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MIASTO

rezydent Tadeusz Krzakowski uczestniczył w obchodach 
Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanych przez 

Gdańsk w 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów w Polsce  
4 czerwca 1989 roku. 
- Tu w Gdańsku zaczęła się nasza i znacznej części Europy Wolność. 
Dlatego 4 czerwca jestem w Gdańsku razem z innymi samorządow-
cami, 30 lat po tamtych wydarzeniach. Dzięki nim Polacy cieszą się 
prawdziwą demokracją, życiem bez strachu i samorządnością, której 
nie pozwolimy odebrać podmiotowości obywatelskiej – mówił pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. 
Samorządowcy podpisali w Gdańsku deklarację „Samorządna 
Rzeczpospolita” o współpracy i wzajemnym wspieraniu się samo-
rządów terytorialnych i organizacji społecznych. 

Na wakacyjny wypoczynek legnickich dzieci i młodzieży miasto 
przeznaczyło w tym roku łącznie ponad 860 tys. zł. Z jego różnych 
form skorzysta ponad 6. 100 młodych legniczan. 
Dofinansowane są kolonie i obozy, wycieczki, półkolonie w mie-
ście, zajęcia świetlicowe, biblioteczne i sportowe organizowane 
zarówno przez instytucje miejskie, jak i kluby, świetlice, organiza-
cje oraz stowarzyszenia. 

WIERNI DEMOKRACJI

WAKACJE 

WIOSNĄ MIASTO ROZKWITA
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LEGNICART 
Legnicki Informator Kulturalny

opracowany został na podstawie mate-
riałów nadesłanych przez organizatorów 
imprez. Za ewentualne zmiany wydawca  
nie ponosi odpowiedzialności.

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU

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

DLA PONAD 6 TYSIĘCY DZIECI

KOLEJNE 

DLA LEGNICY

PRAWIE WSZYSTKIE MALUCHY MAJĄ

NAJLEPSZE W KRAJU

Legnica kolejny raz w ostatnich latach zajęła I miejsce w kraju 
(wśród gmin do 100 tys. mieszkańców) w rankingu Aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży. To bardzo znaczące wyróżnienie na-
szego miasta za wspieranie sportu dzieci i młodzieży. 
- Porównanie gmin pod kątem jakości świadczonych usług czy 
potencjału rozwojowego stanowi nie lada wyzwanie - mówią  
organizatorzy. - Wybór najprężniej działających gmin i najbardziej 
zaangażowanych ich gospodarzy nie jest wyborem łatwym. 

W ramach rekrutacji do żłobków publicznych na rok 2019-2020 
rodzice złożyli 536 wniosków o objęcie opieką ich dzieci w wie-
ku do trzech lat. Obecnie potrzeby opiekuńcze oferowane przez 
żłobki miejskie zaspokajają je w ponad 99,4 proc. To bardzo wyso-
ki wynik, na poziomie europejskim. 
Równolegle do żłobków miejskich działają placówki prywatne. 
Obecnie jest ich w Legnicy  11 (320 miejsc). Przyjęły one 216 ma-
luszków. 
Zgodnie z przyjazną rodzicom i najmłodszym mieszkańcom mia-
sta polityką prorodzinną, nasza gmina dofinansowuje w roku 
2019 koszty placówek prywatnych, prowadzących działalność 
opiekuńczą nad najmłodszymi, kwotą ok. miliona złotych. Do-
płata do każdego dziecka w żłobku niepublicznym wynosi 300 zł. 

Zawodniczki EUCO UKS Dziewiątka Legnica, pokonując w finale 
Zgodę Ruda Śląska, wywalczyły Puchar Polski Młodziczek w Piłce 
Ręcznej. Finałowy turniej z udziałem czterech zespołów rozegra-
no w Legnicy w hali przy ul. Lotniczej. 
Nasze dziewczyny grały koncertowo, ale było też wiele drama-
tycznych zwrotów akcji. Ostatecznie dziewczęta z Legnicy za-
triumfowały w drugiej serii konkursu rzutów karnych. Zwycięskie-
go gola zdobyła Oliwia Doroba.
Legniczanki, podopieczne Celestyny Majchrzyk, wygrały wszyst-
kie mecze w drodze do finału. - Jestem przeszczęśliwa. Dziewczy-
ny w pocie czoła wywalczyły ten wspaniały sukces. Po ogromnej 
i rzetelnej pracy wszystko, co dobre, im się należało. Choć młode, 
mają wielkie charaktery. Przed nimi świetna przyszłość – mówiła 
Celestyna Majchrzyk. 
Z zawodniczkami spotkał się i pogratulował prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 

PERŁY SAMORZĄDU

MIEJSCA W ŻŁOBKACH

NASZE SZCZYPIORNISTKI
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prawozdania finansowe otrzymały 
pozytywną opinię komisji rewizyjnej 

Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu. Absolutorium 
jest udzielane w sytuacji, gdy realizacja 
budżetu przez prezydenta jest zgodna z 
prawem, dyscypliną finansów publicznych  
i poprawna merytorycznie. 
Prezydent podziękował swym współpra-
cownikom za profesjonalizm i rzetelną pra-
cę, służącą rozwojowi miasta. Podkreślił, 
że budżet został zrealizowany optymalnie, 
zgodnie z potrzebami legniczan. Podzię-
kował też Radzie Miejskiej za jej odpowie-
dzialność i współpracę.
Na koniec roku 2018 roku dochody budżetu 
Legnicy wyniosły 547.462.727 zł (plan zre-

alizowany w 101 proc.). Większość stano-
wiły dochody własne gminy (prawie 53,5 
proc.). Wydatki minionego roku to kwota 
567.043.591 zł (ponad 98 proc. wykona-
nia planu). Najwięcej kosztowała oświata 
i wychowanie (ponad 208 mln). Prawie 67 
mln zł przeznaczono na cele inwestycyjne 
i remontowe, zwłaszcza w dziedzinie trans-
portu i infrastruktury. 
Na 2018 rok zakładano deficyt budżetowy 
w kwocie ponad 34 mln zł. Jednak polityka 
racjonalnego i oszczędnego gospodarowa-
nia budżetem przyniosła ostateczny wynik 
deficytu w wysokości jedynie ok. 19 mln zł. 
Z tego samego powodu bardzo dobry był 
również wskaźnik nadwyżki operacyjnej, 
która przekroczyła 20 mln zł. 

