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MIASTO

pierwszym półroczu tego roku z nieodpłatnej pomocy 
prawnej skorzystało 766 legniczan, którym udzielono 876 

porad. Największą grupę stanowiły osoby powyżej 65. lat (198) 
oraz kończące edukację i rozpoczynające życie zawodowe (po-
wyżej 25-35 lat) - 116.
Prawnicy informowali klientów o obowiązującym stanie prawnym 
oraz przysługujących im uprawnieniach, także w związku z toczą-
cym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyj-
nym, sądowym lub sądowo administracyjnym (676 porad). Wskazy-
wali sposób rozwiązania problemu prawnego (485 razy), pomagali 
sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  
w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym (4).

W Legnicy darmowa pomoc prawna udzielana 
jest w czterech punktach: 

• punkty 1 i 2 • ul. Witelona 8 • Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna nr 2 •  godz. 8.00-12.00 i 12.00-16.00;
• punkty 3 i 4 • ul. Kościuszki 38 • Wydział Geodezji i Karto-
grafii • godz. 8.00-12.00 i 12.00-16.00.

Od początku tego roku nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
legniczanom według nowych przepisów, dzięki czemu może z niej 
skorzystać więcej osób. Teraz przysługuje ona każdemu, kto nie jest 
w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Osoba upraw-
niona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa jedynie pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie w obecnej sytuacji ponieść kosz-
tów płatnej pomocy prawnej. Dodatkowo ustawodawca umożliwił 
osobom niepełnosprawnym (z trudnościami w poruszaniu się lub 
w komunikowaniu się) udzielanie pomocy prawnej poza wyzna-
czonym punktem. Legniczanie mogą skorzystać z takiej formy po-
rady, po wcześniejszej rejestracji. 
Ruszyła także nowa forma pomocy, nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie, która polega na udzielaniu porad osobom zadłużonym oraz 
porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. 
Nowością jest możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. 

SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ 

POMOCY PRAWNEJ
W

Redaktor naczelny: Arkadiusz Rodak
Wydawca: Gmina Legnica
ISSN 2299-8659
Adres redakcji:
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
tel. 76 721 23 62
e-mail: redakcja@legnica.eu
www.legnica.eu
Zdjęcia: archiwum fotograficzne UM
Druk: Drukarnia JAKS
ul. Bogedaina 8, 50-514 Wrocław

LEGNICART 
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

Za nami pierwsze miodobranie w pierwszej, legnickiej miejskiej 
pasiece. Ten miód będzie promował miasto jako lokalny produkt. 
Będą także go mogli nabyć mieszkańcy.
18 czerwca, w porozumieniu z miastem, pszczelarz Paweł Rafał-
ko z Manufaktury Miodu założył pierwszą pasiekę miejską, która 
dała początek projektowi „sieci pasiek miejskich”. Znajduje się 
ona na zielonym zapleczu dawnej szkoły rolniczej.

• Nasze miasto dba o pszczoły, czego efektem są m.in. nasa-
dzenia roślin miododajnych. Bardzo się cieszę, że mamy tak-
że w Legnicy pierwszą pasiekę miejską i że kolejni pszczela-
rze będą do nas dołączać. Legnicki miód z pasieki miejskiej to 
produkt lokalny, którego nazwą będą mogli posługiwać się 
pszczelarze, którzy wejdą do sieci. Już teraz jest to nasz pro-
dukt promocyjny – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. 

Życie właścicieli psów w naszym mieście stało się łatwiejsze. Le-
gnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainstalowało 
bowiem dwa poidełka w centrum miasta - przy ul. Najświętszej 
Marii Panny oraz na placu Klasztornym, w których ludzie i zwie-
rzęta ugaszą pragnienie. Posłużą one także osobom niepełno-
sprawnym na wózkach. 
Jak informuje LPWiK zdroje mają po trzy ujęcia wody zamonto-
wane na różnych wysokościach. Umożliwia to ugaszenie pragnie-
nia zarówno przez nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół.  
Są to pierwsze urządzenia tego typu w Legnicy. Podłączone zo-
stały do miejskiej sieci wodociągowej.

Na wspólne zaproszenie prezydenta Legnicy i Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście gościła de-
legacja strażaków z partnerskiego Wuppertalu z Niemiec.
Stronę wuppertalską reprezentowali komendant tamtejszych 
strażaków Ulrich Zander oraz jego zastępca Oliver Wilkes. Go-
spodarzami wizyty byli Komendant Miejski PSP w Legnicy bry-
gadier Wojciech Huk oraz zastępca prezydenta Legnicy Krzysz-
tof Duszkiewicz.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
w dziedzinie pożarnictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
a także ratownictwa drogowego i niesienia sobie wzajemnej po-
mocy w zagrożeniach klęskami żywiołowymi. 

MAMY  
PIERWSZY 
MIÓD  
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MIEJSKIEJ

POIDEŁKA DLA  
WSZYSTKICH 
SPRAGNIO-
NYCH

STRAŻACKA 
WSPÓŁPRACA 
WUPPERTALU 
I LEGNICY 

Wszystkie niezbędne informacje o NPP dostępne są na stronie BIP  
i www.legnica.eu w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

REJESTRACJA PORAD 
pod numerami telefonów:
 76 72 - 12 - 140 
 76 72 – 33 – 173 wew. 44
lub elektronicznie: 
 eimielinska@legnica.eu
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MIASTO

rzypomnijmy, że porozumienie o po-
wołaniu Legnickiego Klastra Odna-

wialnych Źródeł Energii zostało podpisane 
19 lipca 2018 r. Jego inicjatorami byli: Legni-
ca oraz firmy Perpetum Energia, MAF Energy 
i Photovoltaic Solar Polska. Koordynatorem 
klastra jest Aleksy Ignaczak, prezes Legnic-
kiej Energii Odnawialnej.
- Naszym celem jest pozyskiwanie energii 
ze źródeł odnawialnych, jak np. siła wiatru, 
fotowoltaika czy energia wody, a także ter-
momodernizacje, poprawa elektromobilno-
ści, zwalczanie niskiej emisji, smogu, gazów 
cieplarniach – mówił zastępca prezydenta 
Legnicy Krzysztof Duszkiewicz. – Klaster ma 
zapewnić niezależność energetyczną dla 
wszystkich mieszkańców. Jesteśmy otwarci 
na kolejnych partnerów.
Specjaliści podkreślali, że rozrastający się 
klaster będzie miał zdecydowanie większą 
siłę pozyskiwania zewnętrznych środków na 
inwestycje w odnawialne źródła energii.
Celem jest wykorzystanie lokalnych zaso-
bów energii, poprawa efektywności ener-

getycznej, realizacja projektów służących 
rozwojowi inteligentnych sieci energetycz-
nych, kreowanie i wdrażanie innowacyjnych 
przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, 
budownictwa energooszczędnego, popra-
wy jakości powietrza i elektromobilności.
Klaster energii odnawialnej ma na celu alter-
natywną realizację potrzeb energetycznych, 
wspieranie społeczności lokalnej, samorzą-

du oraz przedsiębiorców w dążeniach do 
rozwoju na terenie miasta i sąsiednich gmin 
ekologicznej gospodarki niskoemisyjnej. 
Działalność ma polegać także na rozwijaniu 
produktów i usług oraz tworzeniu konku-
rencyjnego, a więc tańszego ryku energii. 
Dzięki wspólnym działaniom zakłada się po-
prawę jakości powietrza oraz zrównoważe-
nie zapotrzebowania na energię.

 

P

Jeśli planowali Państwo we wrześniu jeszcze po-
dróżować i przedłużyć swoje wakacje - zmieńcie 
plany. Miesiąc ten będzie przepełniony atrakcja-
mi w Legnicy. Praktycznie każdy weekend.
Już 1 września spotykamy się w Rynku na  II 
Święcie Działkowca i Pszczelarza. Czy wiedzą 
Państwo, że będzie tam można kupić lokalny 
miód z miejskiej pasieki? Próbowaliśmy go, jest 
wyborny. Przyjdźcie do serca miasta, koniecznie 
całymi rodzinami.
7 września Rynek wypełnią goście Imienin 
Ulicy Najświętszej Marii Panny. Tradycyjnie 
na dwóch scenach odbędą się koncerty i inne 
towarzyszące wydarzenia.  

