o napędzie elektrycznym.

Sposobem na zwalczanie smogu jest też 
kontrolowanie przez straż miejską, czy  
w piecach nie są spalane odpady zawierające 
szkodliwe dla zdrowia substancje. Strażnicy 
stwierdzali m.in. spalanie w piecach sklej-
ki, płyt wiórowych, malowanego i lakiero-
wanego drewna, odpadów plastikowych.  
W wielu przypadkach interwencje kończyły 

się mandatami lub kierowaniem wniosku  
o ukaranie do sądu. 
W walce ze smogiem miasto współpracuje  
z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarło po-
rozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, służące 
zapewnieniu danych do systemu ocen i pro-
gnoz jakości powietrza w Legnicy.
Z kolei w ramach umów z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej uzyskaliśmy ok. 2,5 mln zł w formie 
dotacji i pożyczek. Wspólnie z Uniwersyte-
tem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny 
projekt LIFE-APIS/PL, czego efektem było za-
instalowanie tablicy informującej o progno-
zowanych parametrach powietrza.
Prezydent zawarł też porozumienie z PGNiG 
w sprawie współpracy na rzecz poprawy 
jakości powietrza, polegające na zachęca-
niu mieszkańców oraz przedsiębiorców do 
eliminacji paliwa stałego i zastępowania go 
gazem. Już blisko 150 osób zdecydowało się 
przystąpić do tego programu, uzyskując do-
finansowanie po tysiąc i trzy tysiące zł. Innym 
ważnym działaniem jest przystąpienie miasta 
do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł 
Energii, którego jest współorganizatorem.
- By pokazać skalę problemu, w związku  
z niską emisją, prowadzimy też wiele kampa-
nii edukacyjnych dla różnych grup społecz-
nych – mówi Przemysław Rogowski, dyrektor 
wydziału środowiska i gospodarowania od-
padami Urzędu Miasta. - Odbywają się eko-
akcje, happeningi połączone z konkursami 
dla najmłodszych, dni otwarte w ciepłowni, 
szkolenia dla nauczycieli i inne.

W

Miasto skutecznie realizuje pro-
gram ograniczenia niskiej emi-
sji (PONE), oparty na dotowaniu, 
także z budżetu miasta, wymia-
ny przez mieszkańców ogrze-
wania zanieczyszczającego po-
wietrze na przyjazne środowisku.  
W latach 2015–2018 z tej formy wspar-
cia, w sumie ok. 3,5 mln zł, skorzystało 
blisko 740 gospodarstw domowych.  
W roku 2019 dofinansowanie obej-
mie kolejne 350 gospodarstw.

JAK NASZE MIASTO  
WALCZY ZE SMOGIEM?

 > Poprawa jakości powietrza w Legnicy jest jednym z wyzwań i priorytetów dla władz miasta, 
 instytucji i mieszkańców. 
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KAMPANIA 

 > Chcemy przekonać legniczan, by poczynili zdecydowane kroki do rezy-
gnacji z używania jednorazowych, plastikowych przedmiotów, które na 
rozłożenie się w naturze potrzebują kilkuset lat – mówi zastępca prezy-
denta Jadwiga Zienkiewicz. – Myślmy globalnie, działając lokalnie.

ampanię rozpoczęliśmy happenin-
giem na placu Słowiańskim. By zo-

brazować mieszkańcom skalę problemu, 
pracownicy Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, które m.in. zajmuje 
się zagospodarowaniem odpadów, ustawili 

ważącą pół tony piramidę ze sprasowanego 
plastiku. Tyle właśnie produkujemy tych od-
padów w pół godziny. A możemy znacznie 
to ograniczyć! Przecież każda z tych „bomb” 
da się zastąpić prostymi przedmiotami przy-
jaznymi środowisku.
Można chociażby idąc na zakupy, wziąć ze 
sobą torby wielokrotnego użytku. Kupować 
napoje w butelkach zwrotnych. Ograniczyć 

picie butelkowanej wody, zastępując ją do-
brej jakości wodą z kranu. A czy na grillu ko-
niecznie musimy jeść plastikowymi sztućca-
mi z plastikowych talerzyków? 
Pomysł kampanii wyrósł właśnie z przygnę-
biających statystyk. Szacuje się, że w Polsce  

z 276 tysięcy ton zużytych rocznie opakowań  
z tworzyw sztucznych, tylko 15 proc. jest prze-
twarzana ponownie lub spalana dla uzyskania 
energii elektrycznej, a ponad 80 proc. trafia na 
składowiska. W naszym mieście w ciągu roku 
produkujemy ok. 9 tys. ton plastikowych śmie-

ci, czyli w ciągu jed-
nego dnia wyrzuca-
my do kosza około 
24 ton plastiku. 
– Bardzo liczymy na 
to, że legniczanie, 
znając te liczby oraz 
skutki, jakie niesie 
za sobą używanie 
j e d n o r a z ó w e k , 
przyłączą się do ak-
cji i z naszą pomo-
cą zrezygnują lub 
ograniczą użycie 
plastikowych opa-
kowań – dodaje 
pani prezydent. 
Akcja potrwa do 
końca roku. Pod-
czas jej trwania 

planujemy różnorodne działania edukacyj-
ne, informacyjne, współpracę z legnicką 
gastronomią, instytucjami kultury i stowa-
rzyszeniami. Wspomagać ją będą również 
wolontariusze Team Legnica. Ostatnio  
w palmiarni legniczanie uczyli się rezygnacji 
z wielu plastikowych przedmiotów. 

