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ilkaset legniczanek i legniczan przybyło w sobotnie południe 
(19 stycznia) pod ratusz, by uczcić pamięć tragicznie zmarłe-

go prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Pod Jego portretem 
zapaliliśmy znicze, kładliśmy kwiaty. Obecni byli samorządowcy, 
osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Wszyscy trwali w skupieniu.
Gdy w Gdańsku rozpoczynały się uroczystości żałobne, o godzi-
nie 12.00, w Legnicy rozległy się przejmujące dźwięki songu „The 
Sound of Silence” oraz pieśni Czesława Niemena „Dziwny jest ten 
świat”. Podczas tego spotkania nie padały żadne słowa. Zalegała 
cisza. Ludzie byli wzruszeni, wielu ocierało łzy.

egnica będzie jednym z miast goszczących latem kilkuset stypen-
dystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zostało to ogłoszone 

podczas spotkania w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. 
Uczestniczyli w nim m.in. ks. Kard. Kazimierz Nycz - przewodniczący Rady 
Fundacji, ks. Dariusz Kowalczyk - przewodniczący Zarządu Fundacji oraz 
gospodarze miast goszczących stypendystów: Tadeusz Krzakowski - pre-
zydent Legnicy, Michał Zaleski - prezydent Torunia oraz Zbigniew Ostrow-
ski - wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
Dzięki uprzejmości włodarzy miast i regionów, tegoroczne obozy Fun-
dacji odbędą się w Toruniu i Legnicy. Legnica ugości studentów od  
8 do 15 lipca. 

Podczas spotkania ogłoszono także hasło i termin XIX Dnia Papieskiego. 
Wydarzenie to odbędzie się 13 października 2019 r. pod hasłem „Wstańcie, 
chodźmy!” i przypomni 40-lecie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Pol-
ski w 1979 roku.
- Wizyta młodych stypendystów to wyraz naszej otwartości, gościnności i 
przyjaźni – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski. – Sprawimy, że po-
znają i pokochają nasze miasto. 

POŻEGNANIE PREZYDENTA GDAŃSKA

PAWŁA ADAMOWICZA

MŁODZIEŻ Z FUNDACJI 
DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA  
PRZYBĘDZIE DO LEGNICY

W pogrzebie prezydenta Adamowicza  
w gdańskiej Bazylice Mariackiej uczestni-
czył prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
wspólnie z samorządowcami z całego kraju. 
Dzisiaj dziękuje on legniczanom za wspaniałą 
postawę w tych trudnych dniach.

K

L

Oto nowy miesięcznik Legnica.eu. Chciałoby się napisać: zmie-
niamy się dla Was, ale muszę stwierdzić, że zmiany nie są podyk-
towane względami merytorycznymi, lecz decyzjami, na które 
nie mieliśmy wpływu. Przypomnę tylko, że decyzją większości 
radnych uszczuplono promocyjny budżet, który pozwalał nam 
m.in. na druk dwóch periodyków – miesięcznika Legnica.eu oraz 
Informatora Kulturalnego LegnicArt. 
Szanując Państwa prawo do informacji oraz obowiązek promo-
wania gminy, podjęłam decyzję o czasowym połączeniu tych 
dwóch tytułów. Mój zespół starał się, aby nowe wydawnictwo 
było przyjazne i spełniało oczekiwania legniczan. 
Dziękujemy jednocześnie za wszystkie wiadomości i maile, 
wyrazy sympatii i podziękowania za organizację licznych wy-
darzeń, m.in. Spotkań Kobiet. Cieszymy się, że tak bardzo zależy 
Wam, byśmy nadal pracowali pełną parą, jak dotychczas. To 
możemy obiecać, nawet w zmienionych warunkach. 

Pracujemy dla Legnicy

Ewa Szczecińska-Zielińska

dyrektor Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej  
Urzędu Miasta Legnicy
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CZĘŚCIEJ ZABIJA SIĘ SŁOWEM
Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie …

 > Prezydent Tadeusz Krzakowski komentował dla Gazety Wyborczej Wrocław sytuację związaną z tragiczną 
śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

o zdarzenie było wstrząsające, szokują-
ce, nieprawdopodobne. Pokazało, jakie 

życie może być brutalne. I żadne słowa nie 
wyrażą bólu. 
Napastnik mógł zaatakować prezydenta 
Adamowicza w innych okolicznościach. Ale 
potrzebował spektaklu.
A przecież my, samorządowcy, pracujemy 
z ludźmi, dla ludzi i wśród ludzi. Ja też w tę 
pamiętną niedzielę, podobnie jak prezydent 
Adamowicz, byłem wśród ludzi i o tej samej 
porze stałem na scenie, uczestnicząc w świę-

cie radości, jakim jest Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. 
Nie chcę bagatelizować zagrożenia, ale nie 
zmienię się. Wychodzę do legniczan, by ich 
poznawać i z nimi rozmawiać. Dyskutujemy, 
podaję im rękę, często spotykamy się, gdy 
jest już ciemno. Nie wyobrażam sobie, by 
mogło być inaczej. Taka jest nasza praca. Nie 
możemy poddać się terrorowi, choć trudno 
sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji zapew-
nić bezpieczeństwo. Trzeba się jednak zasta-
nowić, jak to zrobić. 
Zresztą zagrożenie nie dotyczy tylko prezy-
dentów miast, lecz wszystkich pracowników 

administracji. Przecież oni też spotykają się 
z osobami niezadowolonymi, które nie zga-
dzają się z wydanymi decyzjami - są bowiem 
przekonane, że wynikają one ze złośliwości, 
a nie z przepisów. Zdarzało się już przecież 
grożenie urzędnikom słowami, nożem, czy 
nawet oblanie kwasem. 
Nie chcę upolityczniać tego zdarzenia. Na-
pastnikiem był przecież człowiek, który ma za 
sobą rozboje. Trzeba jednak popatrzeć na to, 
co dzieje się w naszym państwie. Prezydenta 
Adamowicza zaatakowano nożem, ale znacz-

nie częściej zabija się słowem: w mediach  
i na profilach społecznościowych. Robią to 
politycy, ale i zwykli ludzie, którzy korzystają 
z anonimowości. A to nie mieści się w grani-
cach krytyki. 
Sam mam takie doświadczenie z okre-
su ostatniej kampanii samorządowej, gdy 
atakowano mnie w anonimowej gazetce.  
A to ma skutki także później - w ludziach 
zostaje bowiem przeświadczenie, że może 
jestem złodziejem albo jakimś łobuzem.  
I pojawiają się niezdrowe emocje. 
Przeżywamy w Polsce kryzys norm życia 
społecznego. Nie ceni się ludzi, nie ma kul-

tury języka, nie dotrzymuje się danego sło-
wa. W polityce pojawili się bowiem ludzie, 
dla których obowiązujące kiedyś normy  
i zasady nie mają żadnych wartości. Nie sza-
nują autorytetów i dokonań innych, więc 
opowiadają, że w Polsce nic się nie zmieniło 
przez ostatnie 30 lat. Wiedzą, że im bardziej 
szokują, tym częściej będą pokazywani.  
I w ten sposób budują swoją pozycję. Zresz-
tą, ofiarami takich ataków są niemal wszyscy, 
nie tylko samorządowcy. Bo bezpodstawnie 
podważa się też wiedzę lekarzy, inżynierów, 

prawników. A przecież ten człowiek w Gdań-
sku też uznał, że ma prawo do wyrażenia 
swoich poglądów i agresji. 
Nadszedł już czas, najwyższy czas, niena-
wiść zniszczyć w sobie. Bo ludzi dobrej woli 
jest więcej.

