
LEGNICKI

str. 3
Wolontariusz Roku 2019
str. 4 
Fontanny odzyskają swój czar
str. 5 
Lato sprzyja małżeńskiej miłości
str. 6-7
Radośnie i imprezowo
str. 8
Matejko w Legnicy 
str. 10-16 
Informator Kulturalny
Październik 2019

73
NR

10/2019 PAŹDZIERNIK

Nostalgiczny tramwaj  
z duszą powraca

INFORMATOR



2

/MiastoLegnica

MIASTO

W ramach programu pilotażowego do 
listopada możemy poruszać się po mieście 
wypożyczonym elektrycznym skuterem.  
Na razie wrocławska firma GoScooter 
udostępniła dziesięć jednośladów. Cena za 
minutę jazdy wynosi 69 groszy. Minimalna 
opłata wynosi 3 zł. Skuter można zarezerwo-
wać i zaparkować w cenie 9 groszy za minutę. 
Każdy jednoślad wyposażony jest w kask.
Jeśli mieszkańcom skutery się spodobają,  
w przyszłym roku po mieście jeździć będzie 
ich znacznie więcej już od marca.
- Jest to przedsięwzięcie czysto komercyjne, 
którego eksploatacja i koszty nie obciążają  
w żaden sposób miasta, podobnie jak łado-
wanie pojazdów – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Możemy cieszyć się jazdą na 
skuterze, ale na pierwszym miejscu stawiamy 
przestrzeganie przepisów drogowych, bez-
pieczeństwo jazdy i rozsądek użytkowników.

Drużyna z Chełma zwyciężyła w XVIII Mi-
strzostwach Polski w Ratownictwie Medycz-
nym Legnica 2019. Drugie miejsce zajęli 
ratownicy z Opoczna, a trzecie ze Szczecina. 
Legnica po raz pierwszy była organizato-
rem tej rangi zawodów.
W mistrzostwach, które odbyły się 11 i 12 
września, rywalizowało 38 trzyosobowych 
drużyn w siedmiu konkurencjach. Ich zmaga-
nia mogliśmy obejrzeć w wielu miejscach. 
Mistrzostwa rozpoczęły się i zakończyły 
widowiskową paradą karetek. 

NAJPIERW ROWERY 
TERAZ SKUTERY

W LEGNICY RYWALIZOWALI 
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Legnicki Informator Kulturalny
projekt i skład: Beata Kostuś

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

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU
projekt i skład: Małgorzata Banaszkiewicz

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

Setki legniczan i tych dużych, i tych małych, 
świetnie bawiło się 15 września na piątych 
urodzinach mini zoo w parku Miejskim. Były 
tańce, śpiewy, malowanie i miód z legnickiej 
pasieki miejskiej na osłodę. 
Mini zoo to ulubione miejsce odpoczynku 
legniczan i gości. Mamy tutaj pełne kwiatów 
ogrody tematyczne z akcentami edukacyjny-
mi, wygodne strefy relaksu, zabaw dla dzieci  
i atrakcje gastronomiczne, a wszystko to  
w zacisznym otoczeniu malowniczej zieleni. 
Mieszka tu wiele gatunków egzotycznych 
ptaków, na czele z zawsze obleganymi kró-
lewskimi pawiami. Spotkamy też żółwie,  
a nawet kalifornijskiego węża. 

Wydarzenia październikowe zapisały się w historii na-
szego kraju, jako jeden z najgorętszych okresów  
tzw. Polski Ludowej. Nie inaczej było w Legnicy,  
gdzie doszło do jednych z największych protestów  
w regionie. Wydarzenia o których mowa, miały miejsce  
23 i 24 X 1956 r. W czasie ich trwania na ulice miasta 
wyszło kilka tysięcy legniczan, chcących wyrazić swój 
sprzeciw wobec sytuacji w kraju, jak również zapro-
testować przeciwko uprzywilejowanej pozycji Armii 
Radzieckiej w mieście. Centralnym miejscem protestów 
stał się plac Słowiański (wówczas plac Stalina) oraz znaj-
dujący się na nim pomnik wdzięczności, który w czasie 
manifestacji próbowano strącić. Protesty zostały jednak 
brutalnie stłumione przez oddziały MO i UB.  
Aresztowano kilkadziesiąt osób.

Legnicka kartka z kalendarza  
• październik 1956

HISTORIE
NIEZNANE
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naszym mieście żyje wielu cieka-
wych i nietuzinkowych ludzi, którzy 
bezinteresownie i świadomie działa-

ją na rzecz współmieszkańców. Zgłośmy ich 
do tytułu Wolontariusza Roku 2019. 
Plebiscyt organizowany przez Centrum Wo-
lontariatu Miejskiego #TEAMLegnica trwa od 
24 września do 22 października br.
- Chcemy, aby ten tytuł stał się prestiżowym 
wyróżnieniem, promującym postawy pro-
społeczne wolontariuszy, a także podzięko-
waniem dla nich za zaangażowanie i pracę 
– mówi Jakub Należny, szef #TEAMLegnica. 

Nominowani do konkursu mogą być wo-
lontariusze, którzy w okresie od 1.09.2018 
r. do 30.09.2019 r. w sposób szczególny 
zasłużyli się w pracy dla społeczności lo-
kalnej.
Nominacje do tytułu Wolontariusza Roku 
2019 mogą składać instytucje publiczne  
i niepublicznie, organizacje społeczne, 
szkoły, a także inne podmioty działające 
na rzecz mieszkańców naszego miasta 
oraz osoby indywidualne.
Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest złożenie do 22 października br. (go-
dzina 15.00) podpisanego zgłoszenia 
kandydata/kandydatów, które razem  

z regulaminem konkursu jest dostępne 
na stronach: www.team.legnica.eu, www.
portal.legnica.eu.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą 
elektroniczną: wolontariat@legnica.
eu lub listownie bądź osobiście w Cen-
trum Wolontariatu Miejskiego #TE-
AMLegnica, Urząd Miasta Legnicy, plac 
Słowiański 8, 59-220 Legnica, pokój 214  
z dopiskiem na kopercie: WOLONTA-
RIUSZ ROKU 2019.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  
na II Gali Wolontariatu #TEAMLegnica. 