K

BARDZO ZAINTERESOWAŁA LEGNICZAN
ZRYWAM Z PLASTIKIEM

Więcej informacji na temat ogranicza-
nia użycia jednorazowego plastiku  
znaleźć można na: 
• FB: Miasto Legnica
• FB: (groups): zrywamzplastikiem
•Instagram:@zrywamzplastikiem;  
  #zrywamzplastikiem
•https://portal.legnica.eu/zrywam 
  -z-plastikiem/
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race polegają na wymianie nawierzchni jezdni i 
podbudowy, naprawie kanalizacji, częściowej wy-

mianie chodników i krawężników. 
Przypomnijmy, że pod koniec minionego roku prze-
budowana została ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze 
Ścinawską do mostu nad Czarną wodą. Zakres inwe-
stycji obejmował: remont jezdni, chodników, budowę 
ścieżki rowerowej, przebudowę wysp rozdzielających 
pasy ruchu, a także wymianę przykanalików, wpustów 
odwodnieniowych oraz uzbrojenie terenu pod budowę 
w przyszłości sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Leszczyńskiej i Prusa. Koszt całej inwestycji, czyli prze-
budowy ul. Leszczyńskiej od mostu nad Czarną wodą 
do wiaduktu kolejowego. to ok. 3,5 mln zł. 

Wcześniej przy Leszczyńskiej zbudowana została 
stacja paliw. W związku z tą inwestycją w sąsiedz-
twie stacji wykonano sporo robót. Przebudowany był 
fragment ul. Łokietka. Na ul. Leszczyńskiej powsta-
ła zatoka autobusowa, wyremontowano chodniki  
i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnalizację świetlną 
na skrzyżowaniu Leszczyńskiej z Łokietka i Ścinawską.
Jak informuje Andrzej Szymkowiak, dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich, w planach jest kontynuacja przebu-
dowy ul. Leszczyńskiej od mostu nad Czarną wodą  
w kierunku Poznańskiej. Obecnie trwają prace nad 
dokumentacją. 

Powstający nad Kaczawą bulwar będzie świetnym miejscem do 
wypoczynku i rekreacji. Znajdą się tam ławki, leżanki, zielone 
skwery i mała architektura. Bulwar połączy ul. Kartuską z Wro-
cławską, która niedawno przeszła gruntowną przebudowę. Przy-
pomnijmy, że przed laty po drugiej stronie Kaczawy powstał tak-
że bulwar, który cieszy się wśród legniczan dużą popularnością.
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Nadbrzeżnej i budowę 
bulwaru na powierzchni ok. 4,6 tys. m2. W części drogowej prze-
budowywana jest jezdnia i chodniki, powstaną zatoki postojowe 
na ul. Nadbrzeżnej. Promenada wyłożona będzie kostką i płyta-
mi kamiennymi. Zagospodarowane zostaną pasy zieleni. Zmieni 
się także organizacja ruchu na ul. Nadbrzeżnej. Na odcinku od 
Wrocławskiej do Limanowskiego będziemy jeździć w jednym 
kierunku, natomiast od Limanowskiego do Kartuskiej - w dwóch. 
Koszt inwestycji to ok. 3 mln zł, z czego ponad 878 tys. zł wynosi 
dofinansowanie unijne. 

 > Na początku marca wyłączony został 
z ruchu odcinek ul. Leszczyńskiej od 
skrzyżowania z ul. Głogowską (przy 
wiadukcie kolejowym) do ul. Ścinaw-
skiej. Tym samym rozpoczął się drugi 
etap przebudowy tej ulicy. 

 > Zaawansowane są prace na budowie bulwaru 
nad Kaczawą wraz z przebudową ul. Nadbrzeż-
nej. Obecnie wznoszony jest mur, będący tak-
że ważnym zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym. Na jezdni układa się podbudowę. 

TRWA DRUGI ETAP  
PRZEBUDOWY  
UL. LESZCZYŃSKIEJ

JUŻ NIEDŁUGO TU  
WYPOCZNIEMY

P

NAD KACZAWĄ ROŚNIE  
PIĘKNY BULWAR
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▸ 1 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 10.00
Spotkanie z pisarką Joanną M. Chmielewską 
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny   /  org. LBP 

▸ 1 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 15.00, 17.00
Dni walki z depresją - happening oraz spektal  
grupy „Pogotowie Teatralne”  
Teatr Modrzejewskiej  /  bezpłatne zaproszenia  /  org. Stowarzy-
szenie Inicjatyw Twórczych 

▸ 1 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Wojciechem Sumlińskim
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  wstęp wolny  /  
org. Legnicki Klub Gazety Polskiej, Andrzej Lorenc 