 > 19 stycznia 2019 r. 
    Pogrzeb prezydenta 
     Gdańska Pawła 
     Adamowicza     
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LEGNICA MA BUDŻET NA 2019 ROK
 > Budżet na 2019 rok zakłada dochody Legnicy w wysokości 566 mln 415 
tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ponad 309 mln) mają dochody 
własne miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 587 mln 137 
tys. zł. Najwięcej pieniędzy miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie 
(ponad 216 mln zł). Na pomoc rodzinie - 96, 8 mln, transport i łączność - 
ponad 60,3 mln zł, a na pomoc społeczną – ok. 54 mln zł. Rada Miejska 27 
grudnia ub. roku uchwaliła nowy budżet Legnicy.

Zaplanowana jest 
realizacja 67 in-
westycji, w więk-
szości drogowych,  
o wartości blisko  
66 mln zł.

OTO NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA 2019 ROKU:
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
– ponad 28,5 mln zł, w tym: 

• budowa aktywnych przejść dla pieszych – 
150 tys. zł,
• budowa brakującego fragmentu obwodnicy 
Legnicy w ciągu drogi krajowej 94 – 134 tys. zł,
• budowa drogi powiatowej łączącej S3 z ul. 
Lotniczą – 220 tys. zł,
• budowa i przebudowa chodników w mie-
ście – 200 tys. zł,
• budowa drogi zbiorczej południowej etap II 
(spłata zobowiązania) – 10 mln 760 tys. zł,
• budowa drogi zbiorczej południowej etap III 
od Rzeczypospolitej do Sikorskiego – 2 mln 
100 tys. zł,
• przebudowa ul. Leszczyńskiej z mostem na 
Czarnej Wodzie – 2 mln 500 tys. zł,
• przebudowa ul. Sikorskiego – 800 tys. zł,
• przebudowa Bydgoskiej i Szczytnickiej,  
w tym II etap ul. Szczytnickiej – 2 mln 405 tys. zł,
• uzbrojenie i drogi w rejonie Jaworzyńskiej 
oraz obwodnicy południowo-zachodniej 
dla terenów produkcyjno-usługowych  
– 234 tys. zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE  
– ponad 7,3 mln zł, w tym:

- budowa i przebudowa chodników w mie-
ście – 200 tys. zł,
- budowa układu komunikacyjnego dla obsza-
ru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Na-
siennej, Hangarowej i Myrka – 900 tys. zł,
- budowa ul. Gumińskiego – 1 mln 245 tys. zł,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ul. Li-
manowskiego wraz z rozbudową parkingu 
na potrzeby uczestników imprez nad Kacza-
wą – 1 mln 140 tys. zł,
- zagospodarowanie i rewitalizacja placu Sło-
wiańskiego wraz z budową pomnika księcia 
Henryka Pobożnego – 300 tys. zł,
- rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru 
nad Kaczawą z przebudową ul. Nadbrzeżnej 
– 2 mln 656 tys. zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 – 5 mln 224 tys. 300 zł, w tym:

- odnowa zdegradowanych obszarów miej-
skich w rejonie ul. H. Pobożnego, renowacja 
części wspólnych budynków mieszkalnych – 
3 mln 668 tys. zł,
- przebudowa gminnych lokali mieszkalnych 
– 636 tys. zł,

OŚWIATA – 15 mln 204 tys. 940 zł, w tym:

- termomodernizacja budynku szkolnego SP 
nr 19, al. Rzeczypospolitej – 2 mln 70 tys. 580 zł,
- termomodernizacja budynków Zespołu 
Szkół Integracyjnych – 2 mln 800 tys. 360 zł,
- Przebudowa i przystosowanie obiektu przy 
ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Pla-
cówek Specjalnych – 8 mln 800 tys. zł.

OCHRONA ZDROWIA – 850 tys. w tym:

-modernizacja bazy sportowej w II LO do 
prowadzenia zajęć sportowych pozalek-
cyjnych dla dzieci i młodzieży jako ele-

mentów programów profilaktycznych – 
850 tys. zł.
POMOC SPOŁECZNA – 4 mln 750 tys.  
w tym:

- rewitalizacja obszarów Zakaczawia – rozbu-
dowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 
3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 mln 
600 tys. zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFE-
RYCZNEGO I KLIMATU – 1 mln 200 tys. zł.

BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIE-
TLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG  
– 1 mln 145 tys. zł. 

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 
ZABYTKAMI – 5 mln 300 tys. w tym:

- przebudowa budynku Teatru Letniego na 
potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji 
Witelona – 3 mln 600 tys. zł,
- rewitalizacja obiektu palmiarni stanowiące-
go bazę edukacji przyrodniczo-historycznej 
– 200 tys. zł,
- rewitalizacja zabytkowego parku Miejskie-
go – 1 mln 500 tys. zł                               .
LBO – 11 zadań wybranych przez 
mieszkańców – 2 mln 750 tys. zł.
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POWSTAJE CENTRUM KULTURY, 

 > Trwa przebudowa Teatru Letnie-
go na Centrum Witelona. Plano-
wane zakończenie tego etapu 
inwestycji, to początek 2021 r. 
Przypomnijmy, że przetarg na  
wykonanie I etapu inwestycji 
wygrała Firma Architektoniczno 
– Budowlana Restauracji Zabyt-
ków „Architekton” z ceną 20 mln 
658 tys. zł. Zakres obejmie m.in.: 
przebudowę i prace adaptacyjne 
wraz z budową niezbędnej infra-
struktury zewnętrznej (chodniki, 
przebudowa drogi). 

entrum Witelona będzie promować 
wśród młodzieży kierunki kształce-

nia, ważne dla rozwoju miasta i regionu oraz 
edukować odwiedzających z zakresu naj-
nowszych osiągnięć nauki i techniki – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. - Placówka 
ma być również miejscem łączącym kulturę, 
naukę i edukację. Miejscem spotkań ludzi 
o innowacyjnym i twórczym spojrzeniu na 
świat, także ludzi nauki i biznesu.
Działalność Centrum w budynku dawnego 
Domu Strzelców, później Domu Koncertowe-
go i Teatru Letniego będzie stanowić powrót 
– w nowej odsłonie - do tradycji tego miejsca, 
jako ośrodka spotkań, aktywności mieszkań-
ców oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

W parku Miejskim jest 
bezpieczniej.  
Zamontowano kamery 
monitoringu

 > O kolejne pięć kamer rozbudowany 
został monitoring miejski. Urządze-
nia zamontowane w parku Miejskim 
już działają.

Obecnie system monitoringu miejskiego składa 
się z 50 kamer, które przekazują obraz do Głów-
nego Centrum Monitorowania w budynku Straży 
Miejskiej i Lokalnego Centrum Monitorowania 
(centrum podglądu) w budynku policji przy  
ul. Staffa 2. 

Przypomnijmy, że przetarg na zaprojektowanie  
i wykonanie rozbudowy monitoringu miejskiego 
w parku Miejskim wygrała firma Alphatec Com-
munication, która złożyła ofertę wartości  
ok. 162 tys. zł. 
Zakres inwestycji obejmował m.in.: projekty tech-
niczne, montaż kabla światłowodowego  
w istniejącej infrastrukturze Miejskiej Sieci Tele-
informatycznej LEGMAN, dostawę pięciu kamer 
i wyposażenie punktów kamerowych, montaż, 
a także wymianę oprogramowania do rejestracji 
i zarządzania monitoringiem dla minimum 64 
kamer i 10 stanowisk operatorskich, wraz z konfi-
guracją i przyłączeniem pięciu nowych  
i 45 istniejących kamer.

