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irma Bipprogeo Projekt z ofertą ok. 549 tys. zł wygrała prze-
targ na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiań-
skiego wraz z terenami przyległymi. Oferty złożyły cztery firmy. 
W ramach porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Starostwem 
Powiatowym, starostwo sfinansuje wykonanie projektu dla terenu 
przylegającego do placu Słowiańskiego, którego jest właścicielem, 
w wysokości ok. 50 tys. zł, miasto zaś - ok. 499 tys. zł. 
Projekt dokumentacji będzie opracowywany na podstawie konkur-
sowej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowa-
nia i rewitalizacji placu Słowiańskiego. Przypomnijmy, że w  kwietniu 
2016 r. ogłoszono zwycięzców tego konkursu - zespół kierowany 
przez Aleksandrę Doniec w składzie: Sandra Piasek, Magdalena 
Ciszak i Agata Kaczmarek.

Legniccy przedsiębiorcy deklarują coraz chętniej, że 
nie wynajmą sal na pokazy handlowe, podczas któ-

rych ich uczestnicy są naciągani na zakup horren-
dalnie drogich przedmiotów. 
To pokłosie akcji zainicjowanej przez Toma-
sza Strojka, miejskiego rzecznika konsumentów.  

W marcu zaapelował on do legnickich przed-
siębiorców, by nie wynajmowali sal na prowa-

dzenie sprzedaży bezpośredniej firmom, co do 
których mają wątpliwości, czy nie działają na pogra-

niczu prawa. Odzew jest bardzo duży. Takie firmy rzecznik 
wyróżnia certyfikatami, świadczącymi, że są one bezpieczne  
i przyjazne dla konsumenta. A właściciel lokalu kieruje się standarda-
mi etycznymi oraz poszanowaniem praw i interesów konsumentów. 

BĘDZIE DOKUMENTACJA 
REWITALIZACJI PLACU 
SŁOWIAŃSKIEGO

LEGNICA WALCZY  
Z NIEUCZCIWYMI POKAZAMI HANDLOWYMI

PROFESJONALNE  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
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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

Legnicka kartka z kalendarza  
• maj 1945

HISTORIE
NIEZNANE

Pierwszy po wojnie seans kinowy w Legnicy odbył się do-
syć szybko, bo już w maju 1945 r. W dawnym niemieckim 
Central Theater przy ul. 
Skarbowej, przemiano-
wanym niebawem na 
kino „Polonia” (później 
„Ognisko”), odbyła się 
„pionierska” projekcja 
filmowa. Niewiele wiemy 
jednak o tamtym wyda-
rzeniu, jak i o pierwszych 
miesiącach pracy tego 
kina (np. brak informacji, 
kiedy rozpoczęło regu-
larną działalność).
W pierwszych latach 
swojego funkcjonowa-
nia „Polonia” znajdowała 
się pod opieką lokalnej 
komórki Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej. Sama dzia-
łalność kinowa bywała 
nieregularna, np. w spra-
wozdaniu Starosty Po-
wiatowego w Legnicy z sierpnia 1948 r. można przeczytać,  
iż kino jest „(…) prawie nieczynne”. Jednakże sala przy 
ul. Skarbowej nie służyła tylko i wyłącznie projekcjom 
filmów. Bardzo często była też wykorzystywana jako sala 
widowiskowo-estradowa (np. wystawiano przedstawie-
nia teatralne) lub jako miejsce dla ważnych uroczystości 
lub zebrań (m.in. pierwsze uroczyste zebranie Miejskiej 
Rady Narodowej w Legnicy). Z tego też względu określa-
no je wówczas, jako „Kino-klub” lub „Kinoteatr”.

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

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

- Biuro powstało w Ratuszu, by nasi klienci mogli korzystać ze 
sprawnej i szybkiej obsługi we wszystkich indywidualnych spra-
wach – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Zabytkowa sala 
na parterze została nowocześnie urządzona i wyposażona. Pra-
cownicy służą klientom wszelką pomocą i informacją. 



3

www.legnica.eu

MIASTO

gólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 
to bezpłatny i dobrowolny konkurs 

prowadzony przez Związek Powiatów Pol-
skich. Oceniając samorządy, eksperci ZPP 
wydają opinię według wielu kryteriów 
ujętych w dziesięciu grupach tematycz-
nych, takich jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjono-
wania jednostki samorządu terytorialnego, 
rozwój społeczeństwa informacyjnego 
i  obywatelskiego, umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej, pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych, współpraca krajowa i mię-
dzynarodowa oraz działania promocyjne.
Kolejność na liście wyróżnionych uzależnio-
na jest od wyników osiąganych przez samo-
rząd oraz od zrealizowanych działań. Ran-
king jest aktualizowany na bieżąco przez 
ekspertów w trybie on-line i trwa nieprze-
rwanie cały rok.

Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 
podczas XXV Zgromadzenia ZPP (3-4 kwiet-
nia). Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
reprezentował tam Marek Białowąs, sekre-
tarz miasta.

 

O

Mamo, mam dla Ciebie „challenge” - oznajmi-
ła mi ostatnio moja 12-letnia córka. Pomijając 
szczegóły, jaki miałam „challenge”, chcę zwró-
cić uwagę na niezwykle modne ostatnio sta-
wianie sobie (lub komuś) różnego rodzaju wy-
zwań. Fantastyczne jest to, że trend opanował 
sferę dbania o środowisko i, krótko mówiąc, 
sprzątania świata – naszego najbliższego oto-
czenia, miasta, osiedla, podwórka … Chodzi 
oczywiście o „trash challenge”, tłumacząc do-
słownie: śmieciowe wyzwanie. 
Budujące jest to, że za „challenge” wzięła się 
legnicka młodzież, która wzorem miejskie-
go wolontariatu i akcji #EKOPozytywni idą  
w miasto, dała przykład, jak dbać o swoje oto-
czenie. Brawo zatem dla Młodzieżowej Rady 
Miejskiej Legnicy, która przeprowadziła „Bitwę 
pod Seven”. I teraz czekamy, aż ich rówieśnicy 

i nie tylko, wezmą udział w tej proekolo-
gicznej zabawie. Nie chodzi o wyręczanie 
w sprzątaniu tych, którzy są za to odpowie-
dzialni, ale podkreślenie, że to, co wokół nas 
– czyli ład i prządek to jest to, o co sami mu-
simy czy bardzo chcemy zadbać. Zatem do 
dzieła! Niech w Legnicy ponownie wybuch-
nie bomba pozytywnej energii. Zapewniam, 
że pochwalimy i pokażemy każdy Wasz 
sfotografowany i przeprowadzony trash 
challenge. Zasada jest taka - robimy zdjęcie 
terenu przed i po akcji. Pamiętajcie – nieważ-
ne, czy będzie to duży teren, czy dosłownie 
skrawek ziemi. Ważne, by podjąć wyzwanie 
bezinteresownie i zrobić coś dobrego dla 
środowiska i dla siebie. Zdjęcia wysyłajcie na 
pr@legnica.eu. Czekamy i mocno trzymamy 
kciuki za Wasze wyzwania!

Podejmij wyzwanie  

Ewa  
Szczecińska-Zielińska
dyrektor  
Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Urzędu Miasta Legnicy

 > W ogólnopolskim rankingu za rok 2018 Legnica uplasowała się w ścisłej czołówce najlepiej zarządzanych 
miast na prawach powiatów. Związek Powiatów Polskich wyróżnił nas trzecim miejscem, po Nowym Sączu 
i Rzeszowie, tytułem Super Miasta, a jednocześnie, jako jedynego w grupie 65 miast na prawach powiatu - 
mianem Mistrza wśród samorządowych liderów.