▸ 2 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 11.00-17.00
Legnickie Targi Edukacyjne  
„Legnica usuwa bariery do kariery”
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  wstęp wolny  /   
org. UM Legnica, legnickie placówki oświatowe

▸ 3 kwietnia  /  środa  /  godz. 17.00
„Życie zadane. Medalierskie rozmowy  
z Janem Pawłem II” - wernisaż wystawy 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 4 kwietnia  /  czwartek  /  od godz. 15.00
XXVIII Dzień Pamięci o św. Janie Pawle II 
Plac Powstańców Wielkopolskich, SP 4 / org. TPD

▸ 5 kwietnia  /  piątek  /  godz. 10.00
Rejonowy Konkurs Recytatorski dla klas I – III SP 
„Maluchy lubią wiersze” 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org.  MCK

▸ 5 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.00
Tydzień Wiedzy o Autyzmie w MCK - finał
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org.  MCK, CPPPiDN

▸ 5 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.00
„Podwójna rzeczywistość - dialog”. Wernisaż wy-
stawy Jeleny Połujanowej i Jerzego Rodziewicza 
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org.  Galeria Sztuki 

▸ 5 kwietnia  /  piątek  /  godz. 18.00
„Przestrzenie równoległe” 
Spotkanie autorskie z Romą Pilitsidis 
Galeria Sztuki, Pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 5 kwietnia  /  piątek  /  godz. 20.30
MKS Miedź Legnica S.A - Cracovia Kraków
Mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 10.00
Siatkówka z pisanką
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny/  org. OSiR

▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 8.30
Zlot Krajoznawczy „Legnickie Pole”
Legnica - Legnickie Pole  /  odpłatność   /  org. PTTK

▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 9.45
#EKO Pozytywni idą w miasto
zbiórka - SP 16  /  udział bezpłatny   /  org. Team Legnica

KALENDARIUM IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

9

SPOTKANIE Z PISARKĄ  
JOANNĄ M. CHMIELEWSKĄ 
Joanna Maria Chmielewska, pedagog i pisarka jest autorką ksią-
żek dla dzieci (powieści – „Historia srebrnego talizmanu”, „Neska 
i srebrny talizman”, seria poetycka „Zaczarowane rymowanki”)  
i dla dorosłych („Poduszka w różowe słonie”, „Sukienka z mgieł”). 
Jej książka „Neska i srebrny talizman” była nominowana do na-
grody literackiej w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 
2011. „Niebieską niedźwiedzicę” czytelnicy uznali Najlepszą 
Książką Dziecięcą. Prowadzi warsztaty twórczego pisania dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

▸  1 kwietnia  /  poniedziałek  /   LBP, ul. Piastowska

JELENA POŁUJANOWA I JERZY RODZIEWICZ 
PODWÓJNA RZECZYWISTOŚĆ – DIALOG
Wystawa inaugurująca cykl „Pełną parą”, w którym prezentowa-
na będzie twórczość duetów artystycznych. Legnickich artystów 
– Jelenę Połujanową i Jerzego Rodziewicza połączyła miłość do 
sztuki. Jelena, praprawnuczka uczestnika powstania stycznio-
wego, zesłanego na Syberię, absolwentka Irkuckiej Szkoły Sztuk 
Pięknych i Jerzy – artysta z Lwowa, absolwent tamtejszej ASP, po-
wiązany z polskością jak większość lwowiaków, spotkali się jakiś 
czas temu na plenerze malarskim w Polsce... 

▸  do 14 kwietnia  /  wtorek - niedziela  /  Muzeum Miedzi

TYDZIEŃ WIEDZY O AUTYZMIE W MCK
W ramach projektu MCK zaprasza na blok imprez propagujących 
wiedzę o autyzmie, tolerancji, zrozumieniu i empatii, których fi-
nałem będzie podsumowanie konkursu plastycznego „Mój mały 
wielki świat” oraz przedstawienie  „Przygoda Koziołka Matołka”, 
przygotowane przez grupę teatralną „Małe Pinokio”. 

▸  5 kwietnia  /  piątek  /  MCK, ul. Mickiewicza
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▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 10.00
IX Puchar Prezesa Dolnośląskiego Okręgowego 
Związku Pływackiego
Pływania Delfinek  /  wstęp wolny  /  org. KS WANKAN

▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 10.00
64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
- eliminacje okręgowe
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 6 kwietnia  /  sobota  /  godz. 18.00
Uroczystość wręczenia tytułów Członka  
Honorowego Bractwa Henryka Pobożnego
Bazylika w Legnickim Polu  /  wstęp wolny  /  org. Bractwo 
Henryka Pobożnego

▸ 7 kwietnia  /  niedziela  /  od godz. 10.00
Wiosenny Nordic Walking
- Mistrzostwa Legnicy
Park Miejski, Aleja Orła Białego  /  opłata startowa  /  org. OSiR

▸ 7 kwietnia  /  niedziela  /  godz. 15.00
Dźwiękowa mapa Legnicy
- spacer po Parku Miejskim z Przemkiem Corso
Park, start: Restauracja Wenecja  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 7 kwietnia  /  niedziela  /  godz. 16.00, 18.30
„Queen symfonicznie” - koncert  w wykonaniu 
chóru i orkiestry „Alla Vienna” oraz solistów
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  bilety: LCK  /   
/ org. Agencja APLAUZ