C

NAUKI I EDUKACJI WITELONA
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to kilka przykładów.  
W budynkach wzniesionych 

przy ul. Artyleryjskiej powstanie 110 
mieszkań, przy Gumińskiego – 48, 
Okulickiego, Sudeckiej - 44, Żołnier-
skiej – 120, zaś w przebudowanym 
spichlerzu przy ul. Szczecińskiej - 54 
mieszkania. 

Wydano także pozwole-
nia na obiekty usługowe  
i handlowe, m.in.: marketu 
Lidl wraz z parkingiem przy  
al. Piłsudskiego i hali prze-
mysłowo-produkcyjnej kon-
strukcji stalowych przy ul. 
Myśliwskiej.
W minionym roku uchwa-
lono sześć miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, bez nich 
bowiem nie może powstać 
żadna inwestycja budow-
lana. Obecnie w naszym 

mieście mamy 128 takich planów. 
Obejmują one obszar 2.473 ha, co 
stanowi 44 proc. powierzchni mia-
sta. To jeden z lepszych w kraju 
wskaźników, związanych z możliwo-
ścią prowadzenia publicznych, pry-
watnych czy zagranicznych inwesty-
cji budowlanych.

ada Miejska Legnicy 
ustaliła system bonifi-

kat. Osobom fizycznym będą-
cym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
albo lokali mieszkalnych lub 
spółdzielniom mieszkaniowym 

przysługiwać będą ulgi takie 
same, jakie obowiązują w prze-
kształceniu użytkowania we 
własność w przypadku grun-
tów Skarbu Państwa.
Przekształcenie użytkowania 
wieczystego jest, jak wspo-

mnieliśmy, odpłatne. Można 
jednak sporo zaoszczędzić, 
wnosząc całą opłatę jednora-
zowo. Wówczas, zgodnie z sys-
temem bonifikat, jeżeli zrobimy 
to w 2019 r., dostaniemy 60 pro-
cent zniżki. Z każdym kolejnym 

rokiem będzie ona zmniejszana 
o 10 procent. 
Warunkiem uzyskania bonifi-
katy jest złożenie przez właści-
ciela odpowiedniego wniosku  
w tej sprawie.

BUDUJEMY CORAZ WIĘCEJ
 > W roku 2018 Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta wydał ogromną ilość 825 pozwoleń na budowę. Inwestorzy bu-
dują coraz więcej mieszkań, obiektów usługowych i przemysłowych. 

W minionym roku wydano 106 
pozwoleń na budynki mieszkal-
ne jednorodzinne, 11 na budynki 
wielorodzinne, 149 pozwoleń na 
przebudowy lokali i budynków 
mieszkalnych oraz mieszkalno-
-usługowych. Dzięki temu inwe-
storzy wybudują 659 mieszkań 
– 111 w budownictwie jednoro-
dzinnym oraz 548 w wielorodzin-
nym deweloperskim. 

SKORZYSTAJ Z BONIFIKATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE

UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Jak załatwić przekształcenie prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności? Pełna 
procedura przekształcenia, wraz z zasadami  
i niezbędnymi dokumentami, dostępna jest 
na stronie www.legnica.eu /zakładka Dla 
mieszkańca/e-Urząd/wpisanie frazy: prze-
kształcenia i wybranie pozycji drugiej, a także 
pod linkiem https://e-urzad.legnica.eu/baza-
-wiedzy/base/artykul/465.Informacje szczegó-
łowe można otrzymać w wydziale gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miasta, pl. Sło-
wiański 8, III piętro, pok. 335, tel. 76 72 12 295.

 > Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało  
ustawowo przekształcone w prawo własności. Za przekształcenie trzeba wnieść jednak opłatę. 

O

R
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 budowanym obecnie czterokon-
dygnacyjnym budynku, z podziem-

nymi garażami, zastosowano najnowo-
cześniejsze technologie, oszczędzające 
energię i zdecydowanie obniżające koszty 
eksploatacji.
- Blok ma ogrzewanie sufitowe, które za-
pewni system studni i pomp głębinowych, 
dostarczających ciepło z wnętrza ziemi – 
mówi prezes TBS Kamienna Góra Włady-
sław Niemas. – Z kolei system wentylacji 
doprowadzi do mieszkań przefiltrowane i 
oczyszczone powietrze. Wkrótce przepro-
wadzimy próby działania tych instalacji. 
Inwestycja zakończy się latem tego roku – 
dodaje prezes.
Wszystkie lokale wraz z garażami i pomiesz-
czeniami gospodarczymi mają już swoich 
najemców. Niebawem sprowadzą się oni 
do jedno, dwu, trzy i czteropokojowych 

mieszkań z balkonami. Koszt tej inwestycji, 
realizowanej w cyklu dwuletnim, to około 8 
mln zł. Jest ona finansowana z niskoopro-
centowanej pożyczki z Banku Budownic-
twa Krajowego (49 proc), przez przyszłych 
lokatorów, gminę i TBS. 
Kto może wynająć mieszkanie w TBS? 
Osoba, która jest na liście oczekujących, 
niemająca własnego mieszkania i osiąga-
jąca dochody pozwalające na jego utrzy-
manie. Wymagane jest wpłacenie opłaty 
partycypacyjnej w wysokości około 20 
proc. wartości mieszkania, która zostanie 
zwrócona, gdy lokator z niego zrezygnu-
je. Czynsz w mieszkaniach TBS w Legnicy 
wynosi ok. 10 zł za metr kwadratowy plus 
media. Jest niższy, niż w lokalach budo-
wanych w ramach rządowego programu 
Mieszkanie Plus i konkurencyjny wobec 
ofert deweloperskich.

KOLEJNE NOWOCZESNE I EKOLOGICZNE

 > Dobiega już końca budowa nowego bloku dla 44 rodzin na osiedlu w Lasku Złotoryjskim przy ul. Makuszyń-
skiego. Inwestor, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, którego głównym udziałow-
cem jest Legnica planuje, że lokatorzy zaczną się tutaj wprowadzać już latem tego roku. A w perspektywie 
ma budowę kolejnych domów na tym osiedlu, w których zamieszka ok. 800 rodzin.

MIESZKANIA DLA LEGNICZAN

W

Legnica od kilkunastu lat jest największym spo-
śród czternastu udziałowców Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego w Kamiennej Górze, 
posiadając 40,67 proc. udziałów. Od 2005 roku  
w ramach TBS w Legnicy zmodernizowano i wybudo-
wano osiem budynków wielorodzinnych (przy al. Zwy-
cięstwa, ul. Daszyńskiego i Makuszyńskiego). Powstało 
460 nowoczesnych, dobrze wyposażonych mieszkań. 
Miasto przekazało aportem TBS-owi działki do zabu-
dowy mieszkaniowej po wyburzonych obiektach na 
Kartuzach (ul. Kościelna i ul. Kamienna). 

Nasze miasto stawia na budownictwo w ramach TBS, 
dzięki któremu mieszkańcy mogą wynajmować lokale po 
przystępnych dla nich cenach – mówi Jadwiga Zienkie-
wicz, zastępca prezydenta. – Na tym osiedlu zbudujemy 
jeszcze kolejne domy, w których zamieszka ok. 800 rodzin.  
W tym byłym poradzieckim kompleksie wojskowym 
(R-33) w ciągu 12 lat przekazano lokatorom już sie-
dem wyremontowanych bloków, w których jest ponad 
400 mieszkań. Teraz dobiega końca budowa ósmego. 
W pięknym otoczeniu Lasku Złotoryjskiego powsta-
ło nowe osiedle z rozwiniętą infrastrukturą, punktami 
handlowo - usługowymi i nowoczesnym, bogato wypo-
sażonym placem zabaw dla dzieci.
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KULTURA

LEGNICA 
W FILMOWYCH 
PLANACH 
KRZYSTKA

ZAGRALIŚMY 
Z WIELKIM 
SERCEM

PIOTR POLK 
ZACHWYCIŁ 
I ROZBAWIŁ 
LEGNICZANKI 

 > Waldemar Krzystek, twór-
ca takich filmów, jak „Mała 
Moskwa”, „80 milionów” czy 
„Fotograf”, powraca ze swoją 
najnowszą mega produkcją 
– epickim serialem historycz-
nym „Dom pod Dwoma Orła-
mi”. Wiele scen planuje nakrę-
cić w Legnicy.