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIA 
DLA LEGNICY – SUPER MIASTA

– zrób to dla siebie
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Na strzelnicy będą mogli ćwiczyć przez 
sto godzin miesięcznie żołnierze, przez 
30 godzin – uczniowie klas mundurowych 
oraz organizacje, stowarzyszenia, w tym 
LOK, i uprawnione osoby prywatne.
Obiekt zostanie zbudowany w ramach 
projektu Ministerstwa Obrony Narodowej 
„Strzelnica w powiecie”. Nasz projekt zo-
stał najwyżej oceniony w kategorii stume-
trowych torów strzeleckich. 
Przypomnijmy, że teren, na którym powsta-

nie strzelnica, został w 2016 roku użyczony 
Lidze Obrony Kraju do treningów. Umowa 
zostanie wygaszona, ale LOK nadal będzie 
ważnym partnerem miasta w realizacji tego  
przedsięwzięcia.

INWESTYCJE

UNIA DOŁOŻYŁA OK. 400 TYS. ZŁ  
DO BULWARU NAD KACZAWĄ

 > Legnicka inwestycja - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej, otrzymała kolejne 
unijne dofinansowanie, tym razem w wysokości ok. 400 tys. zł. W sumie zdobyliśmy na ten cel ok. 1 mln 255 
tys. zł. Już niebawem bulwar będzie służył mieszkańcom. 

 > Ministerstwo Obrony Narodowej dofinansuje kwotą 800 tys. zł budowę nowoczesnej strzelnicy  
w naszym mieście. Około 400 tys. zł do tej inwestycji planuje dołożyć miasto. 

owstająca nad Kaczawą promenada 
wkrótce stanie się świetnym miejscem 

do wypoczynku i rekreacji. Będą tutaj ławki, 
leżanki, zielone skwery i mała architektu-
ra. Nadbrzeżny trakt połączy ul. Kartuską 
z Wrocławską, która niedawno przeszła 
gruntowną przebudowę. Przypomnijmy, że 

przed laty po drugiej stronie Kaczawy tak-
że powstał bulwar, który cieszy się wśród 
legniczan popularnością.

LEGNICA WYBUDUJE NOWOCZESNĄ STRZELNICĘ 

Inwestycja obejmuje prze-
budowę ulicy Nadbrzeżnej 
i budowę promenady na 
powierzchni ok. 4,6 tys. m2. 
W części drogowej przebudo-
wywana jest jezdnia i chodni-
ki, powstają zatoki postojowe 
na ul. Nadbrzeżnej. Bulwar 
budowany jest z kostki i płyt 
kamiennych. Zagospoda-
rowuje się enklawy zieleni. 
Zmieni się także organizacja 
ruchu na ul. Nadbrzeżnej. Jej 
odcinkiem 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 ok. 1 

mln 255 tys. zł stanowi 

dofinansowanie unijne. 

P

fo
t. 
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Przy ul. Polkowickiej 
w latach 60. XIX 
wieku powstała 
strzelnica grenadie-
rów. Na jej terenie 
stoi pomnik ku czci 
żołnierzy  
2 Batalionu Pułku 
Grenadierów. 
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najbliższych planach jest przebudo-
wa tej ulicy - od mostu na Czarnej 

Wodzie (wraz z mostem) do skrzyżowania 
z ulicami Bydgoską, Głogowską i Poznańską 
(bez samego skrzyżowania). Zakres inwe-
stycji obejmie m.in.: przebudowę jezdni, 
chodników, budowę ścieżek rowerowych  
i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  
z ul. Prusa. Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

Wcześniej przy ul. Leszczyńskiej zbudowa-
na została stacja paliw. W związku z tą inwe-
stycją w sąsiedztwie stacji wykonano sporo 
robót. Przebudowany był fragment ul. Ło-
kietka. Na Leszczyńskiej powstała zatoka 
autobusowa, wyremontowano chodniki  
i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnaliza-
cję świetlną na skrzyżowaniu Leszczyńskiej 
z Łokietka i Ścinawską.

INWESTYCJE

N

 > Zakończyła się przebudowa kolejnego etapu ul. Leszczyńskiej, od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżo-
wania ze Ścinawską. Prace polegały m.in. na wymianie nawierzchni jezdni i części chodników. 

WYPOŻYCZ ROWER  
I RUSZAJ W MIASTO

 > W poniedziałek (1 kwietnia) rozpoczął się trwający osiem miesięcy (do końca listopada) sezon Legnickie-
go Roweru Miejskiego. Do dyspozycji mamy więcej stacji i rowerów.

owe stacje rowerowe powstały przy 
skrzyżowaniach Chojnowskiej i Krót-

kiej, Złotoryjskiej i Asnyka oraz Piłsudskie-
go i Karkonoskiej. W sumie jest ich teraz 15. 
Możemy na nich wypożyczyć 134 rowery,  
w tym dziecięce (tylko na stacji przy pl. Wil-
sona), tandemy i familijne typu cargo, o 24 
więcej, niż rok temu. 

Zasady korzystania z Legnickiego Roweru 
Miejskiego są bardzo proste i pozostają bez 
zmian. Pierwsze 15 minut każdego wypoży-
czenia nadal będzie bezpłatne, za pierwszą  
i drugą godzinę zapłacimy po złotówce, za trze-
cią 2 zł, a za czwartą i każdą następną po 4 zł.
Aby wypożyczyć rower, wystarczy zarejestro-
wać się w systemie (posiadacze aktywnych 
kont Nextbike nie muszą tego robić) poprzez 
terminal, aplikację mobilną Nextbike lub na 
stronie rower.legnica.eu. Rower wypożycza-
my poprzez terminal umiejscowiony przy 
każdej stacji lub aplikację Nextbike. Wystar-
czy postępować zgodnie z instrukcjami.

Przypomnijmy, że pod koniec 
minionego roku zakończyła 
się przebudowa ul. Lesz-
czyńskiej od skrzyżowania 
ze Ścinawską do mostu nad 
Czarną Wodą. Zakres inwesty-
cji obejmował: remont jezdni, 
chodników, budowę ścieżki 
rowerowej, przebudowę wysp 
rozdzielających pasy ruchu, 
a także wymianę przykanali-
ków, wpustów odwodnienio-
wych oraz uzbrojenie terenu 
pod budowę w przyszłości 
sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Leszczyń-
skiej i Prusa. Koszt przedsię-
wzięcia, czyli przebudowy ul. 
Leszczyńskiej od mostu nad 
Czarną wodą do wiaduktu 
kolejowego, to ok. 3,5 mln zł. 

Legniczanie bardzo polubili 
Legnicki Rower Miejski, który 
już na trwałe wpisał się  
w nasz krajobraz - mówi pre-
zydent Tadeusz Krzakowski.  
- Liczymy, że w tym roku pad-
nie kolejny rekord wypoży-
czeń. Będziemy nadal rozwi-
jać ten przyjazny środowisku 
i zdrowiu środek transportu. 
I oczywiście, budować nowe 
ścieżki rowerowe – dodaje 
prezydent.