 

S

Raport o stanie miasta za 2018 rok, który 
prezentował prezydent Legnicy na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej, to dokument liczący nie-
mal 300 stron i który opublikowany został na 
stronie BIP w internecie. Warto tam zajrzeć, by 
przekonać się, jak wiele pracy wymaga to, by 
miasto tętniło życiem wraz z rytmem dnia i pór 
roku. Pracuje na to wiele osób i instytucji, part-
nerów społecznych, biznesowych i innych. To 
także zbiorowa praca na wizerunek Legnicy, 
a ten, zgodnie z trendami, głównie kreowany 
jest dziś w sieci i mediach społecznościowych. 
Wiele mówią nam o tym dostępne statystyki. 
Spójrzmy chociażby na ostatnie koncertowe 
rozpoczęcie lata. Relacje na oficjalnym profi-
lu @MiastoLegnica na Fecebooku zobaczyło 
niemal 20 tys. osób, a wpisy związane ze Świę-
tem Legnicy dotarły do 81 800 osób. Relacje na 
Instagramie miasta zobaczyło 29 000 osób, 
a wpisy zostały wyświetlone ponad 32 000 
razy. To naprawdę świetny wynik. Dziękujemy, 

że jesteście z nami w sieci, gdzie prowadzimy  
z Wami nieustający dialog. 
A jaki był miniony rok naszego wydziału  
w statystykach? Łącznie na Facebooku, który 
liczy obecnie niemal 26,5 tys. fanów, opubliko-
waliśmy niemal 2000 postów, na Instagramie 
około 500 autorskich zdjęć, a na Tweeterze 
ponad 1500 tweetów. Stworzyliśmy, wraz z na-
szymi partnerami, niemal 200 spotów o łącz-
nej długości 600 minut – to prawie 10 godzin 
oglądania. Miały one ponad 70 tys. wyświe-
tleń w internecie, a łączny czas ich oglądania 
to 105 000 minut, czyli 1750 godzin. Na nowej 
stronie www.legnica.eu umieściliśmy łącznie 
1500 informacji oraz 170 galerii z niemal 4000 
autorskich zdjęć. Do mediów – lokalnych, 
regionalnych i krajowych trafiło ponad 300 
serwisów prasowych z 1200 informacjami. 
To łącznie ponad 100 tys. publikacji w gaze-
tach, portalach i serwisach samorządowych. 
Współorganizowaliśmy niemal 100 wydarzeń 

z partnerami zewnętrznymi, a nasze autorskie 
projekty (Spotkania Kobiet, Śniadania na tra-
wie, Urodziny Julka, Zrób swój Startup, Mama 
w Mieście Legnica) zgromadziły w tamtym 
roku ponad 35 tys. legniczan. Powstało 10 
wystaw plenerowych, wydano kilkadziesiąt 
tysięcy sztuk autorskich wydawnictw, w tym 
uwielbiany przez legniczan kalendarz miejski. 
Zrealizowaliśmy kilkanaście kampanii, m.in. 
Kocham Polskę, Kocham Legnicę, czy konty-
nuując tę rozpoczętą w 2017 roku - Invest in 
Legnica. Przeprowadziliśmy ponad 20 akcji 
wolontariackich. Cieszy nas, że mogliśmy 
promować wszystkie te wydarzenia, które są 
dumą Legnicy, ale też te mniejsze o których 
wsparcie w nagłośnieniu prosiliście nas osobi-
ście i za pośrednictwem social mediów. Nadal 
możecie na nas liczyć. Jesteśmy tam dla Was 
i to, jaki mamy odbiór, jest dla nas naprawdę 
bardzo ważne. 
Do zobaczenia po wakacjach!

Dziękujemy, że jesteście z n@mi

 > To była jedna z najważniejszych w roku sesji Rady Miejskiej (24 czerwca). Radni bez głosów sprzeciwu udzie-
lili prezydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium, zatwierdzili też sprawoz-
danie finansowe miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM 
DLA PREZYDENTA LEGNICY

- To był rok dobrego dialogu z miesz-
kańcami, decydującymi o zadaniach 
LBO, rok współpracy z biznesem, 
któremu staramy się zapewnić jak 
najlepsze warunki do działania, 
szerokiej współpracy z organizacjami 
pozarządowymi – mówił Tadeusz 
Krzakowski. – Wszystkie szanse na 
rozwój społeczny i gospodarczy 
wykorzystaliśmy w stu procentach. 
Cieszę, że miasto i jego sukces to 
sprawa nas wszystkich. 

Ewa Szczecińska-Zielińska
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ytuły i wyróżnienia wręczali Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jarosław 

Rabczenko i prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. Wśród gości obecni byli m.in. legniccy 
parlamentarzyści, radni i mieszkańcy mia-
sta. Uroczystość uświetnił koncert Zespołu 
Szkół Muzycznych.

Sukcesem laureata jest stworzenie profesjo-
nalnego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, 
który wykonuje wszystkie procedury, ratują-
ce życie i zdrowie najmłodszych pacjentów. 
Odsetek noworodków uratowanych w le-
gnickim szpitalu jest dużo wyższy od wskaź-
nika krajowego. 
Dzięki wybitnym kwalifikacjom ordynatora 
i jego zespołu uratowany został najmniejszy 
pacjent na świecie. Lekarzom udało się pod-
łączyć do sztucznej nerki noworodka, ważą-
cego zaledwie 850 gramów. Zabieg został 
uznany za pierwszy na świecie związany z 
podłączeniem do sztucznej nerki tak małego 
pacjenta. Sztuczna nerka, która uratowała 
życie noworodkowi, jest darem od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Doktor Wojciech Kowalik w uznaniu zasług dla 
ratowania życia i zdrowia małych pacjentów 
już wcześniej uhonorowany został Nagrodą 
Miasta oraz odznaką Zasłużonego dla Legnicy.
Prezydent Tadeusz Krzakowski w imieniu 
mieszkańców pogratulował Honorowemu 
Obywatelowi jego wybitnych osiągnięć 

medycznych i podziękował za wprowa-
dzenie legnickiej placówki do grona naj-
lepszych w kraju i cenionych za granicą 
centrów neonatologicznych. – Jesteśmy z 
Ciebie dumni, Doktorze o wielkim sercu, 
kochającym ludzi. 
Gratulacje i podziękowania złożył również 
laureatom Nagrody Miejskiej i wyróżnio-
nym odznakami Zasłużonych dla Legnicy.

T

SAMORZĄD

WOJCIECH KOWALIK  
HONOROWYM OBYWATELEM LEGNICY

 > Na uroczystej sesji Rady Miejskiej (10 czerwca) w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej, doktor Wojciech  
Kowalik otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Legnicy. Wręczono także Nagrody Miasta i odznaki  
Zasłużonych dla Legnicy.