 > Byliśmy bardzo, bardzo hojni. 
Zebraliśmy ponad 184 tys. zł 
dla chorych dzieci podczas le-
gnickiego finału (13 stycznia) 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

 > Ponad 300 legniczanek przy-
było na 13. Spotkanie Kobiet, 
którego gościem był znany ak-
tor filmowy i telewizyjny Piotr 
Polk. Aktor mówił m.in. o po-
czątkach swojej kariery zawo-
dowej, pasji jaką jest produk-
cja mebli oraz o szacunku dla 
kobiet.

 naszym mieście jego ekipa poszu-
kuje plenerów, miejsc i obiektów, 

które będą mogły zagrać w filmie. W kręgu 
zainteresowania scenografów znajdują się 
m.in. zabytkowe pomieszczenia Ratusza - 
odrestaurowane sale spotkań, konferencji  
i posiedzeń kolegium prezydenta. Bogate 
mieszczańskie kamienice na Tarninowie, 
dawna bursa przy Rataja, kino Ognisko, 
wielkie obiekty pofabryczne, zabudowa-
nia gospodarcze i folwarczne mogą zagrać 
w filmie stolicę Dolnego Śląska – Wrocław.
- Mam nadzieję, że wiele obiektów i ple-
nerów znajdę w Legnicy – mówi reżyser. 
- To moje ukochane miasto, do którego 
prywatnie i filmowo zawsze powracam 
i będę powracał. Jestem Ambasadorem 
Legnicy i jej Honorowym Obywatelem,  
a to zobowiązuje.
Rozpoczęcie produkcji jeszcze w tym 
roku. Zdjęcia w Legnicy mają potrwać kil-
ka miesięcy.  

yliśmy w Akademii Rycerskiej na 
koncertach i licytacjach. Mimo zim-

na, wielu z nas pobiegło z serduszkiem. 
Najodważniejsi weszli do lodowatej wody. 
Czego się nie robi, by dać serce innym.  
A konto Orkiestry rośnie nadal. 
Licytowaliśmy wspaniałe kwoty podczas 
licznych aukcji. Organizatorzy dziękują 
wszystkim ludziom, instytucjom, organi-
zacjom, firmom, które wsparły w Legnicy 
tegoroczny, 27. Finał WOŚP. Było nas bez 
liku i dopóki będziemy razem grać w tej 
jedynej i największej na świecie Orkiestrze, 
złożonej z dobrych, ludzkich serc, wiara  
w człowieka będzie trwała.

ez kobiet nas by nie było, a bez nas 
nie byłoby kobiet – tak rozpoczął 

spotkanie. Opowiadał, jak ważne w jego 
życiu były właśnie kobiety oraz o potrzebie 
szacunku do nich. Przytaczane anegdoty  
z jego życia co chwilę wywoływały salwy 
śmiechu na sali. 
Ten pełen pasji aktor teatralny i telewi-
zyjny na swoim koncie ma udział w kilku-
dziesięciu produkcjach. Piosenkarz o cha-
rakterystycznym głosie, odnajdujący się  
w klimatach jazzowo-swingowych. Pewny 
siebie i zdecydowany, a jednocześnie bar-
dzo pracowity, ciepły, delikatny i otwarty 
na ludzi. Dojrzały mężczyzna i dżentelmen  
w każdym calu. Znany z seriali telewizyj-
nych „Samo życie”, „Oficer”, „Lekarze”  
i „Web Therapy”. Serca publiczności pod-
bił, wcielając się w rolę komisarza policji 
Oresta Możejko w „Ojcu Mateuszu”.

W

B

B
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Legnicki Informator Kulturalny opracowano na podstawie materia-
łów nadesłanych przez organizatorów imprez. Za ewentualne zmiany  
w programie wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Wydawnictwo 
dostępne jest także na stronie www.legnica.eu

KALENDARIUM  
IMPREZ KULTURALNYCH  
I SPORTOWYCH 

7 lutego  I  czwartek
▸ godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 
„Kultura harmonijnego życia”
- wykład ks. prof. Bogusława Drożdża  
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  I  wstęp wolny  I  
I  org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90

8 lutego  I  piątek
▸ godz. 18.00
MKS Miedź Legnica S.A vs. Jagiellonia Białystok  
- mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej
stadion im. Orła Białego  I  bilety  I org. MKS Miedź Legnica S.A. 

9 lutego  I  sobota
▸ start o godz. 7.45
Wycieczka Walentynkowa  
Legnica - Schronisko nad Łomniczką  
- Wilcza Poręba - Karpacz  
Legnica - Karpacz  I  odpłatność: 55, 60 zł  I  org. PTTK

▸ godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica vs. ŚKPR Świdnica  
- mecz piłki ręcznej mężczyzn I LIGA
Hala OSiR, ul. Lotnicza  I  bilety  I
I  org. MSPR Siódemka Miedź Legnica 

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

▸ godz. 15.00
Dziecięca wystawa domowych ulubieńców  
„Pochwal się swoim zwierzątkiem”
Hala OSiR  I  wstęp wolny  I  org. OSiR

12 lutego  I  wtorek
▸ godz. 18.00
„Legniczanie znani i lubiani”
Spotkanie z Grażyną Majchrzyk
TML Pro Legnica, Rynek  I  wstęp wolny  I  org. TML Pro Legnica

15 lutego  I  piątek
▸ godz. 17.00 
„Inspiracje ikoną w sztuce współczesnej” 
Wykład Grzegorza  Niemyjskiego 
Muzeum Miedzi  I  wstęp wolny  I  org. Muzeum Miedzi

LEGNICKI  INFORMATOR  KULTURALNY

luty 2019

Inspiracje ikoną w sztuce  
współczesnej 
- wykład Grzegorza Niemyjskiego

Ikona jako zjawisko plastyczne zanurzone w sferze wiary, przeżywa  
w ostatnich latach swój renesans. Grzegorz Niemyjski, znany między 
innymi z realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni miasta, na co dzień 
wykładowca  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zaprezentuje 
przykłady współczesnych dzieł sztuki inspirowanych ikoną, jej prze-
słaniem duchowym lub aspektem formalnym. 

▸ 15 lutego  I  piątek  I  godz. 17.00  I  Muzeum Miedzi

ORGANIZATORZY
Dom Kultury ATRIUM ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61
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 72 30 983
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 Miedż Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67 
MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34; tel.: 76 862 67 08
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7
Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów  ul. Zielona 13 of. tel. 604 184 190
Spółdzielczy Dom Kultury KOPERNIK ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, tel. 76 723 35 04
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Al. Orła Białego 2, tel. 76 724 51 09
PTTK Rynek 27, tel. 76 856 51 63
PWSZ ul. Sejmowa, tel. 76 723 21 50
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 Miejsce ludzi i opowieści  
- spotkanie z Katarzyną Georgiou 

Kameralne spotkanie z poetką, bajarką i anglistką, która opowie nie tylko  
o swojej poezji, ale również o doświadczeniach z kanadyjskimi In-
dianami. Razem z wrocławską artystką wystąpi wokalista Mariusz 
Świnkowski z krótki recitalem poezji śpiewanej.  W programie: utwory 
Marka Grechuty, Katarzyny Geppert oraz wiersze bohaterki spotkania 
- Katarzyny Georgiou. 