 

W

Lepiej brać, czy dawać? Z pewnością każdy z nas przyzna,  
że przyjmowanie prezentów wprawia nas w zakłopotanie,  
a uczucie, kiedy to my dajemy komuś coś od siebie, jest 
niewyobrażalnie doskonałe. 
Dawanie, to nie tylko forma zrobienia czegoś dla innych,  
ale też uczynienia czegoś dla siebie. Nie musi to być związa-
ne z żadną rzeczą materialną. Każdego dnia, będąc człowie-
kiem niezamożnym, możemy przekazywać innym  
ogromne ładunki dobra. 
Czy wokół Państwa są ludzie, którzy wyróżniają się właśnie 
takimi postawami? Czy wśród Waszych rodzin, kolegów, 

znajomych są tacy, o których myślicie tak po prostu „dobry 
człowiek”? Czy ich zachowanie, sposób bycia i działania 
mają wpływ na życie naszej lokalnej społeczności? 
Naprawdę wierzę, że już teraz myślicie o kimś bliskim,  
a może o kimś, kogo znacie tylko z widzenia, kto wolonta-
riacką postawą wzruszył Was lub zadziwił. Czas, aby zgłosić 
tę osobę do naszego konkursu. Więcej informacji poniżej.  
I proszę, nie odkładajmy tego na później. Dobrzy ludzie 
chcą być zauważeni i możemy im takim zgłoszeniem po-
dziękować za to, że są. Dzięki temu możemy spodziewać się, 
że takich liderów będzie wokół nas jeszcze więcej!

WYBIERZMY WOLONTARIUSZA 
ROKU 2019 

Ewa Szczecińska-Zielińska

za dobrym człowiekiem

KANDYDATÓW  
WYBIERAMY W KATEGORIACH:

1. Młody wolontariusz (do 18 lat)
2. Wolontariusz (19-59 lat)
3. Wolontariusz Senior  

(powyżej 60 lat)
4. Wolontariat Pracowniczy  

(grupa pracowników danej firmy)
5. Firma Odpowiedzialna  

Społecznie
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rzebudowa ul. Sikorskiego na od-
cinku od skrzyżowania z Kosko-
wicką do ronda przy Sudeckiej 

planowana jest w latach 2019–2020. Jest już 
gotowa dokumentacja i pozwolenie na budo-
wę. Wkrótce ogłoszo-
ny zostanie przetarg. 
Przypomnijmy, że  
w poprzednich latach 
ul. Sikorskiego zosta-
ła przebudowana na 
odcinku od Ronda 
Niepodległości do ul. 
Wrocławskiej. 
Z kolei przebudowa 
układu komunika-
cyjnego w rejonie  
ul. Śląskiej i Sikor-
skiego, rozpoczęta  
w połowie czerwca, 
dobiega już końca. 
Jest związana z budową tu marketu Lidl. 
- To jest bardzo ważne komunikacyjne przed-
sięwzięcie w tej części miasta – mówi zastępca 
prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. – Ten teren 
zostanie funkcjonalnie zagospodarowany  
i uporządkowany, oczywiście z korzyścią dla 
mieszkańców.
Dodajmy, że wiele prac sfinansuje w ramach 
umowy zawartej z miastem prywatny inwe-
stor, budujący market. 
W ramach tej inwestycji na ul. Sikorskiego 
przeniesiono zbudowany od podstaw na pa-
sie zieleni przystanek autobusowy ze Śląskiej. 
Na tej ulicy wymieniono nawierzchnię jezdni, 
chodników, zbudowano ścieżkę rowerową  
i parkingi. Koszt inwestycji - ponad 1,5 mln zł. 
Promesę na dofinansowanie tych dwóch 

przedsięwzięć Wojewoda Dolnośląski Pa-
weł Hreniak przekazał zastępcy prezydenta 
miasta Jadwidze Zienkiewicz podczas spo-
tkania w Starostwie Powiatowym, także  
z innymi beneficjentami. 

INWESTYCJE

P

 > Legnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln 75 tys. zł na 
przebudowę ul. Sikorskiego oraz 350 tys. zł na przebudowę układu ko-
munikacyjnego w rejonie ul. Śląskiej i Sikorskiego. Środki te pochodzą 
z Krajowego Funduszu Dróg Samorządowych na Dolnym Śląsku.

 > Firma Pro-Infra złożyła naj-
korzystniejszą ofertę,  

z ceną nieco ponad 13 mln 
zł, i wygrała przetarg na re-
witalizację fontann w części 
francuskiej parku Miejskie-

go. W przetargu uczestni-
czyły trzy firmy.

Będzie to pierwszy etap rewitalizacji 
parku Miejskiego, obejmujący Ogród 

Francuski. Przywrócony zostanie dawny 
blask fontannom. Przebudowane zo-

staną też alejki spacerowe, posadzone 
będą nowe rośliny, powstanie wiele ele-

mentów małej architektury. Inwestycja 
realizowana będzie w cyklu dwuletnim. 

W części francuskiej parku przywrócony 
zostanie klimat lat 20. minionego wieku. 

Powróci czar i nastrój tamtej epoki. 
Fontanny to pierwszy etap rewitalizacji. 