Wojciech Kowalik to wybitny lekarz 
pediatra, neonatolog i kardiolog 
dziecięcy. Szef i twórca oddziału 
neonatologicznego w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. 
Prowadzony przez niego oddział po-
siada najnowocześniejszy i niezbędny 
sprzęt medyczny do ratowania życia 
noworodków, niemowląt oraz dzieci. 

Nagrodę Miasta otrzymały dwie 
organizacje społeczne: Koło Pol-
skiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych 
oraz Towarzystwo Miłośników 
Legnicy PRO Legnica. Doroczna 
miejska nagroda ma charakter 
finansowy. Oba stowarzyszenia 
otrzymały po 10 tys. złotych na swą 
działalność statutową.

ODZNAKI ZASŁUŻONEGO  
DLA LEGNICY OTRZYMALI:

1. Chór Madrygał Legnickiego  
Centrum Kultury

2. Halina Jakubowska
3. Zbigniew Kraska
4. Legnicki Klub Gazety Polskiej  

im. majora Wł. Dybowskiego,  
ps. Przemyski

5. MKS Miedź Legnica
6. Marek Mojecki
7. Jerzy Skupień
8. Adam Soborski
9. Stowarzyszenie Legnica  

Aktywnie i Kreatywnie 
10. Krzysztof Strynkowski
11. Barbara Szewczyk-Stańko 
12. Włodzimierz Tulejko
13. Janusz Wawrzyszko
14. Robert Żeleźny
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NA PIEKARACH POWSTAJE
NOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY I DUŻY MARKET

NOWE, WYGODNE CHODNIKI  
NA STANISŁAWOWSKIEJ I LWOWSKIEJ

ykonany został tymczasowy wyjazd 
dla autobusów z ul. Śląskiej. Trwają też 

roboty przy budowie nowego przystanku 
autobusowego. Przetarg na przebudowę 
tego układu komunikacyjnego wygrała fir-
ma Budrim z ceną ok. 1 mln 151 tys. 611 zł.
- To jest bardzo ważne komunikacyjne 
przedsięwzięcie w tej części miasta – mówi 
zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. 
– Teren zostanie funkcjonalnie zagospoda-
rowany i uporządkowany, oczywiście z ko-
rzyścią dla mieszkańców.
Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę na-
wierzchni jezdni, chodników, budowę ścież-

ki rowerowej i parkingów. Bardzo ważne 
zmiany czekają pasażerów komunikacji 
miejskiej. Przystanek i pętla autobusowa 
przy ul. Śląskiej zostaną zlikwidowane, nato-
miast nowy przystanek i pętla, zbudowane 
od podstaw, będą na części terenu zielo-
nego przy ul. Sikorskiego. Zlikwidowany 
zostanie też istniejący wyjazd z ul. Śląskiej. 
Natomiast wjazd z ul. Sikorskiego zostanie 
przesunięty o ok. 100 metrów.
Znaczną część prac sfinansuje w ramach 
umowy zawartej z miastem prywatny inwe-
stor, budujący market Lidl. Termin zakończe-
nia prac planowany jest na jesień tego roku.

Zakres prac obejmował m.in.: budowę chod-
nika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z 
ułożeniem betonowych obrzeży, zjazdów o 
nawierzchni również z kostki oraz wykonanie 
przejścia dla pieszych na ul. Stanisławowskiej. 
Przypomnijmy, że w 2014 r. przy ul. Stanisła-
wowskiej w ramach LBO zbudowany został 
plac zabaw wraz z chodnikami. Cztery lata 
później rozbudowano go. 

W tym roku wyremontowany został już 
chodnik przy al. Orła Białego w sąsiedztwie 
II Liceum Ogólnokształcącego. W ramach 
zadania wymieniono starą, zniszczoną na-
wierzchnię z płyt betonowych i położono 
ozdobną betonową kostkę. Wyremontowano 
też chodnik przy ul. Moniuszki i Kasprowicza.

To kolejny etap przebudowy tej ważnej 
dla miasta arterii komunikacyjnej. W tym 
roku przebudowany został odcinek od 
skrzyżowania z ul. Głogowską (przy wia-
dukcie kolejowym) do ul. Ścinawskiej. 
Z kolei pod koniec minionego roku ul. 
Leszczyńska przebudowana została od 
skrzyżowania ze Ścinawską do mostu 
nad Czarną Wodą. Zakres inwestycji 
obejmował m.in.: remont jezdni, chodni-
ków, budowę ścieżki rowerowej, przebu-
dowę wysp roz-
dzielających pasy 
ruchu, a także 
uzbrojenie tere-
nu pod budowę 
w przyszłości sy-
gnalizacji świetl-
nej na skrzyżowa-
niu Leszczyńskiej 
i Prusa. Koszt ok. 
3,5 mln zł. 
Wcześniej przy 
ul. Leszczyńskiej 
zbudowano stację paliw. W sąsiedztwie 
stacji, na koszt inwestora, wykonano spo-
ro robót. Przebudowany był fragment ul. 
Łokietka, przy Leszczyńskiej powstała 
zatoka autobusowa, chodniki i ścieżki ro-
werowe oraz sygnalizacja świetlna na jej 
skrzyżowaniu z Łokietka i Ścinawską.

INWESTYCJE

 > Rozpoczęła się przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie  
ul. Śląskiej i Sikorskiego. Inwestycja jest związana z budową w tej  
okolicy marketu Lidl przez prywatnego inwestora.  > Legnica otrzymała rządową 

subwencję w wysokości 1 mln 
244 tys. zł na przebudowę  
ul. Leszczyńskiej – od mo-
stu na Czarnej Wodzie (wraz  
z mostem) do ul. Bydgoskiej. 
Po uwzględnieniu tej kwo-
ty w budżecie miasta będzie 
można rozstrzygnąć przetarg 
na tę inwestycję. 

 > Zakończyły się prace przy budowie nowego chodnika przy ul. Sta-
nisławowskiej i Lwowskiej. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Komunikacyjno–Instalacyjnego „Kombud”, które wygra-
ło przetarg z ofertą ok. 138 tys. zł. 

Otrzymana obecnie subwencja 
na Leszczyńską jest kolej-
nym zdobytym przez miasto 
dofinansowaniem do zadań 
społecznych i inwestycyjnych. 
W latach 2014-2018 Legnica 
otrzymała na te cele z budżetu 
państwa ok. 15 mln 700 tys. zł. 
Wartość pozyskanych w tym 
czasie środków unijnych to 
ponad 109 mln zł.