A że  z góry widać lepiej – zachęcamy, by w tym 
dniu wejść na wieżę Kościoła Marii Panny 
i zobaczyć piękną panoramę Legnicy.
Na Lotny Festiwal Piwa zapraszamy 13, 14  
i 15 września. Przybędzie on do Legnicy już po 
raz trzeci. Wystawią się rzemieślnicze browary i 
food trucki z jedzeniem z całego świata.  
W niedzielę (15.09.) zapraszamy dodatkowo 
na urodziny mini-zoo oraz piąty już Legnicki 
Spacer Historyczny.
Nie można nie wspomnieć też o wspaniałej 
wystawie w Muzeum Miedzi, gdzie zobaczymy 
działa jednego z największych polskich mala-
rzy, Jana Matejki.

Do Legnicy powraca wielki festiwal Wratislavia 
Cantans z niezwykłą operą. Barokowy koncert 
będzie miał godną oprawę  
w niezwykłych wnętrzach Sali Królewskiej.
Wrzesień to również sporo wydarzeń  
w Teatrze Heleny Modrzejewskiej, który cyklem 
imprez świętować będzie dwudziestolecie 
nadania mu imienia tej patronki. Szczególnie 
polecamy monodram Krystyny Jandy, po raz 
kolejny goszczącej na deskach legnickiego 
teatru. Do zobaczenia podczas kulturalnego 
września w Legnicy.

Wrzesień 

 > Gminy Kunice, Miłkowice oraz Legnickie Pole przystąpiły (6 sierpnia br.) do Legnickiego Klastra Odnawial-
nych Źródeł Energii. W legnickim Ratuszu deklarację podpisali: wójt Kunic Zdzisław Tersa, wójt Miłkowic Da-
wid Stachura oraz Mariola Kądziela, sekretarz gminy Legnickie Pole.

NOWI PARTNERZY 
W LEGNICKIM KLASTRZE ENERGII ODNAWIALNEJ

Ewa Szczecińska-Zielińska

pełen atrakcji
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pierwszym półroczu tego roku z nieodpłatnej pomocy 
prawnej skorzystało 766 legniczan, którym udzielono 876 

porad. Największą grupę stanowiły osoby powyżej 65. lat (198) 
oraz kończące edukację i rozpoczynające życie zawodowe (po-
wyżej 25-35 lat) - 116.
Prawnicy informowali klientów o obowiązującym stanie prawnym 
oraz przysługujących im uprawnieniach, także w związku z toczą-
cym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyj-
nym, sądowym lub sądowo administracyjnym (676 porad). Wskazy-
wali sposób rozwiązania problemu prawnego (485 razy), pomagali 
sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  
w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym (4).

W Legnicy darmowa pomoc prawna udzielana 
jest w czterech punktach: 

• punkty 1 i 2 • ul. Witelona 8 • Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna nr 2 •  godz. 8.00-12.00 i 12.00-16.00;
• punkty 3 i 4 • ul. Kościuszki 38 • Wydział Geodezji i Karto-
grafii • godz. 8.00-12.00 i 12.00-16.00.

Od początku tego roku nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
legniczanom według nowych przepisów, dzięki czemu może z niej 
skorzystać więcej osób. Teraz przysługuje ona każdemu, kto nie jest 
w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Osoba upraw-
niona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nie-
odpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa jedynie pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie w obecnej sytuacji ponieść kosz-
tów płatnej pomocy prawnej. Dodatkowo ustawodawca umożliwił 
osobom niepełnosprawnym (z trudnościami w poruszaniu się lub 
w komunikowaniu się) udzielanie pomocy prawnej poza wyzna-
czonym punktem. Legniczanie mogą skorzystać z takiej formy po-
rady, po wcześniejszej rejestracji. 
Ruszyła także nowa forma pomocy, nieodpłatne poradnictwo obywa-
telskie, która polega na udzielaniu porad osobom zadłużonym oraz 
porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. 
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imprez. Za ewentualne zmiany wydawca  
nie ponosi odpowiedzialności.
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Za nami pierwsze miodobranie w pierwszej, legnickiej miejskiej 
pasiece. Ten miód będzie promował miasto jako lokalny produkt. 
Będą także go mogli nabyć mieszkańcy.
18 czerwca, w porozumieniu z miastem, pszczelarz Paweł Rafał-
ko z Manufaktury Miodu założył pierwszą pasiekę miejską, która 
dała początek projektowi „sieci pasiek miejskich”. Znajduje się 
ona na zielonym zapleczu dawnej szkoły rolniczej.

• Nasze miasto dba o pszczoły, czego efektem są m.in. nasa-
dzenia roślin miododajnych. Bardzo się cieszę, że mamy tak-
że w Legnicy pierwszą pasiekę miejską i że kolejni pszczela-
rze będą do nas dołączać. Legnicki miód z pasieki miejskiej to 
produkt lokalny, którego nazwą będą mogli posługiwać się 
pszczelarze, którzy wejdą do sieci. Już teraz jest to nasz pro-
dukt promocyjny – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. 

Życie właścicieli psów w naszym mieście stało się łatwiejsze. Le-
gnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zainstalowało 
bowiem dwa poidełka w centrum miasta - przy ul. Najświętszej 
Marii Panny oraz na placu Klasztornym, w których ludzie i zwie-
rzęta ugaszą pragnienie. Posłużą one także osobom niepełno-
sprawnym na wózkach. 
Jak informuje LPWiK zdroje mają po trzy ujęcia wody zamonto-
wane na różnych wysokościach. Umożliwia to ugaszenie pragnie-
nia zarówno przez nas, jak i naszych czworonożnych przyjaciół.  
Są to pierwsze urządzenia tego typu w Legnicy. Podłączone zo-
stały do miejskiej sieci wodociągowej.

Na wspólne zaproszenie prezydenta Legnicy i Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście gościła de-
legacja strażaków z partnerskiego Wuppertalu z Niemiec.
Stronę wuppertalską reprezentowali komendant tamtejszych 
strażaków Ulrich Zander oraz jego zastępca Oliver Wilkes. Go-
spodarzami wizyty byli Komendant Miejski PSP w Legnicy bry-
gadier Wojciech Huk oraz zastępca prezydenta Legnicy Krzysz-
tof Duszkiewicz.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 
w dziedzinie pożarnictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
a także ratownictwa drogowego i niesienia sobie wzajemnej po-
mocy w zagrożeniach klęskami żywiołowymi. 
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klastra jest Aleksy Ignaczak, prezes Legnic-
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Specjaliści podkreślali, że rozrastający się 
klaster będzie miał zdecydowanie większą 
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budownictwa energooszczędnego, popra-
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Klaster energii odnawialnej ma na celu alter-
natywną realizację potrzeb energetycznych, 
wspieranie społeczności lokalnej, samorzą-

du oraz przedsiębiorców w dążeniach do 
rozwoju na terenie miasta i sąsiednich gmin 
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Działalność ma polegać także na rozwijaniu 
produktów i usług oraz tworzeniu konku-
rencyjnego, a więc tańszego ryku energii. 
Dzięki wspólnym działaniom zakłada się po-
prawę jakości powietrza oraz zrównoważe-
nie zapotrzebowania na energię.
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Jeśli planowali Państwo we wrześniu jeszcze po-
dróżować i przedłużyć swoje wakacje - zmieńcie 
plany. Miesiąc ten będzie przepełniony atrakcja-
mi w Legnicy. Praktycznie każdy weekend.
Już 1 września spotykamy się w Rynku na  II 
Święcie Działkowca i Pszczelarza. Czy wiedzą 
Państwo, że będzie tam można kupić lokalny 
miód z miejskiej pasieki? Próbowaliśmy go, jest 
wyborny. Przyjdźcie do serca miasta, koniecznie 
całymi rodzinami.
7 września Rynek wypełnią goście Imienin 
Ulicy Najświętszej Marii Panny. Tradycyjnie 
na dwóch scenach odbędą się koncerty i inne 
towarzyszące wydarzenia.  