▸ 15 lutego  I  piątek  I  godz. 18.00  I  SDK Kopernik

luty 2019 10

15 lutego  I  piątek
▸ godz. 18.00
„Miejsce ludzi i opowieści”  
Spotkanie z Katarzyną Georgiou 
SDK Kopernik  I  wstęp wolny  I  org. SDK Kopernik

▸ godz. 19.00
XI Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego 
Hotel Qubus Legnica  I  bilety  I  org. LCK, UM Legnica

16 lutego  I  sobota
▸ godz. 9.30
Dolnośląskie Młodzieżowe Grand Prix w Szachach 
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium

▸ godz. 10.00
Dolnośląski Konkurs Piosenki Dziecięcej  
DZIECIOPIEWY
MCK, ul. Mickiewicza  I  wstęp wolny  I  org. MCK 

▸ godz. 14.00
„Posłuchaj Śpiewu Miasta” 
Kurs nagrań terenowych
Akademia Rycerska  I  wstęp wolny  I  org. LCK

▸ godz. 18.00 – 23.00
Bal karnawałowy w „Koperniku” 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  bilety: 35 zł  I  org. SDK Kopernik

19 lutego  I  wtorek
▸ godz. 9.00-14.00
X Legnickie Prezentacje Edukacyjne 
PWSZ, ul. Sejmowa  I  wstęp wolny  I  Centrum Seniora LCK

20 lutego  I  środa
▸ godz. 18.00
V Legnicki Bal Seniorów  
„W cygańskich rytmach” 
Sala Maneżowa  I  bilety: 45 zł  I  org. PWSZ 

21 lutego  I  czwartek
▸ godz. 17.00
„Tańcowała igła z nitką albo krótka opowieść  
o długich zimowych wieczorach” -  wernisaż  
wystawy prac Zbigniewa Ostroucha
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp wolny   
I  org. SDK Kopernik 

▸ godz. 17.30
„Miasto Tajemnic” 
- premiera nowej książki Przemysława Corso
LBP, ul. Piastowska  I  wstęp bezpłatny  I  org. LBP 

22 lutego  I  piątek
▸ godz. 15.00
Otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar Prezesa  
SM „Piekary” 
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium 

Posłuchaj Śpiewu Miasta 
Dźwiękowa Mapa Legnicy 

Trzecie spotkanie w cyklu prowadzonym przez Michała Zygmunta, 
instrumentalistę, improwizatora i poszukiwacza ukrytych dźwięków, 
podczas którego uczestnicy poznają zasady i szczegóły techniczne 
rejestracji audiosfery miasta oraz rozpoczną prace nad stworzeniem 
„Dźwiękowej Mapy Legnicy”. Spotkanie poszukiwaczy, dla których 
brzmienia podwórek, ulic, wydarzeń miejskich i wszystkiego, co czyni 
nasze miasto wyjątkowym warte są zachowania. Projekt realizowany 
jest w ramach obchodów 50 Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat. 

▸ 16 lutego  I  sobota  I godz. 14.00   I  Akademia Rycerska

„Miasto Tajemnic” - premiera  
nowej książki Przemka Corso

Przemek Corso, pisarz, konferansjer, felietonista,  autor bajek dla dzieci, 
bestsellerowej biografii „GrubSon - na szczycie” a przede wszystkim 
twórca serii książek o Robercie Karczu zaprezentuje swoją najnowszą 
powieść. W czwartej część przygód archeolog i awanturnik, Robert 
Karcz będzie musiał zmierzyć się z seryjnym podpalaczem, rozwiązać 
zagadkę Świętego Dyzmy i ujść z życiem. Szykuje się pożar stulecia...

▸ 21 lutego  I  czwartek  I  godz. 17.30  I  LBP, ul. Piastowska
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Koncert z cyklu freestage 
- zespół HuRaban

Są tacy, którzy twierdzą, że HuRaban, mimo skromnego trzyosobowego 
składu dysponuje brzmieniem, jakiego nie powstydziłaby się orkiestra. 
Ich utwory od kilku lat znajdują się w czołówce Top World Music 
Charts. Zespół, zawiązany w Legnicy przez absolwentki wrocławskiej 
Akademii Muzycznej Fabianę Raban i Hannę Włodarczyk, aranżuje 
muzykę z różnych stron świata; bałkańską, żydowską, latynoską, a także 
polską. Podczas podróży po Europie kolekcjonują tematy muzyczne, 
a także oryginalne orientalne instrumenty perkusyjne, strunowe oraz 
flety.  W 2017 roku do zespołu dołączyła legnicka wokalistka związana 
ze sceną modern rock i reggae - Monika Zapaśnik.  

▸ 23 lutego  I  sobota  I godz. 19.30  I  Klub Spiżarnia

Showcase - akustycznie w Koperniku
▸  Karlla · Singer of Sinner · Monika Workun  
· Norbert Sierschyński · Emilia Czerwińska 

Co nowego w muzycznym mieście Legnica? Karlla czerpie inspiracje  
z muzyki skandynawskiej, minimalistycznej, przestrzennej. Przy brzmie-
niu gitary akustycznej i ukulele oprowadza słuchaczy po zakamarkach 
emocji. Singer Or Sinner to artystka, która wykona własne utwory, 
utrzymane w klimacie alternatywnym i undergroundowym. Zaśpiewa 
przy akompaniamencie Norberta Sierschyńskiego - kompozytora  
i multiinstrumentalisty, zwycięzcy pierwszej edycji Sound War. Monika 
Workun śpiewa covery i tworzy własne kompozycje. Znakiem roz-
poznawczym Emilii Czerwińskiej, która inspiracji szuka u Billie Elish  
i Melanie Martinez jest ciekawa barwa i „leniwe” ozdobniki. W ramach 
pierwszego legnickiego minifestiwalu Showcase, podczas krótkich 
setów koncertowych zaprezentują się młodzi artyści, których warto 
usłyszeć.  

▸ 22 lutego  I  piątek  I  godz. 18.00 - 20.30   I  SDK Kopernik

22 lutego  I  piątek 
▸ godz. 17.00
„Moje ścieżki” - wieczór autorski Danuty Danielewicz 
MCK, ul. Mickiewicza  I  wstęp bezpłatny  I  org. MCK 

▸ godz. 17.30
Wieczór z kulturą żydowską
DK Agatka, ul. Artyleryjska  I  wpisowe: 10, 15 zł  I  org. DK Agatka 

▸ godz. 18.00
Labirynt idei ZDARZEŃ  
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kazimierczak  
Galeria Sztuki  I  wstęp wolny  I  org. Galeria Sztuki 

▸ godz. 18.00-20.30
Showcase „Akustycznie w Koperniku”
Karlla ·  Singer of Sinner ·  Monika Workun 
· Norbert Sierschyński ·  Emilia Czerwińska
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp wolny  I  org. SDK Kopernik

23 lutego  I  sobota
▸ godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica vs. Forza Wrocław  
- mecz piłki ręcznej mężczyzn - I LIGA 
Hala OSiR, ul. Lotnicza  I  bilety  I  
I org. MSPR Siódemka Miedź Legnica

▸ godz. 19.30
Koncert w ramach cyklu freestage
- Zespół HuRaban 
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska  I  bilety 10, 15 zł  I org. LCK

24 lutego  I  niedziela
▸ godz. 15.30
MKS Miedź Legnica S.A vs. Wisła Płock
- mecz Ekstraklasy Piłki Nożnej
stadion im. Orła Białego  I  bilety  I  org. MKS Miedź Legnica S.A. 