Planowane są jeszcze dwa 
kolejne, obejmujące całe 

założenie tej części parku.
- Pamiętajmy jednak, 

że park jest wpisany do 
rejestru zabytków. Dlatego 

rewitalizacja odbędzie się 
według tamtych, historycz-

nych założeń. Oczywiście, 
pojawi się tutaj wiele 

nowych elementów, jak 
rzeźby, altany. Chcemy też 
stworzyć przy fontannach 
ekran wodny do projekcji 

obrazów - wyjaśnia Henryka 
Zdziech, ogrodnik miejski.

DOFINANSOWANIA NA DROGI

FONTANNY 
W PARKU 
MIEJSKIM 

- Fontanny w części francuskiej 
naszego parku Miejskiego 
zostaną zmodernizowane. 
Dotychczasowe bowiem nie 
nadawały się do użytku i musiały 
zostać wyłączone. Po przebudo-
wie będziemy mogli się cieszyć 
nowoczesnymi, zdobiącymi tę 
część parku instalacjami – mówi 
Tadeusz Krzakowski, prezydent 
Legnicy.

ODZYSKAJĄ  
DAWNY UROK

ZDOBYLIŚMY

ponad 1 mln 400 tys. zł
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 > Zakochanych w mieście nie braku-
je, o czym wiedzą doskonale pra-
cownicy Urzędu Stanu Cywilnego, 
którzy w okresie letnim mają praw-
dziwe „ślubne żniwa”.O ile w maju 
tego roku zawartych w Legnicy zo-
stało pół setki małżeństw (24 kon-
kordatowych, 26 cywilnych), to już 
w czerwcu było ich aż 87. 

zerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień są 
miesiącami, w których najchętniej 
staje się na ślubnym kobiercu. Choć 

młodzi wybierają na ślub miesiąc z literą „r”, 
nie brakuje też chętnych do zawarcia małżeń-
stwa w lipcu (83 śluby).
- To środek lata, zakochani bardzo chętnie wy-
bierają ten miesiąc na wypowiedzenie przy-
sięgi małżeńskiej. Aura sprzyja też temu, by 
powiedzieć sobie sakramentalne „tak” poza 
Urzędem Stanu Cywilnego – mówi Albert Ko-
zakowski, kierownik USC. - W czerwcu, lipcu  
i sierpniu odbyło się kilkanaście takich ślubów, 
m.in. w pałacu w Warmątowicach Sienkiewi-
czowskich, w pałacu krotoszyckim czy w le-
gnickich hotelach, takich jak Rezydencja albo 
Nowodworski.

- Sierpień to wciąż ulubiony miesiąc zako-
chanych, choć mamy już pełen grafik na 
wrzesień. Dużym ułatwieniem dla nowo-
żeńców jest możliwość rezerwacji terminu 
ślubu przez internet. Z tej formy korzysta 
wielu chcących się pobrać ludzi – dodaje Al-
bert Kozakowski.

Film opowiada życie niemieckiego pisarza, 
dramatopisarza, scenarzysty, reżysera i poety 
Thomasa Brascha (1945-2001). Był to niezwy-

kły i kontrowersyjny twórca, żyjący zarówno 
w komunistycznej NRD, jak i po drugiej stronie 
berlińskiego muru. Jego twórczość wyróżniała 
się bezkompromisowością, co przysparzało mu 

wielu problemów natury zarówno artystycznej, 
jak i życiowych oraz rodzinnych dramatów.
W Legnicy zdjęcia realizowane będą na ulicy 

Kartuskiej, Dmowskiego, Da-
szyńskiego, Łąkowej i Emilii Pla-
ter. Te plenery zastąpią miejski 
pejzaż niemieckiego miasta 
Cottbus, a będą tu kręcone fa-
bularne sceny z okresu młodości 
artysty, który w nim mieszkał.
Rolę Thomasa Brascha zagra Al-
brecht Schuch, a reżyserem jest 
Andreas Kleinert. Zdjęcia są krę-
cone i w Berlinie i w Polsce. Pre-
mierę zaplanowano na rok 2020. 
Przypomnijmy, że w Legnicy 
powstało już kilka ciekawych fil-

mów niemieckich. Między innymi: Wilki, Moje 
życie, Phoenix oraz słynna Anonyma. Kobieta 
w Berlinie, w większości realizowana na ulicy 
Roosevelta.

LEGNICA W ROLI COTTBUS
NIEMCY ZNOWU KRĘCĄ W NASZYM MIEŚCIE

C

Latem najwięcej ślubów zawarto  
w sierpniu, bo aż 93 (48 konkordato-
wych, 45 przed kierownikiem USC). 
W tym roku odbyło się łącznie niemal 
400 ślubów (w tym 196 konkordato-
wych). W roku 2018 - 584, a 257 z nich 
były konkordatowymi.

 > Niemieccy filmowcy upodobali sobie legnickie plenery. W naszym mieście 
już po raz kolejny powstają zdjęcia, tym razem do fabularyzowanego doku-
mentu „Thomas Brasch”.

Fot. ilustracyjne. Zdjęcia z planu filmowego Anonyma. Kobieta 
w Berlinie, kręconego na ul. Roosevelta w czerwcu 2007 r.
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ŻEGNAJ LATO    NA ROK
o był szalony wrzesień. Pełen imprez i dobrej zabawy. Mieliśmy w czym wybierać. 
W gronie przyjaciół, znajomych i nieznajomych wspólnie bawiliśmy się na Imie-
ninach Ulicy Najświętszej Marii Panny. Potem wraz z pociechami świętowaliśmy 

piąte urodziny mini zoo. Podziwialiśmy plony naszych działkowców i pszczelarzy podczas 
ich święta, obchodzonego na legnickim Rynku. Tam też w dobrych humorach bawiliśmy 
się podczas Lotnego Festiwalu Piwa. Na spacerach historycznych poznawaliśmy tajemnice 
i uroki naszego miasta. 
 