A że  z góry widać lepiej – zachęcamy, by w tym 
dniu wejść na wieżę Kościoła Marii Panny 
i zobaczyć piękną panoramę Legnicy.
Na Lotny Festiwal Piwa zapraszamy 13, 14  
i 15 września. Przybędzie on do Legnicy już po 
raz trzeci. Wystawią się rzemieślnicze browary i 
food trucki z jedzeniem z całego świata.  
W niedzielę (15.09.) zapraszamy dodatkowo 
na urodziny mini-zoo oraz piąty już Legnicki 
Spacer Historyczny.
Nie można nie wspomnieć też o wspaniałej 
wystawie w Muzeum Miedzi, gdzie zobaczymy 
działa jednego z największych polskich mala-
rzy, Jana Matejki.

Do Legnicy powraca wielki festiwal Wratislavia 
Cantans z niezwykłą operą. Barokowy koncert 
będzie miał godną oprawę  
w niezwykłych wnętrzach Sali Królewskiej.
Wrzesień to również sporo wydarzeń  
w Teatrze Heleny Modrzejewskiej, który cyklem 
imprez świętować będzie dwudziestolecie 
nadania mu imienia tej patronki. Szczególnie 
polecamy monodram Krystyny Jandy, po raz 
kolejny goszczącej na deskach legnickiego 
teatru. Do zobaczenia podczas kulturalnego 
września w Legnicy.

Wrzesień 

 > Gminy Kunice, Miłkowice oraz Legnickie Pole przystąpiły (6 sierpnia br.) do Legnickiego Klastra Odnawial-
nych Źródeł Energii. W legnickim Ratuszu deklarację podpisali: wójt Kunic Zdzisław Tersa, wójt Miłkowic Da-
wid Stachura oraz Mariola Kądziela, sekretarz gminy Legnickie Pole.

NOWI PARTNERZY 
W LEGNICKIM KLASTRZE ENERGII ODNAWIALNEJ

Ewa Szczecińska-Zielińska

pełen atrakcji
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LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

KOLEJNE ATRAKCJE W KOMPLEKSIE REKREACYJNYM 

NA OŚWIĘCIMSKIEJ
 > W kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Oświęcimskiej 
przekazano mieszkańcom pięknie wyposażony skwer do wypo-
czynku i zabawy. 

 > Mieszkańcy osiedla Piekary B mają nowoczesne boisko wielofunkcyj-
ne, o nawierzchni syntetycznej, do gry w piłkę nożną i ręczną.

owody do radości mają najmłodsi. Na 
rozbudowanym placu zabaw stanął 

wielki statek wraz ze zjeżdżalnią i wieżą z 
mostkiem. Zamontowano tunele, wejście 
linowe i wspinaczkowe, huśtawki, bocianie 
gniazdo, stoły do gry w szachy oraz chińczy-
ka. W części rekreacyjnej znalazły się ławki, 
leżaki miejskie i stoły piknikowe. 
Przypomnijmy, że w poprzednich latach 
przy ul. Oświęcimskiej w ramach LBO zmo-

dernizowano boisko sportowe, powstały też 
siłownia pod chmurką i plac zabaw. Później 
zbudowano tutaj linowy park dla dzieci, 
czyli największą piramidę wspinaczkową w 
naszym mieście. Zamontowano na niej też 
dwie zjeżdżalnie. W minionym roku powsta-
ło estetyczne ogrodzenie. 

Kompleks sportowy zbudowano w miej-
scu starego trawiastego boiska w okolicach 
ul. Okulickiego. Inwestycja objęła m.in.: 
demontaż starych urządzeń, wykonanie 
nawierzchni poliuretanowej metodą natry-
skową w kolorze ceglanym, o wymiarach 
18x31 m wraz z malowaniem białych linii 

na boisku, montaż bramek i piłkochwytów. 
Ułożony został nowy chodnik z kostki beto-
nowej i zamontowane ławki. 
Dodatkowo dobudowany jeszcze zostanie 
chodnik i ustawione ławki. Można to zrobić 
dzięki zaoszczędzeniu środków w ramach 
tego zadania. 

NAJMŁODSI  
LEGNICZANIE  

BAWIĄ SIĘ JUŻ NA  
PLACU PRZY  

RZECZYPOSPOLITEJ

Inwestycja objęła m.in.: budowę chod-
nika z kostki brukowej, dostawę  
i montaż nowych urządzeń do zabawy 
– huśtawek, domku, karuzeli, piramid-
ki z tunelami i ławek. Zmodernizowa-
no piaskownice i istniejące urządzenia 
zabawowe oraz urządzono trawniki. 
Plac zabaw jest dostępny dla wszyst-
kich mieszkańców. 
Przypomnijmy, że w poprzednich 
latach na tym obszarze (Szkoła Pod-
stawowa nr 19) w ramach LBO został 
zbudowany plac zabaw ze zjeżdżalnią 
linową i siłownią pod chmurką. 

 > Zakończyła się rozbudowa  
i modernizacja placu zabaw 
 w Miejskim Przedszkolu nr 
1 przy al. Rzeczypospolitej.
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 > Możemy już odpocząć i zrelak-
sować się na nadkaczawskiej 
promenadzie. Mamy do dys-
pozycji wygodne ławki, leżanki  
w otoczeniu zieleni. Promena-
dę od jezdni oddziela kamien-
ny mur, który między innymi 
ma za zadanie chronić tę część 
miasta przed powodzią.

rzebudowana została jezdnia, po-
wstały też ścieżka rowerowa, parking i 

nowe chodniki z płyt kamiennych. W porów-
naniu do okresu sprzed tej inwestycji zmieni-
ła się organizacja ruchu. Obecnie odcinkiem 
od Wrocławskiej do Limanowskiego poru-
szamy się w jednym kierunku, natomiast od 
Limanowskiego do Kartuskiej - w dwóch.
 - Jesteśmy świadkami zakończenia kolejnego 
etapu rewitalizacji historycznej dzielnicy Kar-
tuzy. Do użytku oddaliśmy ulicę Nadbrzeżną 
wraz z nadkaczawską promenadą – powie-
dział prezydent Tadeusz Krzakowski. - Bardzo 
chcemy, aby o te obiekty troszczyła się cała 
społeczność Kartuz. Ta dzielnica bardzo szyb-
ko się zmienia, unowocześnia, dzięki czemu 
poprawia się jakość życia mieszkańców.
W ramach tej inwestycji dodatkowo zbu-
dowano chodnik, łączący ulicę Nad-
brzeżną z Kamienną. Te dodatkowe 
prace nie zwiększyły kosztów. Jak się bo-
wiem okazało, podbudowa jezdni była  
w dobrym stanie i właśnie dzięki temu zostały 
zaoszczędzone pieniądze.
- Pół wieku temu nad Kaczawą w tym miej-
scu opalały się setki, a nawet tysiące legni-
czan – wspomina pan Jerzy, mieszkaniec 
Kartuz. – To było miejsce tętniące życiem. 
Czas jednak zrobił swoje i ta część miasta 
trochę podupadła. Teraz z radością patrzę, 
jak wraca do dawnego blasku. Ta promena-
da jest piękna i na pewno wielu mieszkań-
ców przyjdzie tu odetchnąć – dodaje.
Nadbrzeżny trakt połączył więc ul. Kartu-

ską z Wrocławską, niedawno przebudowa-
ną. Przypomnijmy, że przed laty po drugiej 
stronie Kaczawy także powstał bulwar, 
który cieszy się wśród legniczan popular-
nością.

Koszt przebudowy Nadbrzeżnej 
wraz z budową bulwaru to ok.  
3 mln 346 tys. zł, z czego ponad 
1 mln 255 tys. zł stanowi zdoby-
te dofinansowanie unijne. Inwe-
stycje ta została zrealizowana 
w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji na lata 2015–2020.

P

Legnickie Kartuzy zmieniają się nie do poznania. 
Program rewitalizacji tej części miasta zyskał 
bardzo wysokie oceny Urzędu Marszałkowskie-
go i 10 mln zł unijnego dofinansowania. 
W 2018 r. przebudowana została ul. Wro-
cławska od pl. Sybiraków do skrzyżowania  
z Nadbrzeżną. Otrzymała ona w sumie ponad 
2 mln zł dofinansowania. Koszt tej inwestycji 
– to ok. 4 mln zł. 