W

MAMY SUBWENCJĘ NA DALSZĄ  
PRZEBUDOWĘ  
LESZCZYŃSKIEJ 
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agładzie w znacznej części uległ dwu-
stuletni, wspaniały park Miejski, zali-

czany do najpiękniejszych zabytkowych 
założeń zieleni w naszej części Europy. 
Przypomnijmy, że w parku padło 800 wie-
kowych drzew, a drugie tyle trzeba było 
usunąć z powodu uszkodzeń. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski kilka godzin po 
kataklizmie zapowiedział odbudowę parku. 
Tragedia wyzwoliła w legniczanach ener-
gię. W całym mieście słychać było: „Razem 
postawimy nasz park na nogi, odbudujemy 
go”. Za tymi słowami poszły czyny. 
Na apel prezydenta odpowiedziało dwa 
tysiące osób, które przez cztery sobotnie 
przedpołudnia porządkowały park. Prze-
pracowały łącznie ok. 4 tys. godzin. Były 
tam wszystkie pokolenia legniczan, od ma-
łych dzieci wraz z rodzicami po seniorów. 
Przyjeżdżali przyjaciele z sąsiednich miast 

i gmin. Był to przede wszystkim wspaniały 
przykład solidarności ludzi, zjednoczonych 
wokół tej tragedii. 
Efekt pracy przeszedł wszelkie oczekiwa-
nia. Po niedługim czasie nasz park stanął 
na nogi, został odbudowany, ogromnym 
nakładem środków, uzyskanych z wielu 
sprzyjających nam źródeł i według wszel-
kich prawideł rewitalizacji. Dziś cieszymy 
się nim na nowo. A wkrótce jego oblicze, 
dzięki dalszej rewitalizacji części francu-
skiej (fontanny) i angielskiej, odmienione 
będzie na jeszcze piękniejsze. 

 > To było najtragiczniejsze 15 minut w historii miasta. Pod koniec gorącego i dusznego dnia, około godz. 19 
straszliwy huragan w mgnieniu oka spustoszył miasto, zmiótł kilka tysięcy drzew, pozrywał dachy domów, 
uszkodził budowle, linie energetyczne, zniszczył infrastrukturę drogową. Straty w majątku komunalnym 
oszacowano na ok. 11,5 mln zł. 

Z

WSPOMINAMY DRAMAT LEGNICKIEGO PARKU  
I JEGO NIEZWYKŁE ODRODZENIE

MIASTO

23 LIPCA 2009 ROKU     PAMIĘTAMY!
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a trzy weekendowe dni (14-16 czerwca) Legnica zamieniła się 
w satyryczną stolicę świata. Otwarto ciekawe wystawy, były 

spotkania z artystami z różnych zakątków kuli ziemskiej, były koncer-
ty, zabawy, miasteczko Funny Food - słowem trwał Satyrykon 2019.
To jeden z najważniejszych na świecie konkursów dla rysowni-
ków, plakacistów, karykaturzystów itp. Na tegoroczny konkurs 
wpłynęło niemal 2 tys. prac, 539 autorów z 52 krajów świata. 

Grand Prix wraz z premią w wysokości 8 tys. zł odebrał Seyed Ali 
Miraee z Iranu za pracę „Communists”.
W satyrykonowej alei pamięci na ul. Najświętszej Marii Panny 
odsłonięto tablice nieodżałowanych: Marii Czubaszek i Zdzi-
sława Smektały. Później było huczne wręczenie nagród laure-
atom z całego świata, zwiedzanie wystaw, koncert i miastecz-
ko Funny Food. 

egnickiemu Zespołowi Tanecznemu 
Złote Dzieci stuknęło właśnie ćwierć 

wieku. Jubileusz młodzi artyści uświetnili, 
dając wspaniały show (15 czerwca) w hali 
przy ul. Lotniczej.
- Ten zespół to moja wielka pasja. Świetnie 
się bawimy, nawiązujemy przyjaźnie i po-
znajemy kraj i świat – mówi Kasia Bartłomiej, 
która w zespole jest już od dziewięciu lat. 
- Cieszymy się, że mamy panią Monikę, która 
jest naszym wspaniałym opiekunem i przy-
jacielem – dodaje Weronika Biały. – Ten ze-
spół trudno sobie bez niej wyobrazić.
Właśnie Monika Kuligowska, choreografka  
i projektantka kostiumów założyła Złote Dzie-
ci. Tańczy w nim obecnie 150 młodych arty-
stek. Zespół działa w Domu Kultury Kopernik.
Prezydent Tadeusz Krzakowski podziękował 
artystom, rodzicom, opiekunom, sympaty-
kom, władzom LSM za te wspaniałe 25 lat. 
- Byliście i jesteście ambasadorami naszego 
miasta. Dziękuję Monice Kuligowskiej, która 
jest duszą Złotych Dzieci. 

TRZYDNIÓWKA ŚMIECHU I ZABAWY 

JEDYNE TAKIE DZIECI. ZŁOTE DZIECI

SATYRYKON 2019

KULTURA

N

L
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W piątek (21 czerwca) tysiące uczestników 
bawiło się w rytmie disco polo z Radiem Plus 
Legnica i z kapelami: Bayera, Zbóje, Basta  
i Czadoman. W sobotę porywająco zagrali: 
Anastasis, Photony i Afromental.
I wreszcie niedzielny finał. Rozpoczęła Agata 
Sobocińska, sympatyczna i skromna woka-
listka młodego pokolenia. Później świetny 
show dał Dawid Kwiatkowski. Jego fani pil-
nowali miejsc blisko sceny już od bladego 
świtu w niedzielę, a niektórzy czuwali nawet 
od soboty. Na zakończenie wystąpił Zespół 
Ørganek. Zaprezentowali takie muzyczne 
mistrzostwo, które trudno opisać słowami. 

- Dziękuję Legnickiemu Centrum Kultury 
za organizację tego wydarzenia. Wiem, 
jak wiele pracy Was to kosztowało. Dzię-
kuję także Państwu, że tak licznie bierze-
cie udział w tym święcie. I obiecuję, że nie 
zwolnimy tempa. Przed nami kolejne wy-
darzenia – powiedział prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 
– Przychodzę na każde święto i zawsze jest 
świetnie. Za każdym razem inaczej, ale za-
wsze ciekawie - mówił legniczanin Jerzy 
Jańczak, który wraz z żoną przez trzy dni 
dobrze się bawili.

 > Koncerty gwiazd, tysiące ludzi, festiwal kolorów, lunapark, strefa gastronomiczna, zabawa, wielkie  
emocje i niespodzianki. Była dobra energia, radość i oczywiście muzyka. Takie właśnie było tegoroczne 
Święto Legnicy. 