25 lutego  I  poniedziałek
▸ godz. 17.00
„Gliniane wybryki – koniki”
Spotkanie z ceramiką
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp: 35 zł  I  org. SDK Kopernik 

26 lutego  I  wtorek
▸ godz. 11.00 - 14.00
Spotkanie ze sztuką - „Warsztat artysty” 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp wolny  I  org. SDK Kopernik

28 lutego  I  czwartek
▸ godz. 18.00
„Aparaty to my” - wernisaż wystawy
Akademia Rycerska  I  wstęp wolny  I  org. LCK

▸ godz. 18.00
„Legnickie modelki” - wernisaż wystawy fotografii  
Jerzego Janickiego
LBP, ul. Piastowska  I  wstęp wolny  I  org. LBP
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Małgorzata Kazimierczak
Labirynt idei ZDARZEŃ 

Nietypowa ekspozycja absolwentki a obecnie wykładowczyni wro-
cławskiej ASP zaprasza do labiryntu, za drogowskaz dając czarne i białe 
ciągi zapisów, słów, zlepków zdań i powtarzających się sformułowań. 
Podążając za słowami, a także wgłębiając się w czekające „na końcu 
drogi” instalacje video art, wkraczamy - zarówno w sensie fizycznym, 
jak i mentalnym - w świat emocji i przemyśleń artystki, która od wielu 
lat działa na pograniczu fotografii, filmu, performansu i video artu.

▸ do 23 lutego  I  wtorek - sobota  I  Galeria Sztuki

luty 2019

Zdzisław Beksiński. Od fotografii  
do fotomontażu komputerowego 

Prace składające się na legnicką wystawę pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Historycznego w Sanoku. Jest ich 62, z czego 50 to fotografie czarno-białe  
z wczesnego okresu twórczości Zdzisława Beksińskiego, czyli lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w., pozostałe  to komputerowe 
fotomontaże z ostatnich lat twórczości artysty.

▸ 5 luty - 10 marca  I  wtorek - sobota  I Galeria RING

Marcin Minor ZMYŚLENIA 

Znakomity twórca książek dla dzieci prezentuje poetyckie, piękne,  
pełne magii ilustracje do książek: „Piotruś Pan w Ogrodach  
Kensingtońskich” J.M. Barriego, „Gwiazdka z nieba” Przemysława 
Wechterowicza, „Tutaje” Ewy Minor, ilustracje do gry planszowej „Sen” 
oraz nowe ilustracje do powieści „Mistrz i Małgorzata” oraz „Rękopis 
znaleziony w Saragossie”.

 ▸ do 23 lutego  I  wtorek - sobota  I  Galeria Satyrykon

▸ do 23 lutego 
Małgorzata Kazimierczak. Labirynt idei ZDARZEŃ
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  I  wstęp wolny  I  org. Galeria Sztuki

▸ 5 luty - 10 marca 
Zdzisław Beksiński. Od fotografii do fotomontażu 
komputerowego
Galeria Ring, Rynek  I  wstęp wolny  I  org. Galeria Sztuki

▸ do 23 lutego 
Marcin Minor. Zmyślenia
Galeria Satyrykon, Rynek  I  wstęp wolny  I  org. LCK

▸ do 30 marca 
Elektrotinty Remigiusza Dobrowolskiego
Muzeum Miedzi  I  bilety / wstęp wolny  I  org. Muzeum Miedzi

▸ do 28 lutego 
Sztuka Legionów
Muzeum Miedzi  I  bilety / wstęp wolny  I  org. Muzeum Miedzi

▸ do 28 lutego 
Orzeł Biały – nasza duma
Muzeum Miedzi  I  bilety / wstęp wolny  I  org. Muzeum Miedzi

▸ do 28 lutego 
Cały kształt. Grzegorz Niemyjski
Muzeum Miedzi  I  bilety / wstęp wolny  I  org. Muzeum Miedzi

▸ 28 luty - 30 marca 
Legnickie modelki. Fotografie Jerzego Janickiego
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  I  wstęp wolny  I  org. LBP

WYSTAWY

▸ 1, 8, 15, 22 lutego  I  piątek  I  godz. 16.00-18.00
Klub „+50”  
PSSE ul. Zielona 13  I  wstęp wolny  I  org. PSSE

▸ 4 lutego  I  poniedziałek   I  godz. 14.30
„Zadbaj o siebie” czyli bezpieczeństwo seniorów 
Szkoła Muzyczna (Zamek), sala nr 6  I  wstęp wolny  I  org. LCK 

▸ 5, 12, 19, 26 lutego  I  wtorek  I  godz. 16.00 - 18.00
Przyjazna Kawiarenka +50  „Spotkaj się z nami”  
PSSE ul. Zielona 13  I  wstęp wolny  I  org. PSSE

▸ 7, 14, 21, 28 lutego  I  czwartek  I  godz. 18.30 - 22.30
„Bądź Razem z Nami!”  
Centrum Spotkań im Jana Pawła II  I  wpisowe: 15 zł  I  org. PSSE

▸ 14 lutego  I  czwartek  I  godz. 16.30
Walentynkowa Zumba dla seniora  - zajęcia taneczne  
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium

▸ 20 lutego  I  środa  I  godz. 18.00
V Legnicki Bal Seniorów „W cygańskich rytmach”
Sala Maneżowa  I  bilety: 45 zł  I  org. Centrum Seniora LCK

STREFA SENIORA 
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Spektakl OŻENEK

Klasyczna, nieustająco śmieszna komedia – we współczesnych realiach. 
Damsko-męskie zderzenie osobowości aktorskich. Jeden z najzabaw-
niejszych spektakli ostatnich sezonów, niepozbawiony jednak chwili 
koniecznej zadumy nad skomplikowanymi relacjami między mężczyzną 
a kobietą.  

▸ 2, 3 lutego  I  sobota, niedziela  I  Teatr Modrzejewskiej

▸ 2, 3 lutego  I  sobota, niedziela  I  godz. 19.00 
Spektakl „Ożenek”
Teatr Modrzejewskiej  I  bilety: 35, 28 zł  I  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 8, 9 lutego  I  piątek, sobota  I  godz. 19.00 
Spektakl „Droga śliska od traw - jak to diabeł  
wsią się przeszedł”
Teatr Modrzejewskiej  I  bilety: 35, 28 zł  I  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 10, 15 lutego  I  niedziela, piątek  I  godz. 19.00 
Kabaret Aktorów Teatru Modrzejewskiej  
PIĘKNA HELENA
„Portret Polaka po szkodzie”
Caffe Modjeska  I  bilety: 35, 30 zł  I  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 12, 13, 27, 28 lutego  I  wtorek - czwartek  I  godz. 11.00 
Spektakl dla dzieci 
„Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej  I  bilety: 27, 22 zł  I  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 16, 17 lutego  I  sobota, niedziela  I  godz. 19.00
▸ 15, 19 lutego  I  piątek, wtorek  I  godz. 11.00 
Spektakl „Dzielni chłopcy”
Teatr Modrzejewskiej  I  bilety: 32, 25 zł  I  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 22, 23, 24 lutego  I  piątek, sob., niedziela  I  godz. 19.00 
Spektakl „Popiół i diament - zagadka  
nieśmiertelności”
Teatr Modrzejewskiej  I  bilety: 40, 35, 28 zł  I
I  org. Teatr Modrzejewskiej

KALENDARIUM  TEATRALNE 

▸ 4 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
„Nigdy cię tu nie było”
Kino Piast  I  opłata miesięczna - 15 zł  I  org. LCK

▸ 11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
„W zawieszeniu”
Kino Piast  I  opłata miesięczna - 15 zł  I  org. LCK

▸ 18 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu  
„20 000 dni na Ziemi”
Kino Piast  I  opłata miesięczna - 15 zł  I  org. LCK

▸ 20 lutego  I  środa  I  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych 
„Służące”
Filia Muzyczna LBP, ul. Mickiewicza  I  wstęp wolny  I  org. LBP

▸ 25 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu  
„Vincent chce nad morze”
Kino Piast  I  opłata miesięczna - 15 zł  I  org. LCK

STREFA KINA 

Klub Miłośników Filmu 
W ZAWIESZENIU

Znakomite, wielokrotnie nagradzane kino psychologiczne. Marcel 
Wysocki (Jerzy Radziwiłowicz), były oficere Armii Krajowej zostaje 
skazany w 1949 roku na karę śmierci. Anna Mroczyńska (Krystyna 
Janda) mieszka w Legnicy, jest pielęgniarką w szpitalu. Marcel ucieka  
z więzienia i ukrywa się w domu Anny, w piwnicy. Wielkie studium 
człowieka w ukryciu i studium miłości dwóch osób skazanych na siebie... 