Wcześniej na renowację kamienic przy ul. Ko-
ścielnej 2 oraz Kamiennej 2a, 4, 5 i 6 zdobyliśmy 
2,3 mln zł, czyli ponad 50 procent wartości in-
westycji. Kamienice te są już odrestaurowane. 
Zbudowano też kompleks rekreacyjno–spor-
towy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.
Przepięknie wyglądają zrewitalizowane po-
dwórza u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej, 
Daszyńskiego i Wrocławskiej. Mieszkańcy 
mają do dyspozycji świetne miejsce do wy-
poczynku, relaksu i zabawy wśród zieleni. 
Powstały tu także dwa place zabaw, siłownia 
plenerowa, altana, pergole, trejaże i schody 
terenowe, nowe chodniki, drogi dojazdowe. 
Koszt tej inwestycji – ok. 2 mln zł.

Obecnie dobiega końca rozbudowa i adapta-
cja budynku przy ul. Kościelnej 3 na Centrum 
Integracji Społecznej wraz z zagospodarowa-
niem terenu. Koszt - ok. 5,7 mln zł. W sumie 
zdobyliśmy dofinansowanie w wysokości  
ok. 3,9 mln zł.
- W tym rejonie miasta planujemy ko-
lejną inwestycję, czyli przebudowę ul. 
Limanowskiego z parkingiem przy ko-
ściele św. Jacka – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Złożyliśmy już wniosek do 
wojewody dolnośląskiego o dofinan-
sowanie zadania w ramach narodowe-
go programu budowy dróg gminnych  
i powiatowych.

WIELE MILIONÓW 
NA KARTUZY
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amknięta dla ruchu została połowa 
ulicy od strony ogródków działko-

wych. Obecnie jeździmy w obu kierunkach 
drugą połową jezdni. - Roboty drogowe 
rozpoczęły się od zdjęcia starej warstwy 
asfaltu – mówi Andrzej Szymkowiak, dyrek-
tor Zarządu Dróg Miejskich. - Ten surowiec 
zostanie zużyty m.in. do utwardzania dróg 
gruntowych. 
W drugim przetargu najniższa z ofert prze-
kraczała o ponad milion kwotę zaplanowa-
ną w budżecie. Po otrzymaniu rządowej 
dotacji i uwzględnieniu jej w budżecie 
można było wybrać wykonawcę. Koszt in-
westycji to ok. 7 mln 167 tys. zł. 
To kolejny etap przebudowy tej ważnej dla 
miasta arterii. W tym roku przebudowano 
odcinek od skrzyżowania z Głogowską (przy 
wiadukcie kolejowym) do Ścinawskiej. 

Pod koniec minionego roku ul. Leszczyńska 
przebudowana została od skrzyżowania 
ze Ścinawską do mostu nad Czarną Wodą. 
Zakres obejmował: remont jezdni, chod-
ników, budowę ścieżki rowerowej, prze-
budowę wysp rozdzielających pasy ruchu,  
a także wymianę przykanalików, wpustów 
odwodnieniowych oraz uzbrojenie tere-
nu pod budowę w przyszłości sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyń-
skiej i Prusa. Koszt ok. 3,5 mln zł. 
Wcześniej przy Leszczyńskiej zbudowano 
stację paliw. W sąsiedztwie stacji, na koszt 
inwestora, wykonano sporo robót. Prze-
budowany był fragment ul. Łokietka. Na 
Leszczyńskiej powstała zatoka autobuso-
wa, wyremontowano chodniki i ścieżki ro-
werowe. Zbudowano sygnalizację świetlną 
na jej skrzyżowaniu z Łokietka i Ścinawską.

 > Na początku sierpnia rozpoczął się  pierwszy etap przebudowy  
ul. Leszczyńskiej - od mostu na Czarnej Wodzie (wraz z mostem) do  
ul. Bydgoskiej. 

Z

INWESTYCJE

TRWA KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY 

UL. LESZCZYŃSKIEJ

WE WRZEŚNIU ROZPOCZNIE SIĘ 
PRZEBUDOWA UL. SZCZYTNICKIEJ

ULICA TADEUSZA 
GUMIŃSKIEGO 
BĘDZIE PRZEDŁUŻONA

Zakres zadania obejmuje budowę drogi 
o długości ok. pół kilometra wraz z in-
frastrukturą techniczną, ścieżką rowe-
rową, chodnikami, terenami zielonymi, 
oznakowaniem, oświetleniem ulicznym 
i kanalizacją deszczową. Planowane za-
kończenie tej ważnej inwestycji to ko-
niec kwietnia 2020 r. 
W przetargu na tę inwestycję oferty 
złożyło sześć firm. Zwycięzca, firma 
Budromos, zaoferował najkorzystniej-
szą cenę – ok. 4 mln 780 tys. zł. Wybór 
wykonawcy był możliwy, podobnie jak 
przy ul. Szczytnickiej, po wprowadze-
niu podczas sesji Rady Miejskiej korekty 
w tegorocznym budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 

drugiej połowie września rozpoczyna-
my przebudowę ul. Szczytnickiej – in-

formuje  Kazimierz Wierciński, prezes firmy 
Budrim. - Teraz przystępujemy do opracowa-
nia projektu organizacji ruchu podczas robót. 
Umowę na realizację tej inwestycji  z wyko-
nawcą miasto podpisało 23 sierpnia.  Przetarg 
na przebudowę ul. Szczytnickiej wygrało kon-
sorcjum firm Budrim (lider) i Świdnickie Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Jej koszt 
to ok. 15 mln 735 tys. zł.   Wybór wykonawcy 
był możliwy po wprowadzeniu podczas sesji 
Rady Miejskiej korekty budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Termin zakończenia 
planowany jest w połowie 2021 r. 
- Ulica Szczytnicka jest bardzo ważną ar-
terią w naszym mieście – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Stanowi bowiem 

północny objazd miasta do ul. Bydgoskiej, 
która wcześniej została przebudowana ze 
znacznym dofinansowaniem unijnym. Pod-
czas remontów innych ulic, np. Pocztowej  
i Piastowskiej, właśnie m.in. Szczytnicką 
będą prowadziły objazdy. O jej przebudowę 
zabiegali też mieszkańcy, a teraz ją zrealizu-
jemy – dodaje prezydent. 
Przebudowa Szczytnickiej obejmuje blisko 
dwukilometrowy odcinek jezdni. Powstaną 
m.in.: chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki 
autobusowe oraz pętla wraz ze stanowi-
skiem do ważenia pojazdów oraz nowocze-
sne oświetlenie. 
Przebudowa tej ulicy będzie II etapem za-
kończonej kilka lat temu inwestycji – moder-
nizacji ul. Bydgoskiej, właśnie do skrzyżowa-
nia ze Szczytnicką. 

W
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 > Czterdzieści cztery rodziny wprowadzają się do nowoczesnych i eko-
logicznych mieszkań w nowym bloku na osiedlu w Lasku Złotoryjskim 
przy ul. Makuszyńskiego. Obiekt został oddany do użytku. Wzniosło 
go Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, któ-
rego głównym udziałowcem jest Legnica. 

W

TBS ZBUDOWAŁ 
ENERGOOSZCZĘDNY DOM

czterokondygnacyjnym budynku z 
podziemnymi garażami, zastosowano 

najnowocześniejsze technologie, oszczę-
dzające energię i zdecydowanie obniżające 
koszty eksploatacji.
- Blok ma ogrzewanie sufitowe, które za-
pewnia system studni i pomp głębinowych, 
dostarczających ciepło z wnętrza ziemi – 
mówi prezes TBS Kamienna Góra Władysław 
Niemas. – Z kolei system wentylacji dopro-
wadza do mieszkań przefiltrowane i oczysz-
czone powietrze dzięki rekuperacji. To bar-
dzo nowoczesny budynek – dodaje prezes.
Wszystkie mieszkania są już wynajęte. Mają 
od jednego do czterech pokoi, balkon, ich 
powierzchnia wynosi średnio 50 m kwadra-
towych. Posiadają garaże i pomieszczenia 
gospodarcze. Koszt inwestycji, zrealizowa-
nej w ciągu dwóch lat, to około 9,6 mln zł. 
Jest ona finansowana z niskooprocentowa-
nej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego (49 proc), przyszłych lokatorów, gmi-
nę i TBS. Wartość udziału miasta wyniosła 
2,5 mln zł. 
Czynsz w mieszkaniach TBS w Legnicy wy-
nosi ok. 10 zł za metr kwadratowy plus me-

dia. Jest korzystniejszy od opłat w ramach 
rządowego programu Mieszkanie Plus  
i wobec ofert deweloperskich. 