ŚWIĘTO LEGNICY
TRZY DNI WSPANIAŁEJ ZABAWY, MUZYKI I DOBREJ ENERGII

KULTURA
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Legnickie Wieczory Organowe
Wystąpią: Roberto Bonetto (Włochy) – organy oraz „Ensemble 
Fernabucco” w składzie: Julia Karpeta (viola da gamba) i Krzysz-
tof Karpeta (viola da gamba). W programie utwory wybitnych 
kompozytorów doby baroku i ich naśladowców: Georga Friede-
richa Haendla, Alexandre Guilmanta (Grand Chœur “w stylu Ha-
endla”), Jana Sebastiana Bacha oraz jego synów: Jana Christopha 
Friedricha Bacha i Carla Philippa Emanuel Bacha. 

▸  9 lipca  /  wtorek  /  Katedra

ZIELONO MI!
W programie cykl działań artystycznych edukacyjnych i kultu-
rotwórczych przygotowanych w 10 rocznicę huraganu. Galeria 
Sztuki planuje wraz z artystami i mieszkańcami powrócić do 
parku, by ponownie polubić drzewa oraz nadać tej przestrzeni 
artystyczny wymiar: ulokować w niej efemeryczne instalacje, 
nocny spektakl, eko-piknik i spacer szlakiem historii. Ponadto: 
pokaz działań na styku przyrody i sztuki oraz rozmowa o sztuce 
w naturze i naturze w sztuce.  
▸  20 -28 lipca  /  sobota - niedziela  /  Park, Galeria Sztuki

FESTIWAL ŚWIAT POD KYCZERĄ
Na zaproszenie łemkowskiego Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” 
legniczanie obejrzą występy zespołów folklorystycznych z Indii, 
Włoch, Serbii, Rumunii, Hiszpanii, Czech, Ukrainy, Łotwy, Algierii, 
Litwy, Słowacji.

▸  1, 2, 8 lipca  /  poniedziałek, wtorek  /  Rynek

▸ 1, 2, 8 lipca  /  poniedziałek, wtorek / 
XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
ŚWIAT POD KYCZERĄ
Rynek, ul. NMP  /  wstęp wolny  /  org. ŁZPiT Kyczera, LCK 
 1 lipca, godz. 15.30 
 Korowód uczestników oraz Koncert  Galowy
 2 lipca, godz. 10.00, 14.00
 Animacje na terenie miasta 
 8 lipca, godz. 15.30 
 Korowód uczestników oraz koncert

▸  6-27 lipca  /  soboty  
„Wędruj z nami” 
Rodzinne wycieczki autokarowe
Czechy i Dolny Śląsk  /  odpłatność - 90, 80, 70 zł  /  org. PTTK

 6 lipca 
 Kamieniec Ząbkowicki i Ząbkowice Śląskie
 13 lipca 
 Czechy - „Ścieżka w Koronie Drzew” (Jańskie Łaźnie)
 20 lipca 
 Czechy -Zamek Trosky i Czeski Raj
 27 lipca 
 Góry Stołowe - Błędne Skały - Szczeliniec

▸  6 lipca  /  sobota  /  godz. 15.00  
PIASKOWNICA 2019
Konkurs rzeźby w piasku
Kąpielisko „Kormoran” /  odpłatność  /  org. OSiR

▸ 8-15 lipca  /  poniedziałek - poniedziałek 
Obóz stypendystów Fundacji  
DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA  
Sanktuarium św. Jacka, Katedra pw. św. Apostołów Piotra  
i Pawła, legnickie parafie, PWSZ i in. /  org. Fundacja  
„Dzieło Nowego Tysiąclecia, UM Legnica

▸ 9 lipca  /  wtorek  /  godz. 19.15
Legnickie Wieczory Organowe
Koncert Kameralny  
Katedra  /  wstęp wolny  /  org. LCK

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

▸ 20 -28 lipca  (sobota - niedziela)
ZIELONO MI!
Cykl działań artystycznych w 10. rocznicę  
huraganu 
 20 lipca, godz. 19.00 
 Wernisaż wystawy „SsZzUuMm”
 Park Miejski, Polana Angielska
 20 lipca, godz. 20.00 
 Pokaz dźwięków natury  – sesja Michała Zygmunta
 Galeria Sztuki, pl. Katedralny 
 21 lipca, godz. 14.00 
 Spacer w parku - szlakiem historii
 Park Miejski
 23 lipca, godz. 17.00 
 „Sztuka i natura” - spotkanie artystów
 Galeria Sztuki, pl. Katedralny

10

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 
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27. LEGNICKA AKADEMIA FILMOWA 
– WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO
Tegoroczny program Legnickiej Akademii Filmowej jest bardzo 
zróżnicowany. Zawiera pełne spektrum filmowych wydarzeń: 
warsztaty, wykłady, projekcje, dyskusje, wystawę oraz finało-
wą Galę, podczas której uczestnicy i legniczanie będą mogli  
obejrzeć produkcje powstałe podczas bieżącej edycji imprezy. 

▸  14-24 sierpnia  /  Akademia Rycerska, Galeria Piastów

LEGNICKIE SPACERY HISTORYCZNE  
PARK MIEJSKI – W POSZUKIWANIU HISTORII
Czy wiecie, gdzie jest w Legnicy Park Wystawowy czy Wyspa 
Róż? Park Miejski, rajski ogród legniczan powstawał etapami  
w XIX i XX wieku. Na jego terytorium złożyły się kolejne, stopnio-
wo zagospodarowywane obszary, z których każdy ma własną, 
odrębną historię oraz unikalną nazwę stosowaną przez daw-
nych mieszkańców miasta. Podczas wspólnej wędrówki Grażyna  
Humeńczuk przedstawi historię tych niezwykłych miejsc.

▸  21 lipca  /  niedziela  /  Park Miejski

Festiwal Japońskiej Motoryzacji  JAPFEST 
Ponad 500 wyselekcjonowanych japońskich samochodów z Pol-
ski, Niemiec, Czech, Holandii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, zawody oraz 
pokazy driftu, wyścigi 1/4 mili. Ponadto w programie: koncert 
legendy drum and bass - London Elektricity, wystawa, pokazy, 
prezentacje aut pod sceną, muzyka DJów z BackOffice Project 
oraz sesje zdjęciowe z modelkami.