W

legnicki rower miejski

JEŹDZIMY JUŻ 

LESZCZYŃSKĄ
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To mogą być cztery miliardy 1,5-litro-
wych butelek. Albo 1600 pełnych base-

nów o wymiarach olimpijskich. Skąd LPWiK 
czerpie wodę? Oczywiście z Kaczawy. W mi-
nionym roku ponad sześć milionów trzysta 
tysięcy metrów sześciennych. Robi wrażenie? 
Spółka może każdego dnia uzdatnić 40 milio-
nów litrów wody. A średnie zapotrzebowanie 
wynosi trochę mniej, niż połowę tej ilości. 

PWiK zachęca legniczan i mieszkańców re-
gionu do picia „kranówki”. Firma, by pokazać 
jak smakuje jej produkt, zamontowała już 
blisko 30 poidełek w szkołach czy obiektach 
użyteczności publicznej. 

 > Legnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji pro-
dukuje rocznie sześć miliardów 
litrów wody. Zdrowej i smacznej.  
Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 
to sobie? Spróbujmy. 

 > Ponad sześć tysięcy drzew 
i krzewów jest obecnie sa-
dzonych w naszym mieście, 
w ramach prowadzonego 
od kilkunastu lat gminnego 
projektu „Odnowa zieleni 
średniej i wysokiej”. Jest 
on realizowany wspólnie  
z mieszkańcami i instytucja-
mi miejskimi. Partnerzy sa-
dzonki otrzymują za darmo.

- Najwyższa Izba Kontroli w swoim 
raporcie stwierdziła, że nasz projekt 
odnowy zieleni jest bardzo dobry pod 
względem przejrzystości oraz aspek-
tów formalno-prawnych, został więc 
uznany za dobrą praktykę samorządo-
wą – mówi Henryka Zdziech, ogrodnik 
miejski. – NIK zaleca innym samorzą-
dom, by czerpały z niego wzorce. 
W tym roku Legnica zakupiła ponad 
sześć tysięcy drzew i krzewów, m.in.: 
klony kuliste, brzozy brodawkowate, 
kasztanowce czerwone oraz ligustry po-
spolite, tawuły japońskie czy krzewusz-
ki cudowne. Otrzymali je zamawiający 
sadzonki już jesienią ubiegłego roku, 
zarządcy nieruchomości, wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, 
przedszkola i inne placówki.
Dzięki realizacji tego projektu wzboga-
cana jest o nowe krzewy i drzewa miej-
ska zieleń. Uzupełniają one powstałe 
wcześniej ubytki, a wprowadzane nowe 
nasadzenia mają miejsce szczególnie na 
terenach zielonych służących rekreacji, 
na nieużytkach i w naturalnych siedli-
skach roślinnych. Zasadą jest, że nowa 
zieleń trafia w miejsca ogólnodostępne 
dla mieszkańców.
- Ten projekt angażuje lokalną społecz-
ność do działania – dodaje pani ogrod-
nik. – Mieszkańcy wspólnie sadzą drzewa 
oraz krzewy, a później dbają o nie. Zielo-
na inicjatywa gminy staje się coraz bar-
dziej wspólną sprawą legniczan. 
W latach 2017 i 2018 w Legnicy ramach 
„Programu odnowy zieleni średniej  
i wysokiej” posadzono ponad 900 drzew 
oraz prawie 33 tys. krzewów. 

T

Z danych statystycznych wynika, że 
Polak zużywa średnio 150 litrów wody 
dziennie, z czego tylko 2-3 litry do ce-
lów konsumpcyjnych. Rośnie jednak 
odsetek ludzi pijących wodę prosto  
z kranu, bo jej jakość jest na bardzo 
dobrym poziomie, a dodatkowo dzię-
ki temu można zaoszczędzić pienią-
dze. Za tysiąc litrów wody z legnickich 
wodociągów płacimy obecnie 10,17 zł 
netto (wraz z opłatą za odprowadze-
nie ścieków), co oznacza, że litr naszej 
wody kosztuje nieco ponad 1 grosz. 

MILIARDY LITRÓW WODY  
PŁYNĄ DO NAS

WIELKIE  
SADZENIE
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 > Dwa kontenery śmieci zebrali wolontariusze podczas akcji sprzątania terenów na osiedlu Piekary A i B.  
Wzięło w niej udział około 100 osób, głównie uczniów legnickich szkół oraz dorosłych. Sprzątanie zorganizo-
wało Centrum Wolontariatu Miejskiego „Team Legnica”.

 > Dzięki obywatelskiej postawie mieszkanki ul. Bydgoskiej ustaleni zostali złodzieje, którzy ukradli  
zjeżdżalnię dla dzieci z tutejszego placu zabaw.

yło co zbierać. Niestety na obrzeżach 
osiedla, ale także i w centrum, wolon-

tariusze znajdowali opony, stare meble, 
mnóstwo opakowań plastikowych, butelek 
i wiele innych śmieci. 
Partnerami tej akcji były: Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej, Stowarzy-
szenie Spynacz, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Piekary”, Szkoła Podstawowa nr 16, Młodzie-
żowa Rada Miejska oraz Międzyparafialna 
Stołówka Charytatywna im. św. Jadwigi, która 
przygotowała ciepły posiłek dla wszystkich 

ekopozytyw-
nych wolon-
tariuszy. 
To kolejna 
akcja #EKO-
Pozytywni idą w miasto, czyli pozytywnie 
zakręconych ludzi, którzy mają pasje i chęci, 
by coś zmieniać wokół siebie. Poprzednio set-
ki wolontariuszy sprzątało m.in. park Miejski  
i Cmentarz Komunalny oraz sadziło krzewy  
i drzewa w centrum. Osoby chętne do działa-
nia w #TEAMLegnica zachęcamy do odwie-

dzenia portalu www.team.le-
gnica.eu oraz naszego profilu 
na facebooku. 
Prezydent Tadeusz Krza-
kowski zwrócił się z ape-
lem do mieszkańców Le-
gnicy, właścicieli posesji, 
zarządców wspólnot miesz-
kaniowych, administratorów  
i użytkowników nieruchomo-
ści o przyłączenie się do wio-
sennych porządków w całym 
mieście. 

B

EKOPOZYTYWNI 

LEGNICZANKA POMOGŁA ZŁAPAĆ ZŁODZIEI

#EKO
 dołącz i TY!

idą w Miasto
Pozytywni

Utrzymanie porządku i czystości jest 
nie tylko obowiązkiem służb samo-
rządowych, ale również mieszkańców. 
Pamiętajmy – podkreśla prezydent 
- że dla brudu i bałaganu nie ma żad-
nego usprawiedliwienia, a nasze oto-
czenie świadczy o nas, naszej kulturze 
i szacunku dla współmieszkańców. 