Legnica jest największym spośród czterna-
stu udziałowców TBS Kamienna Góra, po-
siadając 40,67 proc. udziałów. 

Nasze miasto już od 15 lat stawia na 
budownictwo w ramach TBS, dzię-
ki któremu legniczanie mogą wy-
najmować lokale po przystępnych 
cenach – mówi Jadwiga Zienkiewicz, 
zastępca prezydenta Legnicy. – Na 
tym osiedlu powstały już 444 miesz-
kania, a wraz z innymi lokalizacjami 
mamy ich ponad 500. Chcemy zbu-
dować jeszcze kolejne 10 domów,  
w których zamieszka ok. 800 rodzin. 

INWESTYCJE
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amknięta dla ruchu została połowa 
ulicy od strony ogródków działko-

wych. Obecnie jeździmy w obu kierunkach 
drugą połową jezdni. - Roboty drogowe 
rozpoczęły się od zdjęcia starej warstwy 
asfaltu – mówi Andrzej Szymkowiak, dyrek-
tor Zarządu Dróg Miejskich. - Ten surowiec 
zostanie zużyty m.in. do utwardzania dróg 
gruntowych. 
W drugim przetargu najniższa z ofert prze-
kraczała o ponad milion kwotę zaplanowa-
ną w budżecie. Po otrzymaniu rządowej 
dotacji i uwzględnieniu jej w budżecie 
można było wybrać wykonawcę. Koszt in-
westycji to ok. 7 mln 167 tys. zł. 
To kolejny etap przebudowy tej ważnej dla 
miasta arterii. W tym roku przebudowano 
odcinek od skrzyżowania z Głogowską (przy 
wiadukcie kolejowym) do Ścinawskiej. 

Pod koniec minionego roku ul. Leszczyńska 
przebudowana została od skrzyżowania 
ze Ścinawską do mostu nad Czarną Wodą. 
Zakres obejmował: remont jezdni, chod-
ników, budowę ścieżki rowerowej, prze-
budowę wysp rozdzielających pasy ruchu,  
a także wymianę przykanalików, wpustów 
odwodnieniowych oraz uzbrojenie tere-
nu pod budowę w przyszłości sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyń-
skiej i Prusa. Koszt ok. 3,5 mln zł. 
Wcześniej przy Leszczyńskiej zbudowano 
stację paliw. W sąsiedztwie stacji, na koszt 
inwestora, wykonano sporo robót. Prze-
budowany był fragment ul. Łokietka. Na 
Leszczyńskiej powstała zatoka autobuso-
wa, wyremontowano chodniki i ścieżki ro-
werowe. Zbudowano sygnalizację świetlną 
na jej skrzyżowaniu z Łokietka i Ścinawską.

 > Na początku sierpnia rozpoczął się  pierwszy etap przebudowy  
ul. Leszczyńskiej - od mostu na Czarnej Wodzie (wraz z mostem) do  
ul. Bydgoskiej. 

Z
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ULICA TADEUSZA 
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BĘDZIE PRZEDŁUŻONA
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o ogłoszonego przez prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego przetargu 

przystąpiły dwie firmy. Cena wywoław-
cza wynosiła 12 mln 850 tys. zł (plus VAT),  
a wpłacone wcześniej wadium to 2 mln 570 
tys. zł. Ostateczną cenę transakcji wylicyto-
wała zwycięska firma. 
Po podpisaniu umowy warszawska firma 
stanie się inwestorem działającym na te-
renie dawnego lotniska, które dzięki usta-
leniu nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stało się obszarem (po-
nad 101,5 hektara) o funkcjach związanych  
z produkcją, usługami, składami i magazy-
nami. 
Legnickie tereny są atrakcyjne dla inwesto-
rów, bo zdaniem ekspertów, mają doskona-
łą lokalizację, a miasto posiada rozwinięty 
potencjał gospodarczy. Dlatego rośnie za-
interesowanie inwestorów.
Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku Le-
gnica zajęła trzecie miejsce pod względem 
potencjału gospodarczego „Polskich Miast 
Przyszłości”, przygotowywanym przez 
sekcję grupy The Financial Times. W kate-
gorii „potencjału gospodarczego” wśród 
średnich miast (od 100 do 250 tys. miesz-

kańców) pierwszą piątkę w kraju stanowią: 
Gdynia, Tychy, Legnica, Opole i Gliwice. 
Pod koniec roku 2018 teren inwestycyjny 
w północnej części byłego lotniska, w oko-
licach ulic Hangarowej, Śmigłowcowej i Pi-
skozuba, został uznany za najlepszy na Dol-

nym Śląsku w VIII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Grunt na Medal” 2018. Konkurs 
organizowali Polska Agencja Inwestycji  
i Handlu we współpracy z Urzędami Mar-
szałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami 
Obsługi Inwestora.

 > Warszawska firma PDC INDUSTRIAL CENTER 109 wygrała przetarg upoważniający do nabycia na terenie 
dawnego lotniska w Legnicy przy ul. Roberta Schumana za ponad 15 mln 100 tys. zł (plus VAT) działki nieza-
budowanej (nr 25) o powierzchni ponad 16,8 ha (z częścią dawnego pasa startowego).

D

NOWY INWESTOR W LEGNICY

INWESTYCJE TEREN BYŁEGO LOTNISKA 
 REJON ULICY JAWORZYŃSKIEJ
ORAZ ULICY NOWODWORSKIEJ 
I ZAMIEJSKIEJ

PRZEZNACZENIE 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje funkcje związane z produkcją, usługami, 
składami i magazynami.

INFRASTRUKTURA

Energia elektryczna:  
1200 m od granicy terenu (miejsce przyłączenia może 
ulec zmianie po określeniu mocy przyłączeniowych)
Gaz:  130 m od granicy terenu
Woda: 300 m od granicy terenu
Kanalizacja sanitarna: 150 m od granicy terenu

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

W dużej części teren jest nieruchomością niezabudowaną. 
Część zabudowaną stanowi betonowo – asfaltowy 
odcinek drogi kołowania oraz pas startowy, betonowy 
o wymiarach 1600 m x 40 m.

WŁASNOŚĆ

Właścicielem terenu jest Gmina Legnica.

POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE

Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej 
nr 3, z którą skomunikowany jest ul. Nasienną stanowiącą 
drogę zbiorczą. Dostęp do Autostrady A4 odbywa się 
przez ul. Nasienną i Jaworzyńską (nr 3 w kierunku po-
łudniowym). Połącznie z obecnie realizowaną drogą szyb-
kiego ruchu S3 odbywać się będzie przez ul. Jaworzyńską 
i ul. Zachodnią (nr 3 w kierunku zachodnim). 

→ Odległość od drogi krajowej nr 3:   300 m

→ Odległość od drogi krajowej nr 94:   7 km

→ Odległość od autostrady A4:    2 km

→ Odległość od drogi szybkiego ruchu S3:  7 km

POWIERZCHNIA

Obejmuje działkę nr: 23/13 
– obręb Bartoszów. 

Powierzchnia działki wynosi 

101,53 ha 
23/13

Ofertę inwestycyjną stanowi nieruchomość niezabudowana 
przy ul. Śmigłowcowej, zlokalizowana w południowo - wschodniej części 
Legnicy, około 4 km od centrum miasta i 2 km od zjazdu na autostradę A4.

Urząd Miasta Legnicy • pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica • www.legnica.eu

INVEST IN LEGNICA

SOLD

TEREN BYŁEGO LOTNISKA 
 REJON ULICY JAWORZYŃSKIEJ
ORAZ ULICY NOWODWORSKIEJ 
I ZAMIEJSKIEJ

PRZEZNACZENIE 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje funkcje związane z produkcją, usługami, 
składami i magazynami.