▸ 9 kwietnia  /  wtorek   /  godz. 17.00
„Galeria Piastów legnickich” - wernisaż  
wystawy rysunków Henryka Jana Bacy 
Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu  /  wstęp wolny  /  
org. Muzeum Miedzi 

▸ 9 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 18.00
„Legniczanie znani i lubiani”
Spotkanie z Wojciechem Obremskim,  
fotoreporterem, działaczem „Solidarności”
TML „Pro Legnica”, Rynek / wstęp wolny / org. TML „Pro Legnica” 

▸ 10 kwietnia  /  środa   /  godz. 17.00
„Aktorzyca” - spotkanie z Emilią Krakowską
oraz poświęconą jej książką  
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 11 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 11.00
 „Mali aktorzy dla ekologii” 
Finał X Przeglądu Form Teatralnych
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 12 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.00
„Kartka wielkanocna” - podsumowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org.  MCK

▸ 12 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.00
,,Niezwykłe Dolnoślązaczki” - wernisaż
Hall Starego Ratusza  /  wstęp wolny  /  org.  Stowarzyszenie 
Dolnośląski Kongres Kobiet, Teatr Modrzejewskiej

▸ 12 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.30
 „Osobisty przewodnik po depresji” 
Spotkanie z Tomaszem Jastrunem 
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

KONCERT  „QUEEN SYMFONICZNIE”
Niezwykły koncert łączący nieśmiertelną muzykę zespołu  
QUEEN z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i or-
kiestry Alla Vienna. Dwugodzinny spektakl z najwspanialszymi 
kompozycjami Queen uświetni także występ solisty, który wcieli 
się w rolę Freddiego Mercury’ego. Zespół wystąpi z najnowszym 
programem, do którego włączono m. in. utwory „One Vision”, 
„Under Pressure” oraz wyjątkową kompozycję „Barcelona”, którą 
Freddie Mercury nagrał wraz z hiszpańską śpiewaczką operową 
Montserrat Caballe.

▸  12 kwietnia  /  piątek  /   Akademia Rycerska

DŹWIĘKOWA MAPA LEGNICY
PARK MIEJSKI Z PRZEMKIEM CORSO
Dlaczego to miejsce jest naprawdę wyjątkowe? Co było, a o czym 
już dawno zapomniano? Dlaczego czasami warto żyć  
przeszłością? I dlaczego to miejsce jest tak ważne? Na te  
i inne pytania postara się odpowiedzieć Przemek Corso, 
legniczanin, pisarz autor przygodowo-sensacyjnej serii książek 
o Robercie Karczu („Podziemne miasto”, „Miasto 
 tajemnic”), a także felietonista i konferansjer.

▸  7 kwietnia  /  piątek  /  Park Miejski

SPOTKANIE Z EMILIĄ KRAKOWSKĄ
Charakterna aktorka, znana z ról filmowych i serialowych, kobie-
ta-legenda, ciągle zachwyca poczuciem humoru i spojrzeniem 
na życie. Wywiad-rzeka, spisany przez Agnieszkę Kaczorowską to 
słowem malowany portret aktorki, którą publiczność pokochała 
za reymontowską Jagnę, Marysię z „Wesela” i panią Dulską Zapol-
skiej. Spotkanie poprowadzi Aurelia Sobczak.

▸  10 kwietnia  /  środa  /  LBP, ul. Piastowska
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LEGNICA JAZZ DAY - JEREMY PELT QUINTET
Jeremy Pelt, jeden z najbardziej wyróżniających się młodych trę-
baczy jazzowych przyjedzie do Legnicy ze swoim najnowszym 
albumem „Jeremy Pelt: The Artist”. Obok amerykańskiego tręba-
cza i lidera wystąpią nowojorscy muzycy: pianista Victor Gould, 
kontrabasista Richie Goods, perkusista Allan Mednard oraz po-
chodząca z Taiwanu wibrafonistka Chien Chien Lu. Po koncercie 
przewidziono spotkanie z fanami i rozdanie autografów.

▸  12 kwietnia  /  piątek  /  Akademia Rycerska

▸ 12 kwietnia  /  piątek  /  godz. 20.00
Legnica Jazz Day - JEREMY PELT QUINTET 
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  /  bilety  /  org.  LCK

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 8.00
„Wędrówka Walońskim Szlakiem” - wycieczka 
Legnica - Szklarska Poręba / odpłatność - 60 zł  / org. PTTK 

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 11.00
Mobilna Palmiarnia  - warsztaty ekologiczne
Lasek Złotoryjski / wstęp wolny / org. UM Legnica 

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 11.30
II Rodzinny EKO BIEG 
Lasek Złotoryjski / opłata startowa / org. KS „Feniks”, KM „Agatka”

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica - AZS Uniwersytet 
Zielonogórski (piłka ręczna mężczyzn, I liga) 
Hala, ul. Lotnicza / bilety / org. MSPR Siódemka Miedź Legnica  