Dwaj pracownicy jednej z prywatnych 
firm podjechali służbowym samochodem 
przed plac zabaw przy ul. Bydgoskiej. 
Chwilę później odkręcili zjeżdżalnię, zapa-
kowali ją do auta i odjechali. 
Widziała to mieszkanka jednego z bloków. 
Natychmiast zawiadomiła policję. Podała 
im nazwę firmy, bo jej logo było widoczne 
na samochodzie. O tym zdarzeniu poinfor-
mowani zostali też pracownicy wydziału 
infrastruktury komunalnej Urzędu Miasta 
i właściciel firmy.
- Przeżyłem szok, gdy usłyszałem o kradzieży, 
której dokonali moi pracownicy, używając do 
tego służbowego samochodu – mówi właści-
ciel firmy. – Zostali za to zwolnieni z pracy.
Skradziona zjeżdżalnia wróciła na swoje 
miejsce na placu zabaw. - Bardzo dzięku-
jemy za taką obywatelską postawę – mówi 
Agata Rodak z wydziału infrastruktury ko-

munalnej. – W ostatnim czasie dewastacje 
placów zabaw są u nas plagą. Ale właśnie 
dzięki szybkiemu poinformowaniu o takim 
zdarzeniu policji lub straży miejskiej jest 
szansa na ujęcie sprawców. 
Przypomnijmy o innych kradzieżach  
i dewastacjach na placach zabaw. W mar-
cu złodzieje ukradli trzy ławki o wartości 
1800 zł z placu zabaw przy ul. Smolarskiej. 
W lutym i marcu chuligani wymalowali 
ordynarne rysunki w kompleksie sporto-
wo–rekreacyjnym przy ul. Oświęcimskiej. 
Podobnych zniszczeń dokonali w obiek-
cie przy ul. Bydgoskiej. W marcu sześciu 
nastolatków w towarzystwie osoby doro-
słej wyłamało ogrodzenie placu zabaw w 
Przedszkolu nr 11 przy ul. Krzemieniec-
kiej. Potem zdewastowali urządzenia do 
zabawy i wypalili dziurę w syntetycznej 
nawierzchni.

MOCNO SIĘ NAPRACOWALI, 
SPRZĄTAJĄC PIEKARY

Uszkodzenie lub kradzież mienia publicznego 
zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wol-
ności, a w przypadku poważniejszych dewasta-
cji – wyrokiem nawet do pięciu lat więzienia. 
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▸ 1 maja  /  środa  /  godz. 10.00
Piknik Siatkarski
Park Miejski  /  opłata - 1 zł, 20 zł drużyna  /  org. OSiR 

▸ 1 maja  /  środa  /  od godz. 14.30
MAJÓWKA EUROPEJSKA 
PIKNIK FAMILIJNY
Koncerty artystów z MCK, Teatr Avatar, 
Zespoły „Legnica” i „Kyczera”, koncert Klary Kubik
Park Miejski, Muszla Koncertowa  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 2 maja  /  czwartek  /  od godz. 16.30
MAJÓWKA 2019 - DZIEŃ FLAGI
Poczet Flagowy X Brygady Kawalerii Pancernej, Koncert  
Legnickich Dęciaków, rozwinięcie flagi, spacer miejski
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 3 maja  / piątek  /  godz. 11.00
Rajd Rowerowy do Trzech Jezior
Legnica - Kunice/  opłata - 7 zł, 15 zł rodzina  /  org. OSiR 

▸ 3 maja  /  piątek  /  od godz. 14.30
MAJÓWKA 2019 - MONIUSZKO W PLENERZE
Park Miejski, Muszla Koncertowa  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 3 maja  /  piątek  /  godz. 19.00
KONCERT ZESPOŁU „RAZ, DWA, TRZY”
„WAŻNE PIOSENKI”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 75 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 4 maja  /  sobota  /  godz. 11.00-13.00
EURORALLY – parada klasycznych  
samochodów sportowych
Rynek  / wstęp wolny  /  org. EURORALLY AS

▸ 4 maja  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert - POPEK & MATHEO
Dziedziniec Akademii Rycerskiej  / bilety: 35, 40, 60 zł  /  org. LCK 

▸ 4 maja  /  sobota  /  
Majówka na Łużycach  - koleją do Löbau
Legnica - Löbau, Niemcy  /  opłata: 65 zł  /  org. PTTK 

▸ 5 maja  /  niedziela /  godz. 18.00
MAJÓWKA 2019  - „Moniuszko na salonach” 
Koncert w dniu urodzin kompozytora
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety: 35 zł  /  org. LCK

▸ 9 maja  /  czwartek  / od godz. 16.00
54. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
GRODY PIASTOWSKIE
Kryterium Kolarskie Golden Lions of Legnica
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie Grody Piastowskie

▸ 10 maja  / piątek  /  godz. 17.30  
Majowy Wieczór Klubowy 
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wstęp wolny  /  org. KM Agatka 

▸ 11 maja  / sobota  /  godz. 7.00-21.00  
Czeska Majówka z Klubem „Agatka” - wycieczka 
Legnica - Czeski Raj   /  wpisowe: 95, 100 zł  /  org. KM Agatka 

▸ 11 maja  /  sobota  
34. Rajd Szlakiem Wygasłych Wulkanów 
Legnica - Sokołowiec  /  opłata: 35 zł   /  org. PTTK

KALENDARIUM IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

KONCERT ZESPOŁU „RAZ DWA TRZY” 
Po raz kolejny w Legnicy wystąpi zespół, który publiczność kocha 
za senne bossanowy, kojące rytmy reggaeowe, miękko otulające 
dźwięki gitar, akordeonu i kontrabasu. Bogactwo instrumentów, 
technicznie doskonałe aranżacje, pełna pasja tworzenia i grania 
to znaki firmowe zespołu. I Adam Nowak, który snuje opowieść 
o życiu, miłości, zakamarkach ludzkiej duszy – przygląda się  
naszym przywarom, zadaje pytania o sens życia, mocuje się  
z wiarą i niewiarą, pytając o rzeczy trudne i ostateczne. „Raz Dwa 
Trzy” to zjawisko. Fenomen... 

▸ 3 maja  /  piątek  /  Teatr Modrzejewskiej

MAJÓWKA 2019 - MONIUSZKO NA SALONACH 
5 maja br. przypada 200 rocznica urodzin Stanisława Moniusz-
kiej, jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki roman-
tyzmu, nazywanego ojcem „polskiej opery narodowej”. Jego 
muzyka obecna była w każdym polskim domu dzięki cyklowi 
dwunastu „Śpiewników domowych”, zawierających 268 pieśni 
do utworów znanych poetów oraz pieśni ludowych. Wystąpią 
soliści Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie: Mag-
dalena Idzik (mezzosopran), Adam Zdunikowski (tenor), Mo-
nika Polaczek-Przestrzelska (fortepian) oraz Elżbieta Janowska 
-Moniuszko, która jest w prostej linii potomkiem kompozytora.

▸  5 maja  /  niedziela /  Sala Królewska Akademii Rycerskiej

8

MAJÓWKA 2019 - MONIUSZKO W PLENERZE
3 maja LCK zaprasza legniczan na plenerowe spotkanie  
z wielkim polskim kompozytorem. W programie: „Znasz li  
Moniuszkę?” czyli zgaduj-zgadula dla najmłodszych oraz recital 
arii i pieśni moniuszkowskich w wykonaniu Beaty Pazio-Grygiel. 
Nie zabraknie tańców: mazura i poloneza zaprezentuje Zespół  
Pieśni i Tańca „Legnica”. Ponadto usłyszymy koncert  
„Moniuszkowo” w wykonaniu Danuty Błażejczyk i Mariusza Sza-
bana. Na zakończenie wystąpi znakomity zespół KLEZZMATES  
z Krakowa z programem „Moniuszko po klezmersku”.

▸  3 maja  /  piątek /  Park Miejski, Muszla Koncertowa
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XV FESTIWAL RYTMU „DRUM BATTLE” 
Tradycyjnie już festiwal obejmować będzie 3 nurty: konkursowy 
(konkurs gry na zestawie perkusyjnym i werblu), warsztatowy 
(lekcje mistrzowskie) i festiwalowy (koncerty prezentujące różne 
oblicza perkusji). Wśród znakomitych artystów-perkusistów za-
proszonych na festiwal znaleźli się m.in. Maciej Gołyźniak (Sorry 
Boys, Monika Brodka) oraz Krzysztof Gradziuk (RGG Trio, Tomasz 
Stańko), którzy poprowadzą warsztaty perkusyjne oraz zasiądą 
w jury. Ponadto organizatorzy przygotowali moc  atrakcji - jak co 
roku ulicami miasta przemaszeruje perkusyjna parada, codzien-
nie odbywać się będą się koncerty.