INFRASTRUKTURA

Energia elektryczna:  
1200 m od granicy terenu (miejsce przyłączenia może 
ulec zmianie po określeniu mocy przyłączeniowych)
Gaz:  130 m od granicy terenu
Woda: 300 m od granicy terenu
Kanalizacja sanitarna: 150 m od granicy terenu

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

W dużej części teren jest nieruchomością niezabudowaną. 
Część zabudowaną stanowi betonowo – asfaltowy 
odcinek drogi kołowania oraz pas startowy, betonowy 
o wymiarach 1600 m x 40 m.

WŁASNOŚĆ

Właścicielem terenu jest Gmina Legnica.

POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE

Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej 
nr 3, z którą skomunikowany jest ul. Nasienną stanowiącą 
drogę zbiorczą. Dostęp do Autostrady A4 odbywa się 
przez ul. Nasienną i Jaworzyńską (nr 3 w kierunku po-
łudniowym). Połącznie z obecnie realizowaną drogą szyb-
kiego ruchu S3 odbywać się będzie przez ul. Jaworzyńską 
i ul. Zachodnią (nr 3 w kierunku zachodnim). 

→ Odległość od drogi krajowej nr 3:   300 m

→ Odległość od drogi krajowej nr 94:   7 km

→ Odległość od autostrady A4:    2 km

→ Odległość od drogi szybkiego ruchu S3:  7 km

POWIERZCHNIA

Obejmuje działkę nr: 23/13 
– obręb Bartoszów. 

Powierzchnia działki wynosi 

101,53 ha 
23/13

Ofertę inwestycyjną stanowi nieruchomość niezabudowana 
przy ul. Śmigłowcowej, zlokalizowana w południowo - wschodniej części 
Legnicy, około 4 km od centrum miasta i 2 km od zjazdu na autostradę A4.

Urząd Miasta Legnicy • pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica • www.legnica.eu

INVEST IN LEGNICA

SOLD

ROŚNIE UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA PIEKARACH B

Przeniesiono przystanek autobusowy ze 
Śląskiej na nowy przy Sikorskiego. Tutaj do 

wykonania pozostały tylko latarnie i nie-
wielkie prace wykończeniowe. 
Na Śląskiej, po zlikwidowaniu pętli i przy-
stanku autobusowego, trwają roboty dro-

gowe. Budowane są m.in. par-
kingi. Ulica Sikorskiego otrzyma 

nową nawierzch-
nię i chodniki. 
Z l i k w i d o w a n o 
wyjazd z ul. Ślą-
skiej. Natomiast 
wjazd z Sikor-
skiego jest prze-
sunięty o ok. 100 
metrów.
Przetarg na prze-
budowę wygra-
ła firma Budrim  
z ceną ok. 1 mln 151 tys. 
611 zł. - To jest bardzo waż-

ne komunikacyjne przedsięwzięcie w tej 
części miasta – mówi zastępca prezyden-
ta Jadwiga Zienkiewicz. – Teren zostanie 
funkcjonalnie zagospodarowany i upo-

rządkowany, oczywiście z korzyścią dla 
mieszkańców.
Wiele prac sfinansuje w ramach umowy 
zawartej z miastem prywatny inwestor, 
budujący market Lidl. Termin zakończenia 
przewidziano na jesień.

 > Zaawansowana już jest przebudowa układu komunikacyjne-
go w rejonie ul. Śląskiej i Sikorskiego.

Legnicki Informator KulturalnyLegnicki Informator Kulturalny

II ŚWIĘTO DZIAŁKOWCA I PSZCZELARZA  
Na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji: wystąpią 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, zespół folklorystyczny 
„Leśne echo” oraz Monika Workun. Ponadto w programie: kon-
kursy, prelekcje, pokaz miodobrania, pokaz lotu gołębi, warsz-
taty wicia wianków, biżuterii, sadzenia warzyw i kwiatów oraz 
warsztaty świeczek. Na specjalnie przyozdobionych stoiskach 
będzie można skosztować domowych przetworów oraz produk-
tów pszczelich, a także je kupić. 

▸  1 września  /  niedziela  /  Rynek  / wstęp wolny

IMIENINY ULICY
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny to, jak zawsze, wspania-
ła impreza okraszona znakomitymi gwiazdami i całą masą atrak-
cji. Tegoroczne wydarzenie poprowadzą na dwóch scenach:  
Beata Tadla, Piotr Gąsowski oraz Wiesław Barczyszyn. Gwiazdami  
tegorocznych Imienin będą Rudi Schubert oraz Kłos & Dąbrowski 
Band, którzy przypomną największe hity Wałów Jagiellońskich 
- „Córkę Rybaka”, „Monikę, dziewczyna ratownika”, „Wars wita 
was”, „Tylko mi ciebie brak” i wiele innych. DANZEL czyli Johan 
Waem z Belgii, doskonały wokalista oraz multiinstrumentalista 
muzyki pop i dance wyśpiewa swój wielki przebój „Pump It Up”, 
przy którym tańczyła cała Europa. Zobaczymy również Stefa-
no Terrazzino, włoskiego tancerza, aktora i wokalistę znanego  
z programu „Taniec z Gwiazdami”, w którym kilkakrotnie sta-
wał na podium. W finale wystąpi zespół  „Tercet czyli Kwartet”,  
w składzie: Hanna Śleszyńska (wokal), Robert Rozmus (wokal), 
Piotr Gąsowski (wokal) i Wojciech Kaleta (wokal, piano), który 
zaprosi nas na muzyczną podróż w czasie. Usłyszymy traktowa-
ne z przymrużeniem oka wiązanki piosenek takich zespołów, 
jak ABBA czy Bee Gees, przeboje włoskie i hiszpańskie a także 
WSK - czyli specjalną wiązankę motoryzacyjną, a na zakończnie  
niezapomniane przeboje lat 70’.

▸  7 września  /  sobota  /  ulica Najświętszej Marii Panny
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▸ 31 sierpnia - 1 września  /  sobota - niedziela
XXV Puchar Polski w Scrabble
oraz Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble 
Qubus Hotel  /  org. Polska Federacja Scrabble, LCA.PL,  
Wrocławski Klub Scrabble Siódemka

▸ 1 września  /  niedziela  /  godz. 11.00-16.00
II Święto Działkowca i Pszczelarza  
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica
 godz. 14.00
 Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego   
 „Pszczółka moja przyjaciółka” przygotowanego przez 
 MCK oraz wręczenie nagród laureatom.  

▸ 1 września  /  niedziela  /  godz. 15.00
MKS Miedź Legnica S.A. – Wigry Suwałki 
Mecz o mistrzostwo 1 ligi Piłki Nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 5 września  /  czwartek  /  godz. 18.00
 „Kobiety i mężczyźni przed wojną”
- wernisaż wystawy Jerzego Gałuszki  
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 6-8 września  /  piątek - niedziela  /  
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
LION CUP
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny  /  org. UKS Dziewiątka

▸ 7 września  /  sobota  /  godz. 10.00-14.00
XXXI Memoriał im. Antoniego Kuchciaka  
w piłce siatkowej młodzików i juniorów
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar

▸ 7-8 września  /  sobota-niedziela  
Amatorskie Mistrzostwa Legnicy  
w Tenisie Ziemnym
Korty, ul. Sejmowa  /  wpisowe /  org. OSiR, FH-U Prestiż Sport

▸ 7 września  /  sobota  /  godz. 11.00-13.00
Narodowe Czytanie - Nowele Polskie 
Rynek, scena przy Katedrze  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 7 września  /  sobota  /  od godz. 11.00
IMIENINY ULICY Najświętszej Marii Panny
ul. NMP  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

 godz. 12.30, scena przy Katedrze
 Program dla dzieci - iluzjonista Magiczny Pan 
 godz. 13.30, scena przy Kościele Mariackim 
 PLUG ‘N’ BLUES
 godz. 14.45, scena przy Katedrze
 GOOSEBUMPS
 godz. 16.00 , scena przy Kościele Mariackim 
 STEFANO TERRAZZINO 
 godz. 17.15, scena przy Katedrze
 RUDI SCHUBERT + Kłos&Dąbrowski BAND 
 godz. 18.30, scena przy Kościele Mariackim
 SINGIN’ BIRDS
 godz. 19.45, scena przy Katedrze 
 DANZEL
 godz. 21.30, scena przy Kościele Mariackim
 TERCET czyli KWARTET  