▸  26 - 28 lipca  /  piątek - niedziela  /  Lotnisko

11

 23 lipca, godz. 22.00 
  „Rozpoznani Nierozpoznani”
 Spektakl plenerowy „Teatru Ewolucji Cienia” z Poznania
 Park Miejski, Polana Angielska 
 28 lipca, godz. 13.00 
  Rodzinny EKO-piknik z warsztatami twórczymi
 Park Miejski, Polana Angielska

▸ 21 lipca  /  niedziela  /  godz. 14.00
Legnickie Spacery Historyczne
„Legnicki Park Miejski – w poszukiwaniu historii” 
Park Miejski, start - pomnik z figurą śpiącego lwa /  wstęp wolny  
/  org. Muzeum  Miedzi, UM Legnica

▸ 21 lipca  /  niedziela  /  godz. 17.00
„Huragan Poezji” - spotkanie miłośników poezji  
w rocznicę huraganu w Legnicy
Palmiarnia  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 26 - 28 lipca  /  piątek - niedziela  /  
Festiwal Japońskiej Motoryzacji JAPFEST 
 Lotnisko  /  bilety  /  org. Japfest  

▸ 26 lipca  /  piątek  /  godz. 7.00-21.00
Wycieczka „Na trójstyku granic i kultur”
Zamek Frydland - Wzgórze Yested  
- Berzdorfer See - Koźmin  
Czechy, Niemcy, Polska  /  wpisowe - 65 zł  /  org. KM Agatka 

▸  3-24 sierpnia  /  soboty  
Wycieczki  autokarowe „Wędruj z nami”
Czechy i Dolny Śląsk  /  odpłatność - 90, 80, 70 zł  /  org. PTTK

 3 sierpnia
 Czechy - Zamek Frydlant
 10 sierpnia 
 Karkonosze - Śnieżka, Przełęcz Okraj, Karpacz
 15 sierpnia 
 Czechy - „Ścieżka w obłokach” (Kraliki)
 17 sierpnia 
 Czechy - Skalne Miasto Adrspach
 24 sierpnia 
 Książ - Dolina Pełcznicy - Szczawno 

▸ 4 sierpnia  /  niedziela  /  godz. 14.00
Legnickie Spacery Historyczne 
„Książęta, rycerze i święci.  
Dzieje legnickiego zamku”
Zamek Piastowski, start – brama wjazdowa Zamku /  wstęp 
wolny  /  org. Muzeum Miedzi, UM Legnica

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

▸  14-24 sierpnia  /  środa - sobota  
27. Legnicka Akademia Filmowa 
– Warsztaty Filmu Animowanego
Akademia Rycerska, Galeria Piastów  /  wstęp wolny  /  org. LCK

 15 sierpnia, godz. 21.00 
 Kino na dachu - „Beuys. Sztuka to rewolucja”, 
 reż. Andres Veiel
 Galeria Piastów
 16 sierpnia, godz. 21.00 
 Kino na dachu - „Mirai”, 
 reż. Mamoru Hosoda
 Galeria Piastów
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LEGNICKIE SPACERY HISTORYCZNE  
„ŚLADAMI LEGNICKICH ZEGARÓW”
Kto pamięta o tym, że czas w mieście odmierzało 77 zegarów? 
Do dziś przetrwały nieliczne. Podczas spaceru Grażyna Humeń-
czuk przedstawi dzieje legnickich chronometrów, wśród których 
są zegary mechaniczne na wieżach kościołów, zegary słoneczne, 
dworcowe i zapomniane zegary uliczne. Zapraszamy na szlak  
legnickich czasomierzy, tych niezachowanych i tych istniejących, 
gdzie poznamy tajemnice ukryte za zegarowymi tarczami.

▸  25 sierpnia  /  niedziela  / start: brama Głogowska

VII LEGNICKI FESTIWAL KULTUR 
„KTO SIEDZI NA MIEDZI (-Y)?” 
Na program Festiwalu złożą się prezentacje dorobku artystycz-
nego zespołów folklorystycznych, stoiska z rzemiosłem, ręko-
dziełem i kulinariami, warsztaty zanikających zawodów. Im-
preza ukazuje bogatą kulturę regionu, którą prezentują polscy 
reemigranci z Bośni, Bukowiny i Łemkowszczyzny. Zespół Pieśni 
i Tańca „Legnica” zaprezentuje także zapomniany folklor z okolic 
Legnicy.
▸  31 sierpnia /  sobota  /  Akademia Rycerska

 17 sierpnia,  godz. 10.00 
 Filmowe poranki dla dzieci
 „Tajemnice wiklinowej zatoki”, 
 reż Wiesław Zięba
 Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
 17 sierpnia, godz. 21.00 
 Kino na dachu
 „Czyściciele internetu”, 
 reż. Hans Block, Moritz Riesewieckg
 Galeria Piastów
 18 sierpnia, godz. 10.00 
 Filmowe poranki dla dzieci
 „Dawid i Sandy”,  reż Wiesław Zięba
 Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 
 18 sierpnia, godz. 21.00 
 Kino na dachu - „David chce odlecieć”, 
 reż. David Sieveking
 Galeria Piastów
 24 sierpnia, godz. 18.00 
 Gala Festiwalowa oraz prezentacja filmów zrealizowanych 
 w ramach WFA
 Sala Królewska Akademii Rycerskiej

▸ 15 sierpnia  /  czwartek  /  godz. 15.00
Pierogowy Festyn na Zakaczawiu
tereny zielone nad Kaczawą, ul. Kartuska  /  wstęp wolny  /   
org. OSiR 

▸ 16 sierpnia  /  piątek  /  godz. 18.00
„Animacja filmowa” 
- wernisaż wystawy Wiesława Zięby 
Galeria Satyrykon, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 23 sierpnia  /  piątek  /  godz. 18.00
Aneta Kublik „Malarstwo” 
- finisaż wystawy
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ 24 sierpnia  /  sobota  /  godz. 10.00-14.00
Gra Miejska
Zamek Piastowski  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 25 sierpnia  /  niedziela  /  godz. 9.00
I Legnicki Spływ Kajakowy
start - Kaczawa, wodospad przy ul. Jaworzyńskiej  /   
wstęp - 10 zł  /  org. OSiR

▸ 25 sierpnia  /  niedziela  /  godz. 14.00
Legnickie Spacery Historyczne 
„Śladami legnickich zegarów”
start – brama Wieży Głogowska /  wstęp wolny  /  org. Muzeum 
Miedzi, UM Legnica

▸ 30 sierpnia  /  piątek  /  godz. 17.00
W PIĄTEK O PIĄTEJ
Festyn Osiedlowy na Piekarach C
Plac zabaw na Osiedlu Piekary C  /  wstęp wolny  /  org. OSiR 

▸ 31 sierpnia  /  sobota  /  godz. 13.00-17.00
FAMILIADA 
Festyn Rodzinny  
Dziedziniec Zamku  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ 31 sierpnia  /  sobota  /  godz. 15.00
VII Legnicki Festiwal Kultur 
„Kto siedzi na miedzi (-y)?” 
Dziedziniec Akademii Rycerskiej  /  wstęp wolny  /  org. LCK

FESTYN RODZINNY FAMILIADA
Familiada to świetny pomysł na kreatywne spędzenie czasu  
w gronie rodzinnym. Festyn rozrywkowy i piknik artystyczny  
w jednym. W programie: warsztaty artystyczne, konkursy z na-
grodami, tworzenie instalacji przestrzennych, malowanie koszu-
lek, tworzenie biżuterii, linorytów, malowanie najdłuższej ulicy 
oraz owocowy poczęstunek. 