▸  16 - 18 maja  /  Akademia Rycerska, Klub Spiżarnia

Legnicki Festiwal SREBRO 2019
Festiwal to najstarsza, największa prezentacja współcze-
snego awangardowego złotnictwa w Polsce. Dzięki impre-
zie Legnica jest jednym z najważniejszych w Europie miejsc 
spotkań oraz konfrontacji artystów tworzących biżuterię 
konceptualną, krytyczną, awangardową i unikatową. Na te-
goroczne spotkania ze srebrem złożą się wystawy, sesja popu-
larno-naukowa, pokazy biżuterii i mody, konkursy i warsztaty. 

▸  17 - 18 maja  /  piątek - sobota  /  Galeria Sztuki

PRZEGLĄD KAPEL ROCKOWYCH - PKRock’19
Podczas Przeglądu wystąpią zespoły zakwalifikowane do 
udziału przez Jury. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne 
- 4.000 zł. Podczas Przeglądu, na scenie pojawi się również  
zespół COMIN z Wałbrzycha - laureat ubiegłorocznej edycji. 

▸  11 maja  /  sobota  /  Dziedziniec Akademii Rycerskiej

▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 10.00  
Dolnośląski Przegląd Teatrów Dziecięcych 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 13.00-17.00  
„Srebro w Galerii Piastów” - pokazy i warsztaty
Galeria Piastów  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 17.00
Przegląd Kapel Rockowych  PKRock’19
Dziedziniec Akademii Rycerskiej  /  bilety - 5 zł  /  org. LCK 

▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 18.00
MKS Miedź Legnica S.A – Górnik Zabrze
Mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej
stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 20.30
Dzień Hutnika 2019 - koncert Anny Wyszkoni 
Rynek  /  wstęp wolny, zaproszenia  /  org. Huta Miedzi 

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

▸ 12 maja  /  niedziela  /  godz. 10.00 - 13.00
IV Zawody Pywackie  JUŻ PŁYWAM
Basen Bąbelek  /  wstęp wolny  /  org. LKS Trójka

▸ 14 maja  /  wtorek  /  godz. 12.00
Turniej Szkół  TPD MA JUŻ 100 LAT
Szkolne Schronisko Młodzieżowe  /  wstęp wolny  /  org. TPD

▸ 14 maja  /  wtorek  /  godz. 18.00
Legniczanie znani i lubiani
Spotkanie z Barbarą Szandułą
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 14 maja  /  wtorek  /  godz. 20.30
MKS Miedź Legnica S.A – Śląsk Wrocław
Mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej
stadion im. Orła Białego  /  bilety   /  MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 16-18 maja  /  czwartek - sobota  /  
XV Festiwal Rytmu DRUM BATTLE 2019
Akademia Rycerska, Spiżarnia  /  wstęp wolny   /  org. ZSM
 16.05, godz. 19.00 
 Koncert  Inauguracyjny REPERCUSSION & FRIENDS 
 Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
 17.05, godz. 20.00 
 „Nasi Laureaci” - Olaf Rykała NOTTOEASY 
 Klub Muzyczny Spiżarnia, ul. Piastowska
 18.05, godz. 17.00 
 Zbigniew Lewandowski, Dariusz Kaliszuk oraz  
 Zespół Perkusyjny Akademii Muzycznej we Wrocławiu
 Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

▸ 17 - 18 maja  /  piątek - sobota  /  
Legnicki Festiwal SREBRO 2019 - kulminacja
Galeria Sztuki, Galeria Ring, Muzeum Miedzi, Galeria Satyrykon, 
Galeria Niello i in.  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

 17.05, od godz. 16.00 
 Inauguracja Festiwalu oraz wernisaże wystaw:  „Holownia”, 
  „Srebro”, Aleksandra Szulc, Joya Brava, Srebrne Szkoły,  
 Amberif Design Award oraz „21 Gram”,  zakończone  
 spotkaniem w Caffe Modjeska
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„TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO”
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
Zestaw hitów z minionych dekad, które w każdym widzu obu-
dzą sentyment za przeszłością. A jednocześnie dynamiczny  
i kolorowy recital czy minispektakl, pokazujący zarówno kunszt 
wokalny, jak i możliwości aktorskie głównej bohaterki wieczoru. 
Niezapomnianego wieczoru. 

▸  18 maja  /  sobota /   Teatr Modrzejewskiej

NOC MUZEALNA
Wyjątkowe spotkanie z historią miasta i jego zabytkami.  
W programie: spotkanie z twórczością Edyty Roli–Marcinowskiej, 
Barbary Dubel i Marka Szewczyka, prezentacja fresków odsło-
niętych w dawnej Loży Masońskiej (obecnie Legnicka Biblio-
teka Publiczna), warsztat złotniczy, wycieczka do Legnickiego 
Pola, wernisaże nowych wystaw, pokaz bicia monety Fryderyka 
II, koncert chóru Madrygał. Na zakończenie, w Sali Królewskiej  
o godz. 22.00 - koncert Gabriela Fleszara „Solo Act” .

▸  18 maja  /  sobota  /  Muzeum Miedzi, LBP,  Sala Królewska

KONCERT  ZESPOŁU „VOO VOO”
Zespół „Voo Voo” zagra w Legnicy utwory z nowej płyty pt. „Za 
niebawem”. Premierowy materiał stawia na żywioł, rytm i moc-
niejsze gitarowe akcenty. Więcej też w tym materiale odniesień 
do spraw społecznych i pytań o kondycję człowieka w tych pog-
matwanych czasach. Za muzykę i słowa jak zawsze odpowiada 
Wojciech Waglewski.

▸  19 maja  /  niedziela  /  Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej 

 18.05, godz. 10.00 
 Granice Sztuki Globalnej: SREBRO seminarium teoretyczne  
 o współczesnej sztuce, designie i biżuterii (Hotel Qubus) 
 18.05, godz. 17.00
 wernisaże wystaw „PREZENTACJE Srebro i bursztyn”,
 Karol Weisslechner „KONIUNKCJA”, „HANDMADE. Polska 
  sztuka srebra lat 1945-1979”, „SREBRO w obiektywie”,  
 Jarosław Westermark MATERIALIZACJE.  Na zakończenie  
 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej SREBRO 

▸ 17 maja  /  piątek  /  godz. 17.00  
Podsumowanie Dolnośląskiego Konkursu 
Plastycznego „W magicznym lesie” 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 18 maja  /  sobota  
Wycieczka z rodziną - Nove Mesto nad Metuji
Legnica - Czechy  /  opłata: 90 zł   /  org. PTTK 

▸ 18 maja  / sobota  /  godz. 9.00-13.00  
XIV  Integracyjny Festyn Osiedlowy 
STOP PRZEMOCY
hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. ZSI

▸ 18 maja  / sobota  /  
I Legnicki Mityng Lekkoatletyczny
Park Miejski, boiska treningowe  /  wstęp wolny  /  org. OSiR 

▸ 18 maja  /  sobota  /  godz. 11.00-16.00
Rodzinna Majówka z „Kopernikiem”
teren przy SDK Kopernik  /  wstęp wolny   /  org. SDK Kopernik