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 19.30
Koncert strefa de... #139
DEZERTER / MORUS / WARA!
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska / bilety: 35, 40, 45 zł / org. LCK 

▸ 14 kwietnia  /  niedziela  /  godz. 6.00-15.00
Jarmark Staroci 
Rynek / wstęp wolny / org. TML „Pro Legnica”

▸ 14 kwietnia  /  niedziela  /  godz. 11.30
Dźwiękowa mapa Legnicy: „Legnica - mój dom”
Spacer z Jerzym Starzyńskim
Cerkiew Grekokatolicka, ul. Wrocławska  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 14 kwietnia  /  niedziela  /  godz. 18.00
Koncert „Damy Rocka” - Nikola Warda z zespołem
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa / bilety: 30, 40, 50 zł /  
/  org. Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie

▸ 16 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 9.00-14.00
Dzień Otwartych Drzwi w PWSZ
PWSZ, ul. Sejmowa  / wstęp wolny / org. PWSZ

▸ 24 kwietnia  /  środa  /  godz. 10.00
XXII Wojewódzkie Mistrzostwa Dolnego Śląska  
w Halowej Piłce Nożnej Drużyn OHP
Hala OSiR, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. 1-1 Hufiec Pracy

▸ 24 kwietnia  /  środa  /  godz. 12.00
Konkurs „Wzorowy Czytelnik” oraz spotkanie  
z Szymonem Telukiem, autorem komiksów
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP 

▸ 25 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 10.00, 13.00
VIII Regionalne Wiosenne Spotkanie  
z Piosenką Turystyczną 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe / wstęp wolny / org. TPD

▸ 25 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 17.00
„Gawędy o Legnicy. Secesja” (cz. 2)
- Roger Piaskowki i Wojciech Morawiec
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. Stow Pamięć i Dialog, LBP

▸ 25 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 - „Moje życie  
z Mistrzami” wykład Jana Grzegorczyka 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  / wstęp wolny / 
org.  Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy

KONCERT STREFA DE...” # 139 
DEZERTER / MORUS / WARA!
MORUS, niepokojący, naładowany emocjami i przekazem zespół 
hardcore punk rozgrzeje publicznośc przed występem gwiazdy 
wieczoru - zespołu DEZERTER. Zespół nie traci głosu i konse-
kwentnie robi swoje. Legenda polskiego punckrocka, obecny na 
niezależnej scenie muzycznej od 1981 roku to punkowe szalone 
klimaty i nowy zestaw piosenek z EP-ki  „Nienawiść 100%”. Moc 
dźwięku, która równa się mocy przekazu. Będzie pogo!

▸  13 kwietnia  /  sobota  /  Klub Spiżarnia

„DAMY ROCKA” 
NIKOLA WARDA Z ZESPOŁEM
Koncert utalentowanej i świetnie przyjętej na dużych scenach 
legnickiej artystki Nikoli Wardy z zespołem doświadczonych mu-
zyków. W Sali Maneżowej zabrzmią utwory wielkich wokalistek,  
które na stałe zapisały się w historii muzyki nie tylko rockowej: 
Kory, Agnieszki Osieckiej, Beaty Kozidrak, Maryli Rodowicz, Miry 
Kubasińskiej, czy Tiny Turner.

▸  14 kwietnia  /  niedziela  /  Akademia Rycerska
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▸ 26 kwietnia  /  piątek  /  godz. 20.30
Koncert Fisz Emade Tworzywo
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa / bilety: 70, 90 zł / org. LCK

▸ 27 kwietnia  /  sobota  /  godz. 19.30 
Koncert Freestage #32
Lilla Veneda & RoyalBeggars
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska / bilety: 10, 15 zł / org. LCK

▸ 27 kwietnia  /  sobota  /  godz. 11.00
„Miśnia: 24 godziny z życia miasta” 
- wernisaż wystawy 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 27 kwietnia  /  sobota  /  godz. 12.00
Inauguracja sezonu turystycznego  
na Zamku Piastowskim
Zamek Piastowski  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 28 kwietnia  /  niedziela /  godz. 13.00
Legnickie Klasyki 2019 - inauguracja sezonu
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Stow. Legnickie Klasyki

▸ 30 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 19.00
Witelon Music Night
- Ewa Uryga & New York Jazz Collective
„Let’s sing for MAHALIA”
Dom Studenta PWSZ, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. PWSZ

WITELON MUSIC NIGHT
EWA URYGA & NEW YORK JAZZ COLLECTIVE
Jedna z najlepszych polskich wokalistek jazzowych zaprezentuje 
koncert poświęcony twórczości Mahalii Jackson, legendy muzyki 
jazzowej w gatunku negro spirituals. Podczas koncertu zostanie 
wykonany m.in utwór Fryderyka Chopina, do którego tekst napi-
sała właśnie Mahalia. Ponadto, będzie można usłyszeć najbardziej 
znane utwory z repertuaru światowej królowej muzyki gospel  
w zupełnie nowych aranżacjach.