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 
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/MiastoLegnica

o ogłoszonego przez prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego przetargu 

przystąpiły dwie firmy. Cena wywoław-
cza wynosiła 12 mln 850 tys. zł (plus VAT),  
a wpłacone wcześniej wadium to 2 mln 570 
tys. zł. Ostateczną cenę transakcji wylicyto-
wała zwycięska firma. 
Po podpisaniu umowy warszawska firma 
stanie się inwestorem działającym na te-
renie dawnego lotniska, które dzięki usta-
leniu nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stało się obszarem (po-
nad 101,5 hektara) o funkcjach związanych  
z produkcją, usługami, składami i magazy-
nami. 
Legnickie tereny są atrakcyjne dla inwesto-
rów, bo zdaniem ekspertów, mają doskona-
łą lokalizację, a miasto posiada rozwinięty 
potencjał gospodarczy. Dlatego rośnie za-
interesowanie inwestorów.
Przypomnijmy, że w lutym 2019 roku Le-
gnica zajęła trzecie miejsce pod względem 
potencjału gospodarczego „Polskich Miast 
Przyszłości”, przygotowywanym przez 
sekcję grupy The Financial Times. W kate-
gorii „potencjału gospodarczego” wśród 
średnich miast (od 100 do 250 tys. miesz-

kańców) pierwszą piątkę w kraju stanowią: 
Gdynia, Tychy, Legnica, Opole i Gliwice. 
Pod koniec roku 2018 teren inwestycyjny 
w północnej części byłego lotniska, w oko-
licach ulic Hangarowej, Śmigłowcowej i Pi-
skozuba, został uznany za najlepszy na Dol-

nym Śląsku w VIII Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Grunt na Medal” 2018. Konkurs 
organizowali Polska Agencja Inwestycji  
i Handlu we współpracy z Urzędami Mar-
szałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami 
Obsługi Inwestora.

 > Warszawska firma PDC INDUSTRIAL CENTER 109 wygrała przetarg upoważniający do nabycia na terenie 
dawnego lotniska w Legnicy przy ul. Roberta Schumana za ponad 15 mln 100 tys. zł (plus VAT) działki nieza-
budowanej (nr 25) o powierzchni ponad 16,8 ha (z częścią dawnego pasa startowego).

D

NOWY INWESTOR W LEGNICY

INWESTYCJE TEREN BYŁEGO LOTNISKA 
 REJON ULICY JAWORZYŃSKIEJ
ORAZ ULICY NOWODWORSKIEJ 
I ZAMIEJSKIEJ

PRZEZNACZENIE 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje funkcje związane z produkcją, usługami, 
składami i magazynami.

INFRASTRUKTURA

Energia elektryczna:  
1200 m od granicy terenu (miejsce przyłączenia może 
ulec zmianie po określeniu mocy przyłączeniowych)
Gaz:  130 m od granicy terenu
Woda: 300 m od granicy terenu
Kanalizacja sanitarna: 150 m od granicy terenu

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 

W dużej części teren jest nieruchomością niezabudowaną. 
Część zabudowaną stanowi betonowo – asfaltowy 
odcinek drogi kołowania oraz pas startowy, betonowy 
o wymiarach 1600 m x 40 m.

WŁASNOŚĆ

Właścicielem terenu jest Gmina Legnica.

POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE

Teren położony jest w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej 
nr 3, z którą skomunikowany jest ul. Nasienną stanowiącą 
drogę zbiorczą. Dostęp do Autostrady A4 odbywa się 
przez ul. Nasienną i Jaworzyńską (nr 3 w kierunku po-
łudniowym). Połącznie z obecnie realizowaną drogą szyb-
kiego ruchu S3 odbywać się będzie przez ul. Jaworzyńską 
i ul. Zachodnią (nr 3 w kierunku zachodnim). 

→ Odległość od drogi krajowej nr 3:   300 m

→ Odległość od drogi krajowej nr 94:   7 km

→ Odległość od autostrady A4:    2 km

→ Odległość od drogi szybkiego ruchu S3:  7 km

POWIERZCHNIA

Obejmuje działkę nr: 23/13 
– obręb Bartoszów. 

Powierzchnia działki wynosi 

101,53 ha 
23/13

Ofertę inwestycyjną stanowi nieruchomość niezabudowana 
przy ul. Śmigłowcowej, zlokalizowana w południowo - wschodniej części 
Legnicy, około 4 km od centrum miasta i 2 km od zjazdu na autostradę A4.

Urząd Miasta Legnicy • pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica • www.legnica.eu
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ROŚNIE UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA PIEKARACH B

Przeniesiono przystanek autobusowy ze 
Śląskiej na nowy przy Sikorskiego. Tutaj do 

wykonania pozostały tylko latarnie i nie-
wielkie prace wykończeniowe. 
Na Śląskiej, po zlikwidowaniu pętli i przy-
stanku autobusowego, trwają roboty dro-

gowe. Budowane są m.in. par-
kingi. Ulica Sikorskiego otrzyma 

nową nawierzch-
nię i chodniki. 
Z l i k w i d o w a n o 
wyjazd z ul. Ślą-
skiej. Natomiast 
wjazd z Sikor-
skiego jest prze-
sunięty o ok. 100 
metrów.
Przetarg na prze-
budowę wygra-
ła firma Budrim  
z ceną ok. 1 mln 151 tys. 
611 zł. - To jest bardzo waż-

ne komunikacyjne przedsięwzięcie w tej 
części miasta – mówi zastępca prezyden-
ta Jadwiga Zienkiewicz. – Teren zostanie 
funkcjonalnie zagospodarowany i upo-

rządkowany, oczywiście z korzyścią dla 
mieszkańców.
Wiele prac sfinansuje w ramach umowy 
zawartej z miastem prywatny inwestor, 
budujący market Lidl. Termin zakończenia 
przewidziano na jesień.

 > Zaawansowana już jest przebudowa układu komunikacyjne-
go w rejonie ul. Śląskiej i Sikorskiego.

Legnicki Informator KulturalnyLegnicki Informator Kulturalny

II ŚWIĘTO DZIAŁKOWCA I PSZCZELARZA  
Na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji: wystąpią 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, zespół folklorystyczny 
„Leśne echo” oraz Monika Workun. Ponadto w programie: kon-
kursy, prelekcje, pokaz miodobrania, pokaz lotu gołębi, warsz-
taty wicia wianków, biżuterii, sadzenia warzyw i kwiatów oraz 
warsztaty świeczek. Na specjalnie przyozdobionych stoiskach 
będzie można skosztować domowych przetworów oraz produk-
tów pszczelich, a także je kupić. 

▸  1 września  /  niedziela  /  Rynek  / wstęp wolny

IMIENINY ULICY
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny to, jak zawsze, wspania-
ła impreza okraszona znakomitymi gwiazdami i całą masą atrak-
cji. Tegoroczne wydarzenie poprowadzą na dwóch scenach:  
Beata Tadla, Piotr Gąsowski oraz Wiesław Barczyszyn. Gwiazdami  
tegorocznych Imienin będą Rudi Schubert oraz Kłos & Dąbrowski 
Band, którzy przypomną największe hity Wałów Jagiellońskich 
- „Córkę Rybaka”, „Monikę, dziewczyna ratownika”, „Wars wita 
was”, „Tylko mi ciebie brak” i wiele innych. DANZEL czyli Johan 
Waem z Belgii, doskonały wokalista oraz multiinstrumentalista 
muzyki pop i dance wyśpiewa swój wielki przebój „Pump It Up”, 
przy którym tańczyła cała Europa. Zobaczymy również Stefa-
no Terrazzino, włoskiego tancerza, aktora i wokalistę znanego  
z programu „Taniec z Gwiazdami”, w którym kilkakrotnie sta-
wał na podium. W finale wystąpi zespół  „Tercet czyli Kwartet”,  
w składzie: Hanna Śleszyńska (wokal), Robert Rozmus (wokal), 
Piotr Gąsowski (wokal) i Wojciech Kaleta (wokal, piano), który 
zaprosi nas na muzyczną podróż w czasie. Usłyszymy traktowa-
ne z przymrużeniem oka wiązanki piosenek takich zespołów, 
jak ABBA czy Bee Gees, przeboje włoskie i hiszpańskie a także 
WSK - czyli specjalną wiązankę motoryzacyjną, a na zakończnie  
niezapomniane przeboje lat 70’.