Te wydarzenia możemy jeszcze raz przeżyć, oglądając nasz fotoreportaż. 

T
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o wyjątkowa ekspozycja, bo poka-
zuje dzieła artysty, które ukształ-
towały wyobraźnię wielu pokoleń 

Polaków – mówi Anna Król, aranżer wystawy. 
- Wyjątkowy jest Poczet królów i książąt Pol-

skich. Te rysunki władców powinien obej-
rzeć każdy, gdyż ze względów bezpieczeń-
stwa są one bardzo rzadko pokazywane. 
Wystawę w legnickim Muzeum Miedzi 
przygotowano we współpracy z Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. Eks-
pozycja prezentuje blisko sześćdzie-
siąt prac. Są to obrazy olejne, rysunki, 

reprodukcje drzeworytnicze i litograficzne. 
W pięciu tematycznych przestrzeniach – 
Warsztat, Historia, Religia, Portrety – zasy-
gnalizowany został fenomen Matejki.
Perełką wystawy jest właśnie Poczet kró-

lów i książąt polskich. To jeden z 
trzech wielkich skarbów narodo-
wych, obok Panoramy Racławickiej 
i cyklu Warszawa Artura Grottgera, 
których depozytariuszem jest Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu. 
Na 44 planszach artysta narysował 
ołówkiem naszych władców, po-
czynając od Mieszka I, aż po Stani-
sława Augusta Poniatowskiego.
Jan Matejko (1838–1893), to jeden 
z najwybitniejszych i najbardziej 
znanych polskich malarzy wieku 
XIX. To artysta, który zawładnął 
polską kulturą na różnych pozio-
mach, a jego heroiczny wizerunek 

trwa wciąż w zbiorowej wyobraźni Polaków. 
Stworzył ponad 300 obrazów olejnych, kil-
kaset rysunków i szkiców. 

 > Prace Jana Matejki, jednego z najważniejszych polskich malarzy, możemy oglądać do końca roku w salach 
muzealnych Akademii Rycerskiej. Warto, bo są rzadko prezentowane, a w Legnicy po raz pierwszy.

KRÓLOWIE I KSIĄŻĘTA

KULTURA

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

T

POLSCY
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 > Fachowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego kończą 
rekonstrukcję i renowację zabytkowego tramwaju Konstal 5N. Wcze-
śniej przez 16 lat był eksponowany przed dawną zajezdnią przy ul. 
Wrocławskiej. Upamiętniał historię legnickich tramwajów, która za-
kończyła się w roku 1968. 

HISTORYCZNY 
LEGNICKI TRAMWAJ 
WRACA DO ŚWIETNOŚCI

otowe jest podwozie i pantograf 
oraz stanowisko z oprzyrządowa-
niem motorniczego. Całe wnętrze 

tramwaju, jego stylowe poszycie, z ogrom-
nym pietyzmem w bukowym drewnie wyko-
nał pan Włodzimierz Popowczak. Przez wiele 
lat pracował w Fabryce Fortepianów i Pianin, 
a w MPK już trzy dekady. – Praca w drewnie 
to dla mnie ogromna radość. Cieszę się, że 
wszystko się udało – mówi skromnie. 
Tramwaj przeszedł wiele etapów remonto-
wych, m.in.: żmudną operację piaskowania 
podwozia i konstrukcji nadwozia, rozbiór-
kę elementów drewnianych i poszycia ze-
wnętrznego blach. Trudne było wzmocnienie 
konstrukcji szkieletu. Niemal wszystkie detale 
pojazdu były bardzo skorodowane. 
Elementy blaszane zostały wymienione na 
nowe, z blachy ocynkowanej i wiernie dosto-
sowane do wyglądu pierwotnego. Zdoby-
wano bądź odtworzono oryginalne elemen-
ty wyposażenia. Odrestaurowane zostały 
drewniane siedzenia. Aluminiowe uchwyty 
do nich przed laty skradziono, podobnie jak 
grzejniki i inne elementy wyposażenia. Jedna 
z odlewni przygotowuje obecnie uchwyty na 
wzór oryginałów.
- Reanimacja tramwaju była dla naszej załogi 
poważnym wyzwaniem – mówi prezes MPK, 
Zdzisław Bakinowski. – Przez wiele miesięcy 
pracowaliśmy przy nim systemem gospo-
darczym. Spawacze, mechanicy, elektrycy  
i dusza tego przedsięwzięcia – doskonały sto-
larz, pan Włodzimierz Popowczak, prowadzili 
renowację w czasie wolnym od codziennych 
obowiązków remontowych naszego taboru. 
- Wielu wątpiło w powodzenie tego przed-
sięwzięcia, ale świetne efekty pracy temu 
zaprzeczają – mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – To naprawdę dzieło ludzi zdolnych,  
z pasją. Już w tej chwili budzi podziw, a na wio-
snę będzie gotowy. Musimy się zastanowić, 
gdzie ten zabytek motoryzacji powinien być 
eksponowany i w jakiej formie udostępniany 
mieszkańcom i turystom – dodaje prezydent.

G
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VIII LEGNICA PÓŁMARATON
I LEGNICKA DZIESIĄTKA   
Biegowe święto Legnicy nabiera rozmachu. W tym roku po raz 
pierwszy biegacze poruszą całe miasto - trasa półmaratonu bę-
dzie wiodła ulicami Legnicy. Start usytuowano na placu Meissle-
ra, a metę na boisku  lekkoatletycznym w Parku Miejskim. 