▸  30 kwietnia  /  wtorek  /  Dom Studenta PWSZ 

LEGNICKIE KLASYKI 2019  
- INAUGURACJA SEZONU 
Impreza dla wszystkich, którzy kochają stare pojazdy. Fiaty,  
Mercedesy, Lincolny, Mustangi, Chevrolety, Porsche, Skody,  
Wołgi i Warszawy - będzie na co popatrzeć! Klasyczne auta, 
youngtimerzy i motocykle ponownie zaparkują na legnickim 
rynku.  Zapraszamy na prawdziwe święto zabytkowej motoryza-
cji w najlepszym wydaniu.

▸ 28 kwietnia  /  niedziela  /  Rynek

STREFA  SENIORA 

▸ 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia  /  wtorki  /  godz. 16.00-18.00
Przyjazna Kawiarenka +50 - Spotkaj się z nami!
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ 5, 12, 26 kwietnia  /  piątki  /  godz. 16.00-18.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ 8 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 14.00
Wielka sztuka w Klubie Seniora 
- wiosenny collage
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny  / org. SDK Kopernik

▸ 8 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 15.00
„Wiosna, ach to Ty !” – integracyjne  
spotkanie legnickich seniorów
Akademia Rycerska, Sala Maneżowa  / wstęp wolny  / org. LCK

▸ 9 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 15.30
„Moje zdrowie w moich rękach” 
- spotkanie z lekarzem
Szkoła Muzyczna, Zamek, Sala nr 6  / wstęp wolny  / org. LCK

▸ 10 kwietnia  /  środa  /  godz. 10.00-15.00
Bezpłatne Badanie Wzroku
Akademia Rycerska, sala 132  / wstęp wolny  / org. LCK 

▸ 10 kwietnia  /  środa  /  godz. 12.00
Książki Mistrzów czytają Mistrzowie Słowa
Filia Muzyczna LBP, ul. Mickiewicza  / wstęp wolny / org. LBP

▸ 25 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 18.30-22.30
„Bądź Razem z Nami”
Centrum Spotkań im Jana Pawła II, pl. Wyszyńskiego   
/ wpisowe - 15 zł / org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

KONCERT FISZ EMADE TWORZYWO
Fisz Emade Tworzywo to jeden z najważniejszych zespołów na 
polskim rynku fonograficznym. W wersji koncertowej występują 
w mocno poszerzonym składzie, wsparci znakomitymi muzykami. 
Ich płyta „Mamut”, wydana w 2014 roku, to jedno z największych 
dokonań zespołu. Pełne dystansu i poczucia humoru refleksyjne 
teksty, długie monologi, narracyjne formy doskonale oddają klimat 
muzyczny lat 90, kiedy to hip hop był gatunkiem rewolucyjnym.

▸  26 kwietnia  /  piątek  /  Akademia Rycerska 
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MIŚNIA: 24 GODZINY Z ŻYCIA MIASTA
Wystawa ośmiu fotografów z Miśni którzy zaprezentują swoje 
najlepsze zdjęcia z 24-godzinnego maratonu fotograficznego, któ-
ry odbył się 14 maja 2015r. Na fotografiach utrwalono codzienne 
życie małego malowniczego miasta nad Łabą, które od 2018 roku 
jest miastem partnerskim Legnicy.

▸  od 27 kwietnia  /  wtorek - sobota  /  Muzeum Miedzi

28. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI 
ZŁOTNICZEJ „SREBRO”
Obchodzący w tym roku swoje 40-lecie legnicki festiwal to naj-
starsza, największa i jedna z największych w Europie prezenta-
cja współczesnego awangardowego złotnictwa artystycznego.  
„Srebro” - temat tegorocznego konkursu złotniczego ma pod-
kreślać jubileuszowy charakter Festiwalu a także przypominać o 
roli i symbolice kruszcu w 40-letniej historii imprezy. Tym samym 
odwołuje się do jego genezy – przyczyn, dla których Festiwal 
SREBRO narodził się właśnie w Legnicy.

▸  od 25 kwietnia  /  wtorek - niedziela  /  Galeria Sztuki

ŻYCIE ZADANE. MEDALIERSKIE  
ROZMOWY Z JANEM PAWŁEM II
Trzecia wystawa ze zbiorów legnickiego kolekcjonera Bernarda 
Marka Adamowicza, inicjatora oraz animatora projektu „Meda-
lierskie rozmowy z Janem Pawłem II”. Specjalnie przygotowa-
nych prace pięćdziesięciu wybitnych polskich artystów, którzy 
- na zaproszenie kolekcjonera - stworzyli unikatowe dzieła po-
święcone papieżowi ukazują nie tylko Jana Pwała II, ale także 
nowy, intrygujący wymiar medalierstwa. 