▸  31 sierpnia  /  sobota  /  dziedziniec Zamku
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STREFA WYSTAW

NOWOŚCI:
▸ od 25 lipca
Aneta Kublik. Malarstwo
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 30 lipca 
Wiesław Zięba „Animacja filmowa”
Galeria Satyrykon, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ od 15 sierpnia
Janusz Gałuszka  
„Kobiety i mężczyźni przed wojną”
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

PONADTO:
▸ do 18 lipca
Jubileusz na cztery ręcę
Małgorzata Lazarek & Przemysław Dunaj 
Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ do 27 lipca
Bartłomiej Bienias
- najlepszy debiut Satyrykonu 2019
Galeria Satyrykon, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ do 31 lipca
QUARKS, ELEPHANTS & PIEROGI: Poland in 100 
words. Ilustracje Magdaleny Burdzyńskiej
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ do 11 sierpnia 
Helena Berlewi. Potęga koloru
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 25 sierpnia
Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ do 31 sierpnia
HANDMADE
Polska sztuka srebra lat 1945 – 1979
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 31 sierpnia
Pół wieku z CANTATEM
Wystawa jubileuszowa
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 31 sierpnia
TPD: 100 lat z dziećmi i dla dzieci
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. TPD 

▸ do 31 sierpnia
Srebro w obiektywie
Wystawa fotograficzna 
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 3 września
Miśnia: 24 godziny z życia miasta
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 30 września
40 lat SREBRA w Legnicy
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  wstęp wolny  /  
org. Galeria Sztuki

JANUSZ GAŁUSZKA 
„KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PRZED WOJNĄ”
Wystawa malarstwa Janusza Gałuszki, absolwenta wrocławskiej 
ASP, rocznik 1999. Na wystawie, której kuratorem jest Zbigniew 
Libera zobaczyć będzie można około 50 prac artysty, wśród któ-
rych dominują portrety mężczyzn w strojach budzących skoja-
rzenia z wojną, siłą i strachem oraz skontrastowane z nimi por-
trety kobiet. 

▸  od 15 sierpnia  /  Galeria Sztuki, pl. Katedralny

ANETA KUBLIK. MALARSTWO
Wystawa laureatki Grand Prix Ministra w Ogólnopolskim Prze-
glądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2018, absolwentki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Celem jej pracy malarskiej jest 
ukazanie niepokojów i lęków, o których opowiada jedynie ruch 
pędzla artystki. Gest, który kreuje wyłaniające się z ciemności 
kształty zwierząt, roślin i krajobrazy. W na pozór czarnych pra-
cach Anety Kublik odkrywamy ruch, kształt i ukryte kolory.

▸  od 25 lipca  /  Galeria Ring, Rynek

WIESŁAW ZIĘBA. ANIMACJA FILMOWA
Wiesław Zięba, ceniony grafik, satyryk, rysownik, animator jest 
uznanymtwórcą wielu filmów i seriali animowanych. Debiutował 
w 1972 roku na łamach w tygodnika „Szpilki”. W tym samym roku 
rozpoczął pracę w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, 
a od roku 1983 jest zawodowo związany ze Studiem Miniatur Fil-
mowych w Warszawie.

▸  od 30 lipca  /  Galeria Satyrykon, Rynek 
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ od 1 lipca  /  poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
Wakacje w Bibliotece 2019
 W programie:  warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne,
 konkursy, gry planszowe,  czytanie bajek, warsztaty  
 muzyczne,  zabawy literackie, warsztaty teatralne, 
 zajęcia konstrukcyjne, wycieczki , spotkania  
 z ciekawymi ludźmi, zabawy
Filie Legnickiej Biblioteki  /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ od 1 lipca  /  poniedziałki - piątki  /  
LATO Z MCK - lipiec 2019 
 W programie: warsztaty ceramiczne, warsztaty taneczne,   
 warsztaty kreatywne, warsztaty wokalne, warsztaty  
 plastyczne, Wakacje z książką (zajęcia czytelnicze dla  
 najmłodszych), warsztaty teatralne
MCK ul. Mickiewicza, ul. Rataja /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ od 2 lipca  /  wtorki - piątki  /  od godz. 10.00
XXI Turniej „Wakacyjna Przygoda z Piłką 
Park, boiska /  wstęp wolny  /  org. MKS Miedź Legnica S.A. 

LEKCJE SZTUKI: DIZAJN WSZĘDZIE!
Lekcje sztuki dla tych, którzy interesują się projektowaniem  
i tworzeniem! W cztery lipcowe czwartki zapraszamy do Galerii 
Sztuki, gdzie projektantki i kuratorki z Fundacji Ładne Historie 
opowiedzą o dizajnie związanym z naszym codziennym życiem, 
zaprezentują najbardziej inspirujące przykłady związane ze 
sztuką użytkową, edukacją najmłodszych, grafiką oraz projek-
towaniem zaangażowanym społecznie i wspierającym oddolne 
inicjatywy społeczne.

▸  4, 11, 18, 25 lipca  /  czwartki  /  Galeria Stuki

Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego 2019
W programie warsztatów pełen pakiet zajęć praktycznych  
i teoretycznych, dostosowany do różnych grup wiekowych. Ideą 
warsztatów jest indywidualna, autorska realizacja własnego  
filmu, ale jednocześnie uczestnictwo w wydarzeniach towarzy-
szących oraz umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców  
kontaktu z filmem animowanym.
 ▸  14 - 24 sierpnia  /  środa - sobota  /  Akademia Rycerska

WAKACYJNE TWÓRCZE NIEDZIELE 
Galeria Sztuki zaprasza na otwarte, niedzielne warsztaty pla-
styczne, w trakcie których dzieci, młodzież oraz dorośli będą mo-
gli m.in. poznać tajniki malarstwa, samodzielnie zaprojektować 
i wykonać biżuterię, amulety czy grafikę.