▸  7 września  /  sobota  /  ulica Najświętszej Marii Panny
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▸ 31 sierpnia - 1 września  /  sobota - niedziela
XXV Puchar Polski w Scrabble
oraz Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Scrabble 
Qubus Hotel  /  org. Polska Federacja Scrabble, LCA.PL,  
Wrocławski Klub Scrabble Siódemka

▸ 1 września  /  niedziela  /  godz. 11.00-16.00
II Święto Działkowca i Pszczelarza  
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica
 godz. 14.00
 Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego   
 „Pszczółka moja przyjaciółka” przygotowanego przez 
 MCK oraz wręczenie nagród laureatom.  

▸ 1 września  /  niedziela  /  godz. 15.00
MKS Miedź Legnica S.A. – Wigry Suwałki 
Mecz o mistrzostwo 1 ligi Piłki Nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 5 września  /  czwartek  /  godz. 18.00
 „Kobiety i mężczyźni przed wojną”
- wernisaż wystawy Jerzego Gałuszki  
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 6-8 września  /  piątek - niedziela  /  
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 
LION CUP
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny  /  org. UKS Dziewiątka

▸ 7 września  /  sobota  /  godz. 10.00-14.00
XXXI Memoriał im. Antoniego Kuchciaka  
w piłce siatkowej młodzików i juniorów
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar

▸ 7-8 września  /  sobota-niedziela  
Amatorskie Mistrzostwa Legnicy  
w Tenisie Ziemnym
Korty, ul. Sejmowa  /  wpisowe /  org. OSiR, FH-U Prestiż Sport

▸ 7 września  /  sobota  /  godz. 11.00-13.00
Narodowe Czytanie - Nowele Polskie 
Rynek, scena przy Katedrze  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 7 września  /  sobota  /  od godz. 11.00
IMIENINY ULICY Najświętszej Marii Panny
ul. NMP  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

 godz. 12.30, scena przy Katedrze
 Program dla dzieci - iluzjonista Magiczny Pan 
 godz. 13.30, scena przy Kościele Mariackim 
 PLUG ‘N’ BLUES
 godz. 14.45, scena przy Katedrze
 GOOSEBUMPS
 godz. 16.00 , scena przy Kościele Mariackim 
 STEFANO TERRAZZINO 
 godz. 17.15, scena przy Katedrze
 RUDI SCHUBERT + Kłos&Dąbrowski BAND 
 godz. 18.30, scena przy Kościele Mariackim
 SINGIN’ BIRDS
 godz. 19.45, scena przy Katedrze 
 DANZEL
 godz. 21.30, scena przy Kościele Mariackim
 TERCET czyli KWARTET  

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 



Legnicki Informator Kulturalny

LOTNY FESTIWAL PIWA
Dlaczego Lotny? Ponieważ przemieszcza się po całej Polsce. Tę 
wyjątkową imprezę tworzą młodzi ludzie z pasją, którzy chcą  
pomóc właścicielom małych rzemieślniczych browarów w pro-
mocji ich trunków. Festiwal to okazja, by zaprezentowali swoje 
wyroby oraz podzielili się historią swoich produktów okraszo-
nych jedzeniem z food trucków, czyli potrawami z całego świata. 

▸  13-15 września  /  piątek - niedziela  /  Rynek

GALA OPEROWO-OPERETKOWA
Przebojowy koncert, podczas którego zabrzmią czardasze, walce, 
toasty, miłosne arie i duety, pieśni neapolitańskie i popularne  
piosenki. W programie niepowtarzalnej  podróży muzycznej,  
pełnej emocji i wzruszeń znajdą się najsłynniejsze sceny z oper 
„Carmen”, „Opowieści Hoffmanna”, „Lakme”, „Don Giovanni”,  
a także wiedeńskie przeboje operetkowe : „Księżniczka  
Czardasza”, „Zemsta nietoperza” i „Wesoła wdówka”.

▸  14 września  /  sobota  /  Sala Królewska

WRATISLAVIA CANTANS  - DOMENICO SCARLATTI 
„PTOLEMEUSZ I ALEKSANDER”
Wielki festiwal powraca do Legnicy z niezwykłym dziełem  
- odkrytą niedawno nieznaną operą dramatyczną Scarlattiego, 
którą wielki włoski artysta napisał dla polskiej królowej Mary-
sieńki, żony Jana III Sobieskiego. Grę o tron Egiptu czyli intrygi 
i dylematy członków egipsko-rzymskich rodów przedstawią 
młodzi soliści oraz Wrocławska Orkiestra Barokowa pod batutą 
Jarosława Thiela.

▸  8 września  /  niedziela  /  Sala Królewska 
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▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 6.00-15.00 
Jarmark Staroci 
Rynek   /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 10.00-13.00 
V Legnicka Senioriada 
Boiska treningowe w Parku  /  wstęp wolny  /  org. LKS Trójka

▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 17.00
Wratislavia Cantans
Domenico Scarlatti „Ptolemeusz i Aleksander”
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety - 5, 10 zł  /   
org. Narodowe Forum Muzyki, LCK

▸ 10 września  /  wtorek  /  godz. 17.00 
„Legniczanie znani i lubiani”
Spotkanie z Bożeną Rymkiewicz
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 10 września  /  wtorek /  godz. 17.00 
Etiopia północna i południowa. Spotkanie  
z legnicką podróżniczką Ryszardą Kosek
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 11 września  /  środa  /  godz. 17.00 
Otwarcie wystawy poplenerowej 
wychowanków MCK - Duszniki Zdrój 2019 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 13 września  /  piątek   
Dolnośląski Rajd Niepełnosprawnych 
„Wyrównać szanse”
Legnica  /  odpłatność - 10 zł  /  org. PTTK

▸ 13-15 września  /  piątek, sobota, niedziela 
Lotny Festiwal Piwa 
Rynek   /  wstęp wolny  /  org. Craft Event, Piwny Klub

▸ 13-15 września  /  piątek - niedziela
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
LION CUP
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny  /  org. UKS Dziewiątka

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 16.00
Festyn Rekreacyjny „Ratujmy pszczoły”
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 17.00
„Matejko” - wernisaż wystawy
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 18.30
„Ilustracje do czytania” - wernisaż wystawy 
Katarzyny Bogdańskiej
Galeria SATYRYKON, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 14 września  /  sobota  
XXX Rajd „Chełmy”  
Park Krajobrazowy Chełmy  /  odpłatność - 35 zł  /  org. PTTK 

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 13.00 - 17.00
Festyn Rodzinny na Sienkiewicza  
Os. Sienkiewicza, plac LBO  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 18.00
Gala Operowo-Operetkowa 
w wykonaniu Grupy „Sonori Ensemble” 
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety  /  org. LCK 

Legnicki Informator Kulturalny

OTWIERAJĄ SIĘ DRZWI DO NIEPODLEGŁOŚCI
Wykład w 110-rocznicę śmierci Alfreda von Olszewskiego,  
właściciela Warmątowic, który pod wpływem lektury powie-
ści Henryka Sienkiewicza swój majątek zapisał dzieciom, pod  
warunkiem zdania przez nie egzaminu z języka polskiego,  
historii i kultury Polski. 

▸  20 września  /  piątek  /  Muzeum Miedzi

5. URODZINY MINI ZOO
Zapraszamy do magicznej krainy Kubusia Puchatka i paczki jego 
przyjaciół - Tygryska, Prosiaczka, Królika i Kłapouchego. W Stumi-
lowym Lesie, czyli na terenie Palmiarni i Mini ZOO, czekać będzie 
wiele niespodzianek. Będą również gry i zabawy, konkursy i cie-
kawe zadania, a na każdego, kto dotrze do mety będzie czekać 
nagroda... Nie zabraknie również urodzinowego poczęstunku.

▸  15 września  /  niedziela  /  Mini Zoo, Palmiarnia

5. LEGNICKI SPACER HISTORYCZNY