▸ 11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 18.00  I  Kino Piast

Spektakl POPIÓŁ I DIAMENT  
- ZAGADKA NIEŚMIERTELNOŚCI

Spektakl przygotowany przez Małgorzatę Sikorską-Miszczuk i Marcina 
Liberę. Dziś, kiedy nasz polsko-polski konflikt wybuchł z nową siłą, 
tak że żyjemy na granicy społecznego kataklizmu, twórcy postanowili 
przyjrzeć się Polsce na nowo, korzystając z wątków słynnej powieści 
Andrzejewskiego i wielkiego filmu Wajdy.  

▸ 22, 23, 24 lutego  I  piatek - niedziela  I  Teatr Modrzejewskiej
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 Flamenco dla dzieci i dorosłych 

Flamenco to taniec ognisty, zmysłowy, pełen energii i temperamentu. 
Dla wielu osób, które się z nim zetknęły, stał się pasją na całe życie. 
Może dlatego, że flamenco jest doskonałym sposobem na zachowanie 
nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale także kondycji psychicznej. Na 
flamenco składa się taniec, ale też charakterystyczna muzyka i śpiew. 
Jeśli pod wpływem tych pulsujących, porywających rytmów czujesz, 
że chcesz od razu tańczyć, koniecznie zapisz się na zajęcia. Nie ma 
praktycznie żadnych ograniczeń wiekowych czy zdrowotnych, liczy się 
pasja, bo we flamenco chodzi nie o osiągnięcie perfekcji w ruchach,  
a możliwość wyrażenia własnych emocji. 

▸ od 2 lutego  I  środa,  sobota  I  LCK - Akademia Rycerska

„Klubowe hocki klocki”

Kreatywna zabawa z „Bricks 4 kidz”. Zajęcia robotyki dla dzieci  
z programem atrakcyjnie łączącym edukację z zabawą . Uczestnicy 
zajęć będą poznawać, konstruować i współpracować na specjalnych 
zestawach klocków Lego.

▸ 2, 6, 16, 23 lutego  I  sobota, środa I  KM Agatka

od 1 lutego  I  poniedziałek, środa, czwartek, piątek  I
Hatha – Joga 
Akademia Rycerska  I  opłata: 100 zł/miesiąc  I  org. LCK 

od 1 lutego  I  czwartek, piątek  I  godz. 16.30

Turniej Szachowe w Atrium 
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium

od 1 lutego  I  poniedziałek - piątek I  
„Biblioteka Przyjazna Maluchom” 
– zajęcia dla dzieci 2-5 letnich 
Filie LBP  I  wstęp wolny  I  org. LBP

1, 8, 15, 22 lutego  I  piątek  I  godz. 17.00 - 18.00

„LEGO draka dla dzieciaka” – warszaty dla dzieci  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik

od 2 lutego  I  w każdą sobotę  I
Flamenco – zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
Akademia Rycerska  I  opłata: 80 zł/miesiąc  I  org. LCK 

2, 6, 16, 23 lutego  I  sobota, środa  I
„Klubowe hocki klocki” – robotyka dla dzieci
Klub Mieszkańców Agatka  I  opłata: 20, 25 zł  I  org. KM Agatka

5, 12 lutego  I  wtorek  I  godz. 9.30

„Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  I  wstęp wolny  I  org. LBP

od 6 lutego  I  w każdą środę  I
Flamenco – zajęcia dla dzieci
Akademia Rycerska  I  opłata: 60 zł/miesiąc  I  org. LCK 

8, 15, 22 lutego  I  piątki  I  godz. 13.00 – 15.00

„Twórcze piątki” – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka  I  wstęp wolny  I  org. LBP

11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00

Quiz historyczny dla dzieci i młodzieży z okazji  
rocznicy wyzwolenia Legnicy 
DK „Atrium”, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK „Atrium”

11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00 – 17.30

„Serduszko Ty moje…”  – walentynkowe warsztaty  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp: 15 zł  I  org. SDK Kopernik

11, 18, 25 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00

Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  I  wstęp wolny  I  org. MCK 

KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

14luty 2019

„Piątki w Galerii Sztuki” 
– kolaż i fotokolaż 

„To nie klej tworzy collage” twierdził Max Ernst, a Jan Dziaczkowski 
dodawał: „Cała magia kolażu polega na tym, że papier ma swoją historię. 
Za nią kryją się ludzie, dzieła (...),  przedmioty, które podróżowały. Różne 
elementy razem połączone tworzą nową historię. Czasami dwa różne 
elementy dzieli nawet 50 lat, a połączone razem tworzą harmonię”. 
Otwarta Pracownia Sztuki działająca przy legnickiej Galerii Sztuki zapra-
sza dzieci oraz młodzież na bezpłatne i otwarte warsztaty plastyczne.  

▸ 15, 22 lutego   I  piątek  I  Otwarta Pracownia Sztuki
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12, 19, 26 lutego  I  wtorek  I  godz. 15.00 – 20.00

Akordeonowe zagrywki – nauka gry  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik 

12 lutego  I  wtorek  I  godz. 16.00

„Kartka dla Walentynki” – zajęcia plastyczne  
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium 

14 lutego  I  czwartek  I  godz. 15.30

„Uwaga! Dobry pies” – dogoterapia
Klub Mieszkańców Agatka  I  opłata  I  org. KM Agatka 

14, 21, 28 lutego  I  czwartek  I  godz. 16.00

Czwartki w bibliotece – warsztaty 
MCK, ul. Rataja  I  wstęp wolny  I  org. MCK 

15, 22 lutego  I  piątek  I  godz. 15.00

Piątki w Galerii Sztuki – kolaż i fotokolaż
Otwarta Pracownia Sztuki  I  wstęp wolny  I  org. Galeria Sztuki 

15, 22 lutego  I  piątek  I  godz. 16.30 – 17.45

„Rozmowy z psem” – warsztaty dogoterapii  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik 

15 lutego  I  piątek  I  godz. 17.15

„Ceramiczna przygoda” – warsztaty 
Klub Mieszkańców Agatka  I  opłata: 35 zł  I  org. KM Agatka

15 lutego  I  piątek  I  godz. 17.30

„Vege kuchnia” – warsztaty kulinarne
Klub Mieszkańców Agatka  I  opłata: 20, 25 zł  I  org. KM Agatka

16 lutego  I  sobota  I  od godz. 9.00

Warsztaty w rytmach latino
Akademia Rycerska  I  opłata  I  org. LCK 

17 lutego  I  niedziela  I  godz. 15.00 – 19.00

Bachata – walentynkowe warsztaty taneczne  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik

18 lutego  I  wtorek  I  godz. 14.00 - 15.30

„Wielka sztuka - A jak asamblaż”  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp: 5 zł  I  org. SDK Kopernik 

18, 25 lutego  I  poniedziałek  I  
Smyko-multisensoryka dla dzieci 
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik 

21, 27 lutego  I  czwartek, środa  I  
„Moje małe muzykowanie”
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  I  wstęp wolny  I  org. LBP 

25 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 17.00 - 19.00

„Gliniane wybryki - koniki”
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp: 35 zł  I  org. SDK Kopernik

15 luty 2019

„Ceramiczna przygoda” – warsztaty

Otwarte warsztaty dla dzieci  i młodzieży. Twórcza zabawa z gliną pod 
kierunkiem artysty plastyka Rafała Owczarka. Uczestnicy warsztatów 
poznają niezwykłe tajniki i metody modelowania gliny. W efekcie koń-
cowym powstaną unikatowe prace ceramiczne które zostaną poddane 
szkliwieniu i dwukrotnemu wypaleniu.