▸ 18 maja  /  sobota  /  od godz. 17.00
Noc Muzealna
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny   /  org. Muzeum Miedzi

▸ 18 maja  /  sobota  /  godz. 18.30
Noc Muzealna - wernisaż wystawy jubileuszowej  
„Pół wieku z CANTATEM” 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny   /  org. Muzeum Miedzi

▸ 18 maja  /  sobota  /  godz. 19.00
„Ta piosenka brzmi znajomo”
Recital Zuzy Motorniuk
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 350 gr wyłącznie w dniu 18.05/  
org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 19 maja  /  niedziela  /  godz. 10.00
Turniej Brydża Sportowego „Hutnicza Kadź 2019”
Sala Konferencyjna Huty Miedzi  / wpisowe /  org. KS Konfeks 

▸ 19 maja  /  niedziela /  godz. 19.00
„Za niebawem” 
Koncert zespołu „Voo Voo”
Sala Maneżowa Akademii  /  bilety: 80, 90 zł  /  org. Agencja TOMMA

▸ 23 maja  / czwartek/  godz. 17.30
„Czwarty pokój” 
Spotkanie autorskie z Moniką B. Janowską
LBP, ul. Piastowska /  wstęp wolny   /  org. LBP

▸ 23 maja  / czwartek/  godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
Stanisław Srokowski - „Życie wśród pisarzy,  
agentów i intryg”
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,  ul. Rataja 23 /  wstęp wolny   
/  org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
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LEGNICA CANTAT 50  
KONCERT THE AGE OF SING 
Wyjątkowy koncert, podczas którego wystąpią Katie Melua, Ka-
mil Bednarek, Piotr Cugowski oraz Renata Przemyk. Artystom 
towarzyszyć będą: Zielinski Singers pod dyrekcją Richarda Zie-
linskiego, Zespół Muzyki Północnowschodniej i Popołudniowej 
„Pro Forma” kierowany przez Marcina Wawruka, Zespół „Rondo”, 
który poprowadzi Małgorzata Podzielny oraz beatboxer Zgas.

▸  25 maja  /  sobota  /  Dziedziniec Akademii Rycerskiej 

20. TURNIEJ KOWALI  
O SREBRNE KLUCZE LEGNICY
Po raz kolejny kowale przywiozą do Legnicy specjalnie wyko-
nane prace, tym razem będą to klucze miasta. Na miejscu mi-
strzowie kowadła pracować będą w plenerowych kuźniach nad 
kolejnym dziełem. Ponadto w programie: występy legnickich, 
dziecięco-młodzieżowych oraz ludowych zespołów, bieg ko-
walski, pokazy tresury psów i hippiki, strongmeni, Kino 9 D, plac 
zabaw dla dzieci oraz bogaty plener gastronomiczny i stoiska. 

▸  25 - 26 maja  /  sobota - niedziela  /  Park Miejski

LEGNICA CANTAT 50 
THE BINARY GRAFFITI CLUB CHOIR
Pochodząca z Drezna grupa performerów, pod dyrekcją świato-
wej sławy twórcy sztuki nowych mediów Stanzy podczas serii 
dźwiękowych happeningów wyśpiewa w Legnicy dwa słowa: 
zero i jeden, czyli posłanie zakodowanie w systemie binarnym...

▸  27 maja  /  poniedziałek  /   happeningi na terenie miasta 

▸ 24 maja  / piątek   
XXII Mini Rajd Paproć 
Park Miejski w Legnicy  /  opłata : 10 zł   /  org. PTTK

▸ 24 maja  / piątek /  od godz. 15.00
Juwenalia 2019  
DJ W, Hazel, Gwiazda wieczoru: C-BOOL
PWSZ, ul. Sejmowa  /  wstęp wolny, bilety   /  org. PWSZ

▸ 24 maja  / piątek /  godz. 17.00 
„Matki znane i nieznane” 
- inauguracja wystawy z okazji Dnia Matki
Galeria Piastów  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica, Galeria 

▸ 25 maja  / sobota  /  godz. 9.00-16.00  
Turniej piłki siatkowej GRUSZKA CUP 2019
hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar

▸ 25 maja  / sobota  /  godz. 11.00-16.00  
Festyn osiedlowy LSM 
Rodzinna Majówka z Klubem „Agatka”
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wstęp wolny  /  org. KM Agatka 

▸ 25 maja  / sobota  /  godz. 21.00
LEGNICA CANTAT 50
Koncert THE AGE OF SING  
w wykonaniu Katie Melua, Kamila Bednarka, 
Piotra Cugowskiego i Renaty Przemyk
Dziedziniec Akademii Rycerskiej  /  bilety   /  org. LCK

▸ 25 maja  / sobota   
53. Rajd Szlakiem Polskiej Miedzi
Legnica - Leszczyna  /  opłata : 30 zł   /  org. PTTK

▸ 25 maja  / sobota  /  godz. 10.00   
Miejski Turniej Szachowy  
„Cztery pory roku – wiosna”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 25 - 26 maja  / sobota - niedziela   
20. Turniej Kowali 
o Srebrne Klucze Legnicy
Park Miejski  /  wstęp wolny  /  org. OSiR

▸ 25 maja  /  sobota  / godz. 14.00-18.00 
„Piknik ekologiczny” 
z okazji 25-lecia Ekobiblioteki
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 26 maja - 1 czerwca  /  niedziela - sobota  
XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
obiekty sportowo-rekreacyjne  /  wstęp wolny  /  org. Krajowa 
Federacja Sportu dla Wszystkich

▸ 27 maja  /  poniedziałek  / 
LEGNICA CANTAT 50 
The Binary Graffiti Club Choir
dźwiękowe happeningi na terenie miasta   /  org. LCK 

▸ 27 maja  /  poniedziałek  /  godz. 15.30
Spotkanie niezwykłych mam 
z okazji Dnia Matki 
Biuro TPD, al. Orła Białego 2  /  wstęp wolny  /  org. TPD

▸ 27 maja  / poniedziałek  /  godz. 17.00   
Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK



12

/MiastoLegnica

Legnicki Informator Kulturalny12

LEGNICA CANTAT 50
MARTIN PALMERI  „MISATANGO  
– MISA A BUENOS AIRES”
Misa a Buenos Aires - kompozycja, której premierowe wykonanie 
odbyło się w 1996 roku to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
utworów Palmeriego, typowe dla argentyńskiego kompozytora 
niezwykłe połączenie katolickiej msza (części: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus i Benedictus, Agnus Dei) z ognistymi rytmami tanga 

▸ 2 czerwca  /  niedziela  /  Kościół Marii Panny

LEGNICA CANTAT 50
ORATORIUM  „VOICES OF LIGH” 
Polska premiera światowego hitu: koncert „Voices Of Light” bę-
dzie jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego, jubile-
uszowego Turnieju Legnica Cantat. W trakcie odbywającego się w 
Kościele Mariackim wydarzenia będziemy mieli okazję zobaczyć 
wielkie widowisko, niezwykłe spotkanie z historią, sztuką i emocja-
mi - francuski niemy film „Męczeństwo Joanny d’Arc” z 1928 roku 
wzbogacony o współczesną muzykę skomponowaną przez Richar-
da Einhorna, wykonywaną na żywo przez orkiestrę, chór i solistów. 