▸  od 3 kwietnia  /  wtorek - sobota  /  Muzeum Miedzi

▸ 1 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „The Place”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 8 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Obywatel roku”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 15 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Moje miasto”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

▸ 17 kwietnia  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
 - „Zaginiona dziewczyna”
Filia Muzyczna LBP, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. PZN, LBP

▸ 29 kwietnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Frantz”
Kino Piast  /  opłata miesięczna - 15 zł  /  org. LCK

STREFA KINA 

STREFA WYSTAW
▸ do 31 maja 
Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia  
archeologiczne z lat 2015 - 2017
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ od 3 kwietnia 
Życie zadane 
Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ od 9 kwietnia 
Galeria Piastów legnickich 
– rysunki Henryka Jana Bacy 
Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu /  bilety, wstęp 
wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ od 27 kwietnia 
Miśnia: 24 godziny z życia miasta
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ do 27 kwietnia
Ola Woldańska Płocińska 
Nie samym prosiaczkiem człowiek żyje
Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK

▸ do 30 kwietnia
Jerzy Janicki. Legnickie modelki
LBP, ul. Piastowska 22  / wstęp wolny  /  org. LBP

▸ do 14 kwietnia
Roma Pilitsidis. Przestrzenie równoległe
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 14 kwietnia 
Jelena Połujanowa i Jerzy Rodziewicz  
Podwójna rzeczywistość – dialog
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 25 kwietnia
28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej 
SREBRO
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 
▸  1, 3, 8, 15, 17 kwietnia /  poniedziałki, środy
„Na folkowo i kolorowo”  
- warsztaty świątecznej dekoracji 
Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska  /  opłata  /  org. KM „Agatka”

▸  1, 8, 15 kwietnia /  poniedziałki  / godz. 16.00
Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 2, 9 kwietnia / wtorek  /  godz. 9.30
Cała Polska Czyta Dzieciom
File Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ od 2 kwietnia  / pon., wtorek, czwartek, piątek
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 3, 10, 17, 24  kwietnia  /  środy /  godz. 17.00-18.00
Doświadczalny misz-masz w „Koperniku”
- warsztaty kosmetyczne dla dzieci 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 15 zł  /  org. SDK Kopernik

▸ 4, 11, 18 kwietnia /  czwartki  /   godz.15.30
„Zabawy na 4 łapy”
- dogoterapia i edukacja dla dzieci
Klub Mieszkańców Agatka” /  wpisowe - 30 zł   / org. KM Agatka 

▸ 4, 11 kwietnia  /  czwartki  /  godz. 16.00
„Czwartki w bibliotece”
- warsztaty plastyczne
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

BAŚŃ O PIĘKNEJ PARYSADZIE  
I O PTAKU BULBULEZARZE
Spektakl dla dzieci i dorosłych, na podstawie jednej z „Klechd 
sezamowych” Bolesława Leśmiana zainspirowanych klimatami 
Orientu oraz „Księgą tysiąca i jednej nocy”. Bohaterką jest roz-
kapryszona księżniczka, która dla błahej zachcianki wyprawia 
braci w niebezpieczną podróż. Kiedy jednak zostają obróceni w 
kamień, w Parysadzie budzi się odwaga i rusza im na ratunek...

▸  24, 25, 26 kwietnia  /  środa - piątek  /  Teatr Modrzejewskiej 

SPEKTAKL „WIERNA WATAHA”
Szóste dzieło legnickiego duetu PIK czyli Pawła Wolaka i Katarzyny 
Dworak. Tym razem miejscem akcji jest „miasteczko małe”, gdzie 
dwie rodziny od pokoleń oddają swoich synów na służbę Kościo-
łowi w głębokim przekonaniu, że dzięki temu chronią całą spo-
łeczność „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Przychodzi jednak 
pokolenie, w którym rodzą się wyłącznie córki, a przeznaczona na 
świętą dziewczynka wcale nie ma ochoty, by ją złożono w ofierze... 

▸  13, 14, 16, 17 kwietnia  /  sobota - środa  /  org. Teatr

SPEKTAKL „WYZWOLENIA”
„Wyzwolenie”, wielka dyskusja z polską tradycją romantyczną 
pozostaje boleśnie aktualna. Legnicka dramatopisarka Magda-
lena Drab przygotowała pod kierunkiem Piotra Cieplaka, reży-
sera Teatru Narodowego w Warszawie nowy tekst oparty ściśle 
na konstrukcji tekstu Stanisława Wyspiańskiego, który zawiera 
liczne fragmenty pierwotnego dzieła, ale tworzy nową całość, 
odpowiadającą problematyce dramatu Wyspiańskiego we 
współczesnym ujęciu. 

▸  3 - 7 kwietnia  /  środa - niedziela  /  Teatr Modrzejewskiej

▸ 3, 4, 5 kwietnia /  środa - piątek  /  godz. 11.00 
▸ 6, 7 kwietnia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Wyzwolenia”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 30, 35 zł  / org. Teatr  
Modrzejewskiej 

▸ 5, 12 kwietnia  /  piątek, piątek  /  godz. 19.00
Portret Polaka po szkodzie
Art Cafe Modjeska  /  bilety: 30, 35 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej 

▸  13, 14 kwietnia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
▸ 16, 17 kwietnia  /  wtorek, środa  /  godz. 11.00
Spektakl „Wierna Wataha”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 30, 35 zł  /org. Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 24, 25, 26 kwietnia  /  środa - piątek  /  godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej  
Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 27, 22 zł  / org. Teatr