▸  6 października  /  niedziela  / start - plac Meisslera

DZIEŃ LATAWCA   
Centrum Dialogu Obywatelskiego zaprasza do wspólnej,  
rodzinnej zabawy z latawcami. W programie : wspólne puszcza-
nie latawców, tańce pląsańce, mega bańki mydlane, dmuchana 
zjeżdżalnia, darmowa wata cukrowa.

▸  6 października  /  niedziela  /  Park, Polana Angielska

28. LEGNICKIE WIECZORY ORGANOWE
KONCERT FINAŁOWY    
W programie koncertu znajdą się dzieła Moniuszki oraz kompozy-
cje Bacha, Geminianiego, Lipińskiego, Brahmsa, Wieniawskiego  
i Mendelssohna. Za organami zasiądzie prof. Andrzej Chorosiń-
ski, na skrzypcach zagra Konstanty A. Kulka. Muzyczną ucztę 
wzbogacą poezje Słowackiego, które recytować będzie aktor, 
Michał Chorosiński. 

▸  1 października  /  wtorek  /  Katedra
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▸ 1 października  /  wtorek  /  godz. 19.15
28. Legnickie Wieczory Organowe 
Koncert Finałowy
Katedra  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 4 października  /  piątek  /  godz. 19.00
MKS Miedź Legnica S.A vs. Puszcza Niepołomice
- mecz 1 ligi piłki nożnej
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 5 października  /  sobota  /  godz. 7.00
„Uroki Szwajcarii Saksońskiej” 
- wycieczka autokarowa
Niemcy  /  wpisowe - 90, 95 zł  /  org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 5 października  /  sobota  /  godz. 18.00
XLII Złaz Solanum Tuberosum
Legnica -  Jaśkowice Legnickie /  odpłatność - 25 zł  /  org.PTTK 

▸ 5 października  /  sobota  /  godz. 18.00
Noc Bibliotek
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 5 października  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica vs. KPR Ostrovia 
Ostrów Wlkp - piłka ręczna mężczyzn I liga 
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  /  org. MSPR Siódemka Miedź-
Legnica

▸ 6 października  /  niedziela  /  godz. 10.00
VIII Legnica Półmaraton
I Legnicka Dziesiątka 
start - pl. Meisslera, meta - Park  /  opłata startowa  /  org. OSiR

▸ 6 października  /  niedziela  /  godz. 11.00-14.00
Dzień Latawca 
Park Miejski, Polana Angielska  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica

▸ 6 października  /  niedziela  /  godz. 17.00
18 Dolnośląskie Dni Kultury Kresowej
Koncert Kresowy „Polsko moja’’ 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  wstęp wolny  /  
org. Stowarzyszenie Kulturalne  „Krajobrazy”

▸ 8 - 11 października  /  wtorek - piątek  
Legnicka Jesień Miedziana
MCK, ul. Mickiewicza, TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  
org. TML Pro Legnica, MCK 

 8 października  /  wtorek  /  godz. 17.00
 Inauguracyjny Koncert Jesienny oraz podsumowanie  
 Konkursu Plastycznego „Legnica w barwach jesieni”
 MCK, ul. Mickiewicza
 9, 10 października  /  środa, czwartek  /  godz. 11.00
 Warsztaty segregacji odpadów dla dzieci i młodzieży
 TML Pro Legnica, Rynek
 11 października  /  piątek  /  godz. 11.00
 Warsztaty familijne „Zrywam z plastikiem”  
 – szyjemy eko woreczki na zakupy!
 TML Pro Legnica, Rynek
 11 października  /  piątek  /  godz. 17.00
 Finał Konkursu Poetyckiego LEGNICA 2019
 MCK, ul. Mickiewicza

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 
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NOCNE BOOGIE - KONCERT JUBILEUSZOWY 
Zespół wystartował w Legnicy 30 lat temu. NOCNE BOOGIE to 
brudne, garażowe brzmienie, wybuchowa mikstura przyprawio-
na surowym Rock’n’Rollem, Bluesem, ostrym Boogie z akcenta-
mi Hard i Punk Rocka. Od lat pozostają wierni swym muzycznym 
przekonaniom. Podczas koncertu, oprócz jubilatów, na scenie 
wystąpią: „Z zielni chłopcy”, „Midnight blues” oraz przyjaciele: 
Ania Łukaszów (Raz2) i Rafał „Belushi” Ratajczak (Świnka Halinka). 

▸  12 października  /  sobota  /  Sala Maneżowa Akademii 

6. LEGNICKI SPACER HISTORYCZNY
- TAJEMNICE SIEDZIBY ZUS
Siedziba ZUS to najbardziej niedostępna i tajemnicza budowla 
w mieście. Uczestnicy spaceru zwiedzą wybudowaną w 1937 r. 
siedzibę dowództwa 18. Dywizji Wermachtu, która po wojnie zo-
stała zajęta przez Armię Czerwoną. To stąd wydawano rozkazy 
52 dywizjom i 4 armiom lotniczym rozlokowanym na terytorium 
NRD, Polski, Czechosłowacji, Białorusi i Ukrainy.