▸ 15 lutego  I  piątek  I  godz. 17.30  I KM  Agatka

VEGE kuchnia  

„Koło Gospodyń Miejskich” w Klubie „Agatka” zaprasza   na wspól-
ne gotowanie z Justyną Krajewską, autorkę bloga kulinarnego „Ra-
zem na diecie”. Podczas interaktywnych warsztatów współczesnych 
kulinarów uczestnicy spotkania zgłębią praktycznie tajniki specjal-
nego autorskiego  menu wieczoru. Przygotują  i doświadczą  kolacji 
typu vege z róznorodnymi ciekawostkami stosowanymi przy diecie 
roślinnej. 

▸ 15 lutego  I  piątek  I godz. 17.30  I  Klub Agatka

Gliniane wybryki - koniki  

Warsztaty ceramiczne dla całych rodzin organizowane we współpracy 
z Pracownią Ceramiczną ANANDA. W trakcie zajęć powstaną koniki, 
którym duszy nadadzą ciepło dłoni i wyobraźnia twórcy. Materiały, 
narzędzia, odzież ochronna, dwukrotny wypał i szkliwienie w cenie. 

▸ 25 lutego  I  poniedziałek  I godz. 17.00  I  SDK Kopernik
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 Flamenco dla dzieci i dorosłych 

Flamenco to taniec ognisty, zmysłowy, pełen energii i temperamentu. 
Dla wielu osób, które się z nim zetknęły, stał się pasją na całe życie. 
Może dlatego, że flamenco jest doskonałym sposobem na zachowanie 
nie tylko dobrej kondycji fizycznej, ale także kondycji psychicznej. Na 
flamenco składa się taniec, ale też charakterystyczna muzyka i śpiew. 
Jeśli pod wpływem tych pulsujących, porywających rytmów czujesz, 
że chcesz od razu tańczyć, koniecznie zapisz się na zajęcia. Nie ma 
praktycznie żadnych ograniczeń wiekowych czy zdrowotnych, liczy się 
pasja, bo we flamenco chodzi nie o osiągnięcie perfekcji w ruchach,  
a możliwość wyrażenia własnych emocji. 

▸ od 2 lutego  I  środa,  sobota  I  LCK - Akademia Rycerska

„Klubowe hocki klocki”

Kreatywna zabawa z „Bricks 4 kidz”. Zajęcia robotyki dla dzieci  
z programem atrakcyjnie łączącym edukację z zabawą . Uczestnicy 
zajęć będą poznawać, konstruować i współpracować na specjalnych 
zestawach klocków Lego.

▸ 2, 6, 16, 23 lutego  I  sobota, środa I  KM Agatka

od 1 lutego  I  poniedziałek, środa, czwartek, piątek  I
Hatha – Joga 
Akademia Rycerska  I  opłata: 100 zł/miesiąc  I  org. LCK 

od 1 lutego  I  czwartek, piątek  I  godz. 16.30

Turniej Szachowe w Atrium 
DK Atrium, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK Atrium

od 1 lutego  I  poniedziałek - piątek I  
„Biblioteka Przyjazna Maluchom” 
– zajęcia dla dzieci 2-5 letnich 
Filie LBP  I  wstęp wolny  I  org. LBP

1, 8, 15, 22 lutego  I  piątek  I  godz. 17.00 - 18.00

„LEGO draka dla dzieciaka” – warszaty dla dzieci  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  opłata  I  org. SDK Kopernik

od 2 lutego  I  w każdą sobotę  I
Flamenco – zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
Akademia Rycerska  I  opłata: 80 zł/miesiąc  I  org. LCK 

2, 6, 16, 23 lutego  I  sobota, środa  I
„Klubowe hocki klocki” – robotyka dla dzieci
Klub Mieszkańców Agatka  I  opłata: 20, 25 zł  I  org. KM Agatka

5, 12 lutego  I  wtorek  I  godz. 9.30

„Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  I  wstęp wolny  I  org. LBP

od 6 lutego  I  w każdą środę  I
Flamenco – zajęcia dla dzieci
Akademia Rycerska  I  opłata: 60 zł/miesiąc  I  org. LCK 

8, 15, 22 lutego  I  piątki  I  godz. 13.00 – 15.00

„Twórcze piątki” – zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka  I  wstęp wolny  I  org. LBP

11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00

Quiz historyczny dla dzieci i młodzieży z okazji  
rocznicy wyzwolenia Legnicy 
DK „Atrium”, ul. Pomorska  I  wstęp wolny  I  org. DK „Atrium”

11 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00 – 17.30

„Serduszko Ty moje…”  – walentynkowe warsztaty  
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  I  wstęp: 15 zł  I  org. SDK Kopernik

11, 18, 25 lutego  I  poniedziałek  I  godz. 16.00

Twórcze poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  I  wstęp wolny  I  org. MCK 

KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

14luty 2019

„Piątki w Galerii Sztuki” 
– kolaż i fotokolaż 

„To nie klej tworzy collage” twierdził Max Ernst, a Jan Dziaczkowski 
dodawał: „Cała magia kolażu polega na tym, że papier ma swoją historię. 
Za nią kryją się ludzie, dzieła (...),  przedmioty, które podróżowały. Różne 
elementy razem połączone tworzą nową historię. Czasami dwa różne 
elementy dzieli nawet 50 lat, a połączone razem tworzą harmonię”. 
Otwarta Pracownia Sztuki działająca przy legnickiej Galerii Sztuki zapra-
sza dzieci oraz młodzież na bezpłatne i otwarte warsztaty plastyczne.  

▸ 15, 22 lutego   I  piątek  I  Otwarta Pracownia Sztuki
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nie siedź w domu!

zerwij się 

i idź 

w miasto!

CODZIENNIE BEZPŁATNE ZAJĘCIA!

FERIE Z OSIREM:
HALA NA LOTNICZEJ
 » turniej retro czyli Gramy w Gałę!
 » tenis stołowy
 » unihokej
SIŁOWNIA NA GŁOGOWSKIEJ 
 » trening funkcjonalny
 » kometka
 » gry zręcznościowe 
LODOWISKO NA SEJMOWEJ
 » nauka jazdy na łyżwach
 » zabawy na lodzie
HALA NA SEJMOWEJ 
 » Mix pod koszem

FERIE W FILIACH 
LEGNICKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ: 
 » zajęcia czytelnicze
 » ciekawe zajęcia plastyczne
 » gry zabawy i quizy
 » zajęcia z teatrzykiem Kamishibai  
 » zajęcia muzyczne

FERIE W MCK: 
 » warsztaty teatralne
 » warsztaty taneczne
 » warsztaty plastyczne
 » warsztaty ceramiczne
 » warsztaty modelarskie 

FERIE z TPD
szczegółowy program 

na stronach organizatorów