▸  7 lipca - 25  sierpnia  /  niedziele  /  Galeria Sztuki

STREFA  SENIORA 

▸ od 1 lipca  /  poniedziałki  /  godz. 15.00
ZŁOTE RĘCE 
- spotkania sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

 od 4  lipca /  czwartki  /  godz. 10.00-13.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica 

▸ od 4 lipca  /  czwartki  /  godz. 18.30-22.30
„Bądź Razem z Nami” 
spotkania integracyjne
Centrum Spotkań im Jana Pawła II  /  opłata - 15 zł   /  org. PSSE 

▸ od 5 lipca  /  piątki  /  godz. 16.00-18.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ od 6 lipca  /  soboty  /  godz. 10.00
Gimnastyka dla seniorów
Park Miejski, Polana Angielska  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 12 lipca  /  piątek /  godz. 18.00
Letnie spotkanie z kulturą Ameryki - Meksyk
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 30 zł  /  org. LCK

▸ 24 sierpnia  /  sobota /  godz. 17.00
Galeria Gwarna „Sky plaża”
Wybór Miss i Mistera 65+
Galeria Gwarna  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 26 sierpnia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Letnie spotkanie z kulturą Ameryki 
- Brazylia
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 30 zł  /  org. LCK

14



15

www.legnica.eu

Legnicki Informator Kulturalny

Centrum Językowe „Logos” Lubin, ul. Szpakowa 17; tel. 790 267 740 
Galeria Sztuki pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26 
JAPFEST www.japfest.pl, kontakt@japfest.pl 
Klub Mieszkańców AGATKA ul. Artyleryjska 40f, tel. 76 723 09 83
Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
Liga Obrony Kraju ul. Poznańska 25; tel.  76 862 83 95
Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
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
SDK KOPERNIK ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82
Teatr Avatar  ul. Świętego Piotra 14, 509 696 219 
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
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▸ 3, 10, 17, 23 lipca  /  środa, wtorek  /  godz. 15.00
Wakacyjna LEGO przygoda
Kreatywna zabawa z „Bricks 4 kidz”  
KM Agatka, ul. Artyleryjska /  wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 4, 11, 18, 25 lipca  /  czwartki  /  godz. 18.00
Lekcje Sztuki: Dizajn wszędzie! 
Rynek, Galeria Sztuki   /  wstęp wolny  /  org. Fundacja Ładne 
Historie, Galeria Sztuki

 ▸ od 4 lipca  /  zawsze w czwartki  /  godz. 11.30
AQUA - AEROBIC na Radosnej  
Basen ul. Radosna /  bilet wstępu  /  org. OSiR 

▸ 7 lipca - 25  sierpnia  /  niedziele  /  godz. 11.00-13.00
Wakacyjne twórcze niedziele  
Rynek, Galeria Sztuki   /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 21 lipca - 28 lipca  /  niedziela - niedziela
IMMERSION ENGLISH CAMP
Akademia Rycerska  /  zajęcia odpłatne  / org. Centrum Językowe 
LOGOS Lubin, LCK 

▸ 28 lipca  /  niedziela  /  godz. 13.00
Rodzinny EKO-piknik  
z warsztatami twórczymi
Park Miejski, Polana Angielska  / wstęp wolny  / org. Galeria  
Sztuki

▸ 29 lipca - 2 sierpnia /  poniedziałek - piątek 
Otwarte warsztaty wakacyjne  
w SDK Kopernik
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wstęp wolny  /  org. SDK Kopernik

 ▸ od 5 sierpnia  /  poniedziałki - piątki  /  
LATO Z MCK - sierpień 2019 
 W programie: warsztaty językowe, warsztaty taneczne,  
 warsztaty plastyczne, tenis stołowy, warsztaty muzyczne,  
 warsztaty teatralne, warsztaty modelarskie, 
 warsztaty taneczne hip hop, Wakacje z Szachami,  
 warsztaty kreatywne, warsztaty batikowe
MCK ul. Mickiewicza, ul. Rataja /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 14 - 24 sierpnia  /  środa - sobota
Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego 2019
Akademia Rycerska  /  warsztaty - odpłatność, zapisy;
wstęp na imprezy towarzyszące - bezpłatny / org. LCK 

▸ 28 sierpnia  /  środa  /  
Wakacyjny Turniej Szachowy 
MCK ul. Rataja /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 29 sierpnia  /  czwartek  /  godz. 10.00-13.00
„AKCJA LATO Z LOK 2019”
- finał zawodów 
Strzelnica LOK, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LOK

▸ 29, 30 sierpnia  /  czw., piątek  /  godz.  9.00, 11.00
„Lego zakończenie wakacji”
Kreatywna zabawa z „Bricks 4 kidz” 
KM Agatka, ul. Artyleryjska /  wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 31 sierpnia  /  sobota  /  godz. 11.00-13.00
STREET-ART czyli malowanie koszulek 
w bardzo nietypowy sposób  
Akadamia Avatara /  wstęp wolny  /  org. Akademia Avatara

PÓŁKOLONIE W LEGNICY 
▸ do 5 lipca, 8 - 19 lipca  /  poniedziałek - piątek
Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej Nr 1
SP 1, ul. Kamienna  /  turnus - 170 zł  / org. SP 1

▸ do 5 lipca, 8 - 19 lipca  /  poniedziałek - piątek
Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej Nr 10
SP 10, ul. Jaworzyńska  /  turnus - 170 zł  / org. SP 10

▸ 1 - 5 lipca, 8 - 12 lipca    /  poniedziałek - piątek
▸ 15 - 19 lipca, 22 - 26 lipca  /  poniedziałek - piątek 
▸ 29 lipca - 2 sierpnia /  poniedziałek - piątek
Lato 2019 z Klubem „Agatka”
Klub Mieszkańców Agatka, ul. Artyleryjska  /  odpłatne turnusy  
/ org. KM Agatka

▸ 1 - 5 lipca, 8 - 12 lipca  /  poniedziałek - piątek
▸ 15 - 19 lipca, 22 - 26 lipca  /  poniedziałek - piątek 
Półkolonie z SDK Kopernik
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  odpłatne turnusy  /  
org. SDK Kopernik

▸ 22 lipca - 2 sierpnia  /  poniedziałek - piątek
▸ 5 sierpnia - 16 sierpnia  /  poniedziałek - piątek
Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej Nr 7
SP 7, ul. Polarna  /  turnus - 170 zł    / org. SP 7

▸ 22 lipca - 2 sierpnia  /  poniedziałek - piątek
▸ 5 sierpnia - 16 sierpnia  /  poniedziałek - piątek
Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej Nr 9
SP 9, ul. Marynarska  /  turnus - 170 zł    / org. SP 9



16

/MiastoLegnica

Legnicki Informator Kulturalny