▸  12 października  /  sobota  /  ZUS, ul. Grabskiego
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▸ 8 października  /  wtorek  /  od godz. 8.00
I Drużynowe Mistrzostwa Legnicy Kierowców 
WORD, ul. Bydgoska  /  org. OSiR, Ośrodek Doskonalenia  
Techniki Jazdy WORD

▸ 10 października  /  czwartek  /  godz. 18.00
Spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90
Romuald Szeremietiew „Polska w Europie“ 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /   
/ org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 

▸ 12, 18 października  /  sobota, piątek  
Święto Jesieni w Klubie „Agatka”
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wstęp wolny, wpisowe  /  
org. KM Agatka, Klub Sportowy „Feniks”, Manufaktura Miodu, 
Pracownia Ceramiczna „Anada”
 12 października  /  sobota  /  godz. 12.00
 Junior Bieg o „ Złotego Liścia”
 18 października  /  piątek  /  odz. 15.00
 Warsztaty ekologiczne i twórcze, pokazy, kiermasze 

▸ 12 października  /  sobota  /  godz. 11.00, 12.00, 13.00
6. Legnicki Spacer Historyczny
- Tajemnice siedziby ZUS
ZUS, ul. Grabskiego  /  bezpłatne wejściówki dostępne w kasie 
Muzeum od 1października  /  org. Muzeum Miedzi, UM Legnica

▸ 12 października  /  sobota  /  godz. 18.00
NOCNE BOOGIE - koncert jubileuszowy
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 25, 35 zł  /  org. LCK 

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

▸ 18 października  /  piątek  /  godz. 16.30
„ Ale murale!” - wernisaż wystawy dokumentują-
cej projekt oraz występ DJ-a JÓZ KOW-a 
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 18 października  /  piątek  /  godz. 17.00
„Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy” 
- wernisaż wystawy 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ 18 października  /  piątek  /  godz. 17.00
Dolnośląski Konkurs Plastyczny  
„Psiaki, kociaki i inne zwierzaki” 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK , LPGK

▸ 18 października  /  piątek  /  godz. 18.00
„Polskie szkło artystyczne” 
- wernisaż wystawy 
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 19 października  /  wtorek  
„Dolina Baryczy” - wycieczka autokarowa
Dolina Baryczy  /  odpłatność - 90 zł  /  org. PTTK 

▸ 19 października  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica vs. KS Stal Gorzów 
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  /  org. MSPR Siódemka Miedź 
Legnica

▸ 19 października  /  sobota  /  
MKS Miedź Legnica S.A vs. Stomil Olsztyn
- mecz 1 ligi piłki nożnej
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

TORY HISTORII. 175 LAT KOLEI W LEGNICY
175 lat temu, 18 października 1844 r. miasto świętowało otwar-
cie pierwszego połączenia kolejowego. W rocznicę tego wyda-
rzenia Muzeum Miedzi zaprasza na jubileuszową monograficzną 
wystawę, prezentującą historię legnickiego kolejnictwa.

▸  18 października  /  piątek  /  Muzeum Miedzi
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KONCERT „ITALIANO VERO”
Niezwykła muzyczna podróż po Italii i najpiękniejsze włoskie 
utwory we własnych, oryginalnych aranżacjach Trio Boffelli. 
W programie znane i lubiane piosenki („Volare”, „Quando qu-
ando quando”, „Un Italiano Vero”), a także mniej znane utwory  
z festiwalu San Remo z lat 50., 60. i 70. 

▸  26 października  /  sobota  /  Sala Maneżowa Akademii 

7. LEGNICKI SPACER HISTORYCZNY
„PO TORACH HISTORII”
Nie wszyscy wiedzą, że obok znanego wszystkim legnickiego 
dworca, mamy jeszcze w mieście dwa inne. Konrad Byś, au-
tor wystawy o historii legnickiej kolei, zaprasza na spotkanie  
z wiekiem pary i żelaza. Nie zabraknie opowieści o XIX-wiecznych 
pionierach, budowniczych obiektów dworcowych (tych nie-
istniejących, jak i tych doskonale znanych) i nietuzinkowych  
podróżnych, którzy zawitali do Legnicy...

▸  19 października  /  sobota  /  start - dworzec PKP

KONCERT CHÓRU MADRYGAŁ
Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA 
Wielki, jubileuszowy koncert najstarszej legnickiej instytucji  
muzycznej założonej w 1949 roku przez Henryka Karlińskiego. 
Oprócz jubilata wystąpi Legnicka Orkiestra Symfoniczna. W pro-
gramie Msza Koronacyjna C- Dur W. A. Mozarta, „Ofiarowanie”  
z Mszy Góralskiej T. Maklakiewicza  i „Ave Maria” G. Cacciniego.

▸  25 października  /  piątek  /  Katedra

▸ 19 października  /  sobota  /  godz. 14.00
7. Legnicki Spacer Historyczny „Po torach historii. 
Spacer śladami dawnej kolei” 
start - dworzec PKP /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi, UM

▸ 23 października  /  środa  /  godz. 10.00
Sesja popularnonaukowa 
„Pszczoły to więcej niż miód” 
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

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

▸  24 października  /  czwartek  /  od godz. 17.00  
Obchody 60-lecia Towarzystwa Przyjaciół  
Nauk w Legnicy
Sala Królewska oraz Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /   
/  wstęp wolny  /  org. TPN, LCK
 godz. 17.00
 Promocja 40 tomu „Szkiców Legnickich”
 Sala Królewska Akademii Rycerskiej
 godz.  18.20
 Koncert zespołu „Faza Blues”
 Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

▸ 25 października  /  piątek  /  godz. 17.30
Wieczór z kulturą Japonii
KM„Agatka”  / wstęp wolny, wpisowe  /  org. KM „Agatka” 

▸ 25 października  /  piątek  /  godz. 18.00
„Moim zdaniem” 
- finisaż międzynarodowej wystawy złotniczej 
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 25 października  /  piątek  /  godz. 19.30
Jubileuszowy Koncert Chóru „Madrygał” 
Katedra  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 26 października  /  sobota  /  godz. 10.00
Turniej Tenisa Stołowego
Hala OSiR, ul. Głogowska  /  młodzież do lat 17 - nieodpłatnie, 
pozostali - 5 zł  /  org. OSiR

▸ 26 października  /  sobota  /  godz. 10.00
XVI Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego 
w Pływaniu
Pływalnia „Delfinek”  /  wstęp wolny /  org. KS WANKAN 