▸ 30, 31 maja  /  czwartek, piątek  /  Kościół Marii Panny

TYDZIEŃ SENSACJI I CIEKAWOSTEK  
ARCHEOLOGICZNYCH
Muzeum Miedzi zaprasza na warsztaty, wykłady oraz spotkania z 
archeologią. To najlepszy i najprzyjemniejszy sposób na poznanie 
kultury materialnej z dawnych dziejów, to znakomita lekcja historii, 
to świetna zabawa i muzealna przygoda. W programie spotkania 
prezentujące  stanowiska archeologiczne w Duninie i Paszowicach,  
wykład o tajemnicach metalurgii w epoce brązu i wczesnej epoce 
żelaza a na zakończenie spotkanie z prof. J. Baronem, który opowie 
o tym, jak „czytać” zabytki. 

▸  28 - 31 maja  /  wtorek - piątek  /  Muzeum Miedzi

▸ 28 maja  /  wtorek /  godz. 18.00
LEGNICA CANTAT 50
„Dźwiękowa Mapa Legnicy” 
Sala Maneżowa Akademii  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 28 - 31 maja  / wtorek - piątek  /  
Tydzień sensacji i ciekawostek 
archeologicznych w Muzeum Miedzi
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ 29 maja  /  środa  /  godz. 18.00
LEGNICA CANTAT 50
„Legnica głosem silna” 
– bicie rekordu wspólnego śpiewania
Galeria Piastów  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 30 maja  /  czwartek  /  od godz. 10.00   
XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki  
Ekologicznej EKOPIOSENKA 2019
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 30 maja  / czwartek  /  godz. 16.00-19.00
LEGNICA CANTAT 50 
Kongres Chóralistyki Polskiej
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 30 maja  /  czwartek  /  godz. 17.00
„Gawędy o Legnicy. Secesja” cz. 3
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie 
Pamięć i Dialog, LBP

▸ 30 maja  /  czwartek  /  godz. 17.00
KRAJ-OBRAZ   
- wernisaż wystawy malarstwa  
grupy artystycznej „Ale Plama!”
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wstęp wolny  /   
org. SDK Kopernik

▸ 30 maja  / czwartek  /  godz. 21.00
▸ 31 maja  / piątek  /  godz. 19.00 
LEGNICA CANTAT 50
Richard Einhorn - Oratorium „Voices of Light”
Ewangelicki Kościół Marii Panny  /  bilety   /  org. LCK 

▸ 31 maja - 2 czerwca  /  piątek - niedziela  / 
5. Urodziny Julka oraz Food Truck Show 
Rynek  /  wstęp wolny   /  org. UM Legnica, Food Truck Catering 

▸ 31 maja   /  piątek  /  godz. 17.00 
Muzyczny Piątek  
„Bajkowo - kolorowo - Dzień Dziecka na wesoło” 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. ZSM

▸ 1 czerwca  / sobota / od godz. 10.00
LEGNICA CANTAT 50 - przesłuchania konkursowe
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny   /  org. LCK

▸ 1 czerwca  / sobota / godz. 18.30
LEGNICA CANTAT 50
Koncert Chóru Kameralnego Akademii 
Muzycznej w Poznaniu 
Ewangelicki Kościół Marii Panny  / wstęp wolny    /  org. LCK

▸ 2 czerwca  / niedziela / godz. .15.00
LEGNICA CANTAT 50
Koncert Jubileuszowy 
Martin Palmeri „Misatango – Misa a Buenos Aires”
Kościół Ewangelicki Marii Panny  /  bilety  /  org. LCK 
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21 GRAM 
Międzynarodowa wystawa przygotowana przez jednego z naj-
znakomitszych holenderskich twórców biżuterii Ruudta Petersa. 
Punktem wyjścia jej koncepcji jest hipoteza dr Duncana MacDo-
ugalla z 1901r., wg której dusza waży właśnie owe tytułowe 21 
gram. Ruudt Peters zaprosił 100 artystów z całego świata do za-
mknięcia swojej wizji ludzkiej duszy w pracy biżuteryjnej o wadze 
duszy czyli 21 gramów... 

▸  od 1 maja  /  wtorek - sobota  /  Galeria Sztuki

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 podkre-
ślać jubileuszowy charakter Festiwalu a także przypominać o roli 
i symbolice kruszcu w 40-letniej historii imprezy.

▸  od 1 maja /  wtorek - niedziela  /  Galeria Sztuki

STREFA WYSTAW

▸ od 1 maja do 9 czerwca
LEGNICKI FESTIWAL SREBRO:

▸ 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki  
 Złotniczej SREBRO
 Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Holownia
 Hol Starego Ratusza  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Sylwetki Twórców:  
 Karol Weisslechner „Koniunkcja”
 Galeria Satyrykon  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Sylwetki Twórców: 
 Jarosław Westermark Materializacje
 Galerii Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ HANDMADE. Polska sztuka srebra 1945-1979
 Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny, bilety  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Srebrne Szkoły:  Assamblage Remains  
 of the Feast
 Galeria Niello  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Debiuty:  Aleksandra Szulc
 Galeria Srebra pod Przepiórczym Koszem  / org. Galeria Sztuki

▸ 21 GRAM 
 Galeria Ring  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Joya Brava Wnętrza
 Galeria Niello /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ PREZENTACJE 2018 Srebro i bursztyn 
 Galeria Satyrykon /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Amberif Design Award Kairos
 Galeria Niello /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Wystawa plakatów – Srebro
 Hol Starego Ratusza /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ Wystawa 40 lat SREBRA w Legnicy
 Otwarta Pracownia Sztuki /  org. Galeria Sztuki

▸ Wystawa fotograficzna Srebro w obiektywie
 Galeria Pacykarz  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ do 5 maja 
Życie zadane. 
Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II 
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

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

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

▸ od 8 do 31 maja
FOTO EKO 2018 – wystawa Polskiego  
Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  / wstęp wolny  /  org. LBP

▸ od 18 maja
„Pół wieku z CANTATEM”
Wystawa jubileuszowa
Muzeum Miedzi /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

SREBRNE SZKOŁY:  ASSAMBLAGE REMAINS 
OF THE FEAST (POZOSTAŁOŚCI UCZTY)
Prezentacja prac 12 rumuńskich artystów swoją tematyką do-
tyka problemu globalnego zanieczyszczenia środowiska w 
kontekście codziennych wyborów konsumenckich. Autorzy 
odwołują się do legendy Króla Midasa, która w dobie sztucznie 
napędzanej potrzeby posiadania zyskuje na aktualności bardziej 
niż kiedykolwiek. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane prace 
12 artystów, a forma prezentacji wystawy (prace serwowane są 
jako dania podawane na długim, elegancko przybranym stole) 
zachęca widzów do czynnego udziału, nadając im rolę uczest-
ników przyjęcia. 

▸  od 1 maja  /  wtorek - sobota  /    Galeria NIELLO
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„J _d_ _ _ _ e. Zapominanie”
10 lipca 1941r. mieszkańcy Jedwabnego, zagnali swoich sąsia-
dów, przyjaciół, szkolnych kolegów do stodoły, którą zamknęli  i 
podpalili. Bohaterka spektaklu, dziennikarka, prowadząc osobi-
ste śledztwo w sprawie Jedwabnego, odkrywa swoje żydowskie 
korzenie. Musi na nowo określić swoją tożsamość wobec całego 
świata, który bardzo różnie reaguje na hasło „Żyd”. Inspiracją sce-
nariusza spektaklu była książka Anny Bikont „My z Jedwabnego”. 