▸ 27, 28 kwietnia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „III Furie”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 30, 35 zł  /org. Teatr  
Modrzejewskiej

KALENDARIUM TEATRALNE 
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Bractwo Henryka Pobożnego http://pobozny.pl 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl
Galeria Sztuki pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26 
Klub Mieszkańców „Agatka” ul. Artyleryjska 40f, tel. 76 723 09 83
Klub Sportowy FENIKS ul. Drukarska 19, tel.  693 601 507 
Klub Sportowy WANKAN ul. Kosmiczna 6/9, tel. 601 768 450 
Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
Legnicki Klub Gazety Polskiej http://www.klubygp.pl/tag/legnica/ 
Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67 
MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34; tel.: 76 862 67 08
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7
PSSE  ul. Zielona 13 of. tel. 604 184 190
PTTK Rynek 27, tel. 76 856 51 63
PWSZ ul. Sejmowa, tel. 76 723 21 50 
Spółdz. Dom Kultury „Kopernik” ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 8
Stow. Legnica Aktywnie i Kreatywnie ul. Jordana 16/4, tel. 783 102 053 
Stow. Dolnośląski Kongres Kobiet email: info@sdkk.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, tel. 76 723 35 04
Team Legnica UM Legnica, tel. 76 72 12 364 
Towarzystwo Miłośników Legnicy Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Al. Orła Białego 2, tel. 76 724 51 09

ORGANIZATORZY IMPREZ

WEEKEND Z SALSĄ!
Po hiszpańsku salsa to pikantny i aromatyczny sos lub smak, co w 
odniesieniu do tańca można łączyć z faktem, iż salsa łączy elementy 
różnych gatunków muzycznych a doznania w obu przypadkach są 
pikantne i gorące. Salsa dla każdego? W Legnicy? Tak.  A do tego 
salsa na wiele sposobów: latino sexy dance dla pań, salsa cubana 
dla par, które już salsę tańczyły a na dokładkę bachata. Zajęcia po-
prowadzą Artur Brążkowski i Beata Hinc.

▸ 6 - 7 kwietnia  /  sobota - niedziela  /  Akademia Rycerska

KWIETNIOWY WIECZÓR W „AGATCE”
W programie: „Koncert Wiosenny”  oraz „Witryna Plastyczna”,, na 
którą złożą się „Galeria uliczna”, „Artkarty” oraz kiermasz.

▸  5 kwietnia  /  czwartek  /  Klub MIeszkańców M Agatka

▸ 5, 12, 19, 26 kwietnia / piątki  /  godz. 13.00–15.00
„Twórcze piątki” – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ 5 kwietnia  /  czwartek  /  godz. 17.30
Kwietniowy Wieczór Klubowy
- Koncert Wiosenny i Witryna Plastyczna
Klub Mieszkańców Agatka  /  wstęp wolny   / org. KM Agatka

▸ 6 - 7 kwietnia  /  sobota - niedziela  / 
Dwudniowe Warsztaty Salsy
Akademia Rycerska  /  opłata - zapisy / org. LCK

▸ 6, 27 kwietnia  /  soboty  /  godz. 12.00, 13.00
„LEGO przygoda” 
- kreatywna zabawa z Bricks 4 Kidz 
Klub Mieszkańców Agatka  /  wpisowe / org. KM Agatka

▸ 8 kwietnia  /  poniedziałek /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”  
Świąteczne warsztaty plastyczne
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 9 kwietnia  /  wtorek /  godz. 17.00
„Judaizm – kultura i symbole”  
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  
Czytelnika Głuchego”
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp bezpłatny  /  org. LBP 

▸ 12 kwietnia  /  piątek /  godz. 16.30-17.15
SMYKO–MULTISENSORYKA
- warsztaty dla mamy i malucha
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 20 zł  /  org. SDK Kopernik 

▸ 12 kwietnia  /  piątek  /  godz. 17.15
„Ceramiczna przygoda” - warsztaty 
Klub Mieszkańców Agatka” /  wpisowe: 35 zł / org. KM Agatka

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 10.00
Wielkanocne warsztaty plastyczne
Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu  /  wstęp bezpłatny   /  
org. Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu

▸ 13 kwietnia  /  sobota  /  godz. 10.30
„Pisemne bazgroty – literackie pieszczoty” 
– warsztaty literackie
LBP, ul. Piastowska /  wstęp bezpłatny  /  org. LBP

▸ 16 kwietnia  /  wtorek  /  godz. 17.00
„Poznaj swój głos!” 
- warsztaty wokalne
Klub Mieszkańców Agatka  /  wpisowe: 20 zł  / org. KM Agatka

▸ 15 kwietnia  /  poniedziałek /  godz. 17.00-19.00
„Koty” – warsztaty ceramiczne 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 35 zł  /  org. SDK Kopernik

▸ 16 kwietnia  /  wtorek /  godz. 11.00
„Spotkanie ze sztuką” 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny /  org. SDK Kopernik

▸ 25 kwietnia / czwartek  /  godz. 9.00
„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa
- spotkanie z Janem Plewczyńskim
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska /  wstęp wolny  / org. LBP
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