▸ 26 października  /  sobota  /  godz. 12.00
Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych 
X FLOP SHOW
ul. NMP, Galeria Piastów  /  wstęp wolny /  org. TML Pro Legnica

 ▸ 26 października  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert „Italiano Vero” 
w wykonaniu Trio Boffelli
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 50 zł  / 
org. Agencja Artystyczna Pro Musica

▸ 26 października  /  sobota  /  godz. 19.30
Koncert strefa de...  „Atrament Records”
NOCNE BOOGIE, WESOŁY POCZĄTEK RADOŚCI, 
PHOTONY, LuChA
Klub Spiżarnia /  bilety - 10, 15 zł  /  org. LCK
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STREFA TEATRU

▸ 3, 4 października  /  czw., pt.  /  godz. 9.00, 11,00 
▸ 6 października  /  niedziela  /  godz. 12.00
„Kot w butach”  
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 25, 30 zł / org.  Teatr

▸ 4, 5 października  /  piątek, sobota  /  godz. 19.00  
„Ta piosenka brzmi znajomo”
Art Cafe Modjeska  /  bilety - 30 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej
▸ 9 października  /  środa  /  godz. 11.00   
„Wyzwolenia”
Teatr Modrzejewskiej   /  bilety - 35 zł, 30 zł  /  org. Teatr 

▸ 12, 13 października  /  sob., niedziela  /  godz. 19.00   
„Spójrz na nią”
Teatr Scena na Nowym Świecie  /  bilety - 35 zł, 30 zł  /  org. Teatr

▸ 20 października  /  niedziela  /  godz. 19.00   
„ Paraliż - sprawa Igora Stachowiaka”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 30, 25 zł  /  org. Teatr 

▸ 23, 24 października  /  śr., czwartek  /  godz. 11.00   
„Wierna wataha”
Teatr Modrzejewskiej   /  bilety - 35, 30 zł  /  org. Teatr

LEGNICKIE DNI SENIORA
W programie: prezentacje organizacji senioralnych, wystawa 
malarstwa i rękodzieła, warsztaty florystyczne, wieczór taneczny, 
„Porady dla Seniora” oraz program „Zdrowy Senior”.

▸  7-8 października  /  pon. – wtorek  /  Akademia Rycerska

KOT W BUTACH
Spektal nawiązuje do barokowego teatru i opery bawiąc się przy 
tym rozmaitymi konwencjami teatralnymi. Barokowe kostiumy, 
przepiękne lalki autorstwa Darii Sikory oraz śpiewający aktorzy 
Zdrojowego Teatru Animacji zapraszają namłodszych na spotka-
nie z jednym z najpopularniejszych utworów Jana Brzechwy.

▸  3, 4, 6 października  /  Teatr Modrzejewskiej

PARALIŻ – SPRAWA IGORA STACHOWIAKA
Spektakl powstał w ramach projektu „Teatr na faktach” w Insty-
tucie Grotowskiego w oparciu o wydarzenia z 2016 r. , kiedy to 
pomyłkowo aresztowany 26-letni Igor Stachowiak trafił do wro-
cławskiego komisariatu. Tam 6 funkcjonariuszy raz po raz trak-
towało go paralizatorem. Kiedy przestał oddychać, dochodziło 
wpół do jedenastej rano. Cztery godziny później rodzice rozpo-
częli walkę o pamięć o utraconym synu, która trwa do dzisiaj. 

▸  20 października  /  niedziela  /  Teatr Modrzejewskiej 

STREFA  SENIORA 
▸ od 1 października  /  wtorki  /  godz. 16.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ od 3 października  /  czwartki  /  godz. 10.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica 

▸ od 3 października  /  czwartki  /  godz. 18.30
„Bądź Razem z Nami” 
- spotkania integracyjne
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II  /  opłata - 15 zł   /  org. PSSE,
Diecezjalne Centrum Edukacyjne im Jana Pawła II 

▸ od 4 października  /  piątki  /  godz. 16.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ 7 października  /  poniedziałek  /  godz. 11.00
▸ 8 października  /  wtorek  /  godz. 12.00
Legnickie Dni Seniora
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. LCK, Rada Seniorów 

▸ od 7 października  /  poniedziałki  /  godz. 15.00
ZŁOTE RĘCE 
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 7 października  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Legnickie Dni Seniora
Wieczór Taneczny „Z tańcem przez życie”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 15 zł  /  org. LCK, 
Rada Seniorów

▸ 21 października  /  poniedziałek  /  godz. 11.00
Jesienny przegląd twórczości seniorów
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  wstęp wolny  /  org. LCK
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MOIM ZDANIEM
Wystawa złotnicza na zakończenie obchodów 40-lecia Legnic-
kiego Festiwalu SREBRO, której autorzy poprzez biżuterię czy 
obiekty złotnicze wypowiadają się na różnorodne tematy do-
tyczące m.in. relacji międzyludzkich, przeszłości a także polityki  
w Polsce i Europie. 

▸  od 3 do 25 października  /  Galeria Satyrykon, Rynek 

MATEJKO
Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu prezentuje blisko 70 prac artysty - obrazy olejne, 
rysunki, szkice rysunkowe, reprodukcje drzeworytnicze i litogra-
ficzne - w pięciu tematycznych przestrzeniach. 

▸  do 31 grudnia  /  Muzeum Miedzi

POLSKIE SZKŁO ARTYSTYCZNE. 1949–2019
Wystawa ukazuje wielowymiarowość i różnorodność mistrzo-
stwa w tak trudnej, i wciąż mało rozpoznawalnej w Polsce, 
dziedzinie sztuki, jaką jest szkło artystyczne. Jest także swojego 
rodzaju prowokacją i zachętą do dyskusji nad wybranymi obiek-
tami i ich autorami, do zdefiniowania pojęć mistrzostwa i mistrza 
w sztuce współczesnej.