▸  25, 28, 29, 30, 31 maja   /  Teatr Modrzejewskiej 

„BAŚŃ O PIĘKNEJ PARYSADZIE I O PTAKU 
BULBULEZARZE”
Bohaterką opowieści jest rozkapryszona księżniczka, która dla 
błahej zachcianki wyprawia braci w nadzwyczaj niebezpieczną 
podróż. Kiedy jednak ulegają złym mocom i zostają obróceni w 
kamień, w Parysadzie budzi się odwaga i gotowość do poświęceń: 
rusza na ratunek, nie zważając na jakiekolwiek przeszkody. Czy 
zdoła ocalić ukochanych braci i dowiedzieć się, co tak naprawdę 
jest w życiu ważne?

▸  8, 9, 10, 11, 15 i 16 maja  /   Teatr Modrzejewskiej

„ROXXY2HOT”
Współczesne, celebryckie salony i kołacząca do nich ambitna 
dziewczyna, w którą brawurowo wciela się Paweł Palcat. Humor 
i pikanteria, trochę gorzkiej życiowej prawdy, a nade wszystko 
znakomite aktorstwo – gwarancja udanego wieczoru. 

▸  4, 10 maja  /  sobota, piątek  /  Art Cafe Modjeska

▸ 4, 10 maja  /  sobota, piątek  /  godz. 19.00
„RoXXy2Hot”
Art Cafe Modjeska  /  bilety: 35 zł  / org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 5 maja  /  niedziela  /  godz. 18.00
▸ 7 maja  /  wtorek  /  godz. 11.00
„Dzień dobry i do widzenia”
Teatr, Scena na Strychu  /  bilety: 25 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej 

▸ 8, 9, 10, 15, 16 maja  /  środa - piątek  /  godz. 11.00
▸ 11 maja  /  sobota  /  godz. 12.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej Parysadzie 
i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety: 27, 22 zł  /  
/ org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 12 maja  /  niedziela  /  godz. 19.00
Kabaret 
PORTRET POLAKA PO SZKODZIE
Art Cafe Modjeska  /  bilety: 30, 35 zł  /org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 25 maja  /  sobota  /  godz. 19.00 - premiera
▸ 28, 29, 30, 31 maja  /  wtorek - piątek  /  godz. 11.00 
▸ 31 maja  /  piątek  /  godz. 19.00

Spektakl „J _d_ _ _ _ e. Zapominanie”
Art Cafe Modjeska  /  bilety: 50 zł - premiera; 35, 30 zł  / 
org. Teatr Modrzejewskiej

KALENDARIUM TEATRALNE 

STREFA  SENIORA 

▸ od 2 maja  /  w każdy czwartek  /  od godz. 18.30
„Bądź Razem z Nami”  
- integracyjne majówki 
Centrum Spotkań im Jana Pawła II, pl. Wyszyńskiego  
/ wpisowe - 15 zł / org. PSSE  

▸ 6 maja /  poniedziałek  /  godz. 14.00
Wielka sztuka w Klubie Seniora 
Jackson Pollock i dripping
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny /  org. SDK Kopernik 

▸ 7 maja  /  wtorek /  godz. 14.00
▸ 10 maja  /  piątek /  godz. 16.30
Zumba dla seniorów
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 30 zł  /  org. SDK Kopernik

▸ 7, 14, 21, 28 maja  /  wtorki  /  godz. 16.00-18.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
- Spotkaj się z nami!
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ 10, 17 i 24 i 31 maja  /  piątki  /  godz. 16.00-18.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ 13 maja  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Zabawa taneczna dla Seniorów
Sala Maneżowa Akademii Rycerskie/ opłata: 30 zł  / org. LCK 

▸ 17 maja  /  piątek  /  godz. 15.00
Selektywna Zbiórka Odpadów  – prelekcja
Szkoła Muzyczna, Zamek, Sala nr 6  / wstęp wolny  / org. LCK
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ 6 -10 maja  /  poniedziałek - piątek  /  godz. 12.00
Srebrny tydzień w Galerii Sztuki
Galeria Sztuki, Pl. Katedralny  / wstęp wolny /  org. Galeria Sztuki

▸  6, 13, 20 maja  /  poniedziałki  / godz. 16.00
Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸  9, 16, 23 maja  /  czwartki / godz. 16.00
Czwartki w bibliotece - warsztaty
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ od 6 maja  / poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸  6, 13, 20 maja  /  poniedziałki  /  godz. 14.30, 15.30
„Handmade - pracownia  prezentowa”  
- otwarte warsztaty twórcze 
Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska  /  opłata  /  org. KM „Agatka” 

▸ 7, 9 maja  /  wtorek, czwartek  /  godz. 9.30
Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ 8, 15 maja  /  środa  /  godz. 9.30
„Moje małe muzykowanie”
- spotkanie z Janem Plewczyńskim 
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 10, 17, 24, 31 maja / piątki  /  godz. 13.00–15.00
„Twórcze piątki” 
– zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 16 maja  /  czwartek /  godz. 17.00
Wernisaż prac plastycznych Pauliny Trojan 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp wolny /  org. SDK Kopernik 

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

▸ 18 maja  /  sobota  /  godz. 12.00, 13.00
„LEGO przygoda” 
- kreatywna zabawa z Bricks 4 Kidz 
Klub Mieszkańców Agatka  /  wpisowe - 15, 25 zł  /  KM Agatka

▸ 21 maja /  wtorek/  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”  
- spotkanie z Urszulą Puzio, terapeutką  
i instruktorką fitness 
Filia DM nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 24 maja  /  piątek  /  godz. 12.00
▸ 27 maja  /  poniedziałek /  godz. 16.30
SMYKO–MULTISENSORYKA 
- warsztaty dla malucha i mamy 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  / wstęp: 20 zł  /  org. SDK Kopernik
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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
Legnicki Klub Sportowy TRÓJKA ul. Mazowiecka 3, tel.  509 232 353 
Klub Sportowy KONFEKS ul. Grabskiego, tel. 76 866 09 87 
Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
Legnickie Centrum Kultury ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
Młodzieżowe Centrum Kultury ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
MKS Ikar Legnica biuro@ikarlegnica.pl 
MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67 
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 
SDK  „Kopernik” ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12
Stow. Grody Piastowskie tel. +48 601 59 39 64
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, tel. 76 723 35 04
Towarzystwo Miłośników Legnicy Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Al. Orła Białego 2, tel. 76 724 51 09
Zespół Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1, tel. 76 723 34 50

ORGANIZATORZY IMPREZ

SREBRNY TYDZIEŃ W GALERII SZTUKI
W programie cykl warsztatów: „Biżuteryjne EKO torby”, „Biżu-
teryjna Porcelana”, „Biżuteria i srebro”, „Namaluj biżuterię!”oraz 
„Biżuteria z recyklingu”. Podczas warsztatów promowana będzie 
kampania proekologiczna „Zrywam z plastikiem”, której celem 
jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego zużycia produk-
tów plastikowych.

▸ 6 - 10 maja /  poniedziałek - piątek  /  Galeria Sztuki

„HANDMADE - PRACOWNIA  PREZENTOWA”
Otwarte, okalicznościowe warsztaty twórcze dla dzieci i mło-
dzieży, których uczestnicy będą przygotowywać autorskie pre-
zenty i upominki dla mamy i taty... 

▸  6, 13, 20 maja  /   poniedziałki  /  Klub Mieszkańców Agatka



16

/MiastoLegnica

Legnicki Informator Kulturalny

Galeria Sztuki / The Gallery of Art  |  pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica     silver.legnica.eu  |   galeria.legnica.eu |