▸  od 18 października  /  Galeria Ring
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▸ od  3 do 25 października
Międzynarodowa wystawa złotnicza 
„Moim zdaniem”
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ od 18 października do 16 listopada
Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. 
Mistrzowie. Europejski Festiwal Szkła 2019
Galeria Ring  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 18 października
„Tory historii. 
175 lat kolei w Legnicy”
Muzeum Miedzi /  wstęp wolny, bilety  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ do 12 października
Po-słowie. 
XIX Łemkowskie Jeruzalem na papierze
Galeria RING  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 26 października
Katarzyna Bogdańska 
„Ilustracje do czytania”
Galeria Satyrykon  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ do 30 października
„FOTOGRAFIA. 
Moje widzenie świata” 
- wystawa Andrzeja Bednarka
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

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

▸ do 31 grudnia
40 lat SREBRA w Legnicy
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  org. Galeria Sztuki

▸ 7 października  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
- „Kurier”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 14 października  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Moja matka”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 16 października  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
„Jeszcze nie koniec”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza 
/ wstęp wolny / org. LBP, Polski Związek Niewidomych

▸ 21 października  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu - „Dogman”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 28 października  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
- „Na karuzeli życia”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

STREFA KINA 
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„ALE MURALE!”
Nowy projekt realizowany przez Galerię Sztuki oraz II Liceum  
Ogólnokształące dotyczy murali – formy ekspresji artystycznej 
wiele mówiącej o tworzącym je społeczeństwie. Uczestnicy 
warsztatów będą malować farbami w sprayu na wielkoforma-
towym podłożu oraz poznawać narzędzia wykorzystywane  
w streetarcie.

▸  4, 11 października  /  Otwarta Pracownia Sztuki

JESIENNE SPOTKANIA Z IKONĄ
Druga edycja warsztatów, których uczestnicy zgłębią sztukę tra-
dycyjnego pisania ikon, technikę malowania temperą jajeczną, 
podstawy złocenia i gruntowania podobrazia. Opiekunem zajęć 
jest doświadczona legnicka ikonopisarka, Grażyna Dynak. 

▸  4 - 11 października  /  Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 1, 3 października  /  wt., czw. /  godz. 9.30
Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ od 2 października   /  poniedziałek - piątek  
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 4, 11 października  /  piątki  /  godz. 15.00-18.00
Ale murale! - warsztaty
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  wstęp wolny  /  
org. Galeria Sztuki

▸ od 4 października  /  piątki  /  godz. 13.00-15.00
„Twórcze piątki” – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 4-11 października  /  piątek  / godz. 17.00 
Jesienne Spotkania z ikoną
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe - 25 zł  /  org. KM „Agatka”

▸ 5, 19 października  /  sobota  / godz. 12.00, 13.00 
LEGO ROBOTYKA
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka”

▸ 9 października  /  środa  /  o godz. 18.30
Nauka Tańca Towarzyskiego
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  odpłatność  /  org. LCK 

▸ 8 października  /  wtorek  /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp 
wolny  /  org. LBP 

▸ od 10 października  /  czwartki  /  godz. 16.00
Czwartki w bibliotece z MCK
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 11 października  /  piątek  / godz. 17.00 
Ceramiczna przygoda -  warsztaty
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka”

▸ 15 października  /  wtorek  /  
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
- eliminacje rejonowe szkół podstawowych
SP 19, Alei Rzeczypospolitej  /  wstęp wolny  /  org. PTTK 

▸ 16 października - 20 listopada   
Kurs samoobrony dla kobiet
SP nr 16, ul. Tatrzańska  /  odpłatność - 150, 120 zł  /  org. Klub 
Sztuk Walki „Shodan”

▸ 16, 23 października  /  środa   
„Moje małe muzykowanie” 
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  / wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 19 października  /  sobota  /  od godz. 12.00
SUP-er szkolenie na Delfinku
Basen Delfinek, ul. Polarna  /  wpisowe - 10 zł  /  org. OSiR 

▸ 21 października  /  poniedziałek  /  godz. 16.00
Kreatywne poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 21, 28 października  /  poniedziałek  /  godz. 16.00
Przygoda z planszówkami
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ Agencja Artystyczna  
 Pro Musica sp. z o.o.  Wrocław, tel. 71 337 32 08
▸ Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl
▸ Diecezjalne Centrum  
 Edukacyjne im. Jana Pawła II  pl. Wyszyńskiego; tel. 695 321 213, 
▸ Galeria Sztuki pl. Katedralny 1; tel. 76 856 51 26 
▸ Klub Mieszkańców „Agatka” ul. Artyleryjska 40; tel. 76 723 09 83
▸ Klub Sportowy „Feniks” ul. Drukarska 19; tel. 693 601 507
▸ Klub Sztuk Walki „Shodan” ul.  605 392 308
▸ LBP ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
▸ LCK ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
▸ MCK ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40 
▸ MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67
▸ MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34, tel. 76 862 67 08
▸ Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
▸ OSiR ul. NMP 7; 76 723 38 01
▸ PSSE - Polskie Stowarzyszenie  
 Szczęśliwych Emerytów  ul. Zielona 13;  tel. 604 184 190
▸ PTTK Rynek 27; tel. 76 856 51 63
▸ SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82
▸ Stowarzyszenie Kulturalne  
 „Krajobrazy” ul. Zielona 5/6; tel.76 862 38 32
▸ Towarzystwo Miłośników  
 Legnicy Pro Legnica Rynek 5/6; tel. 76 866 02 51
▸ WORD - Wojewódzki Ośrodek  
 Ruchu Drogowego ul. Bydgoska 30; tel. 76 852 59 48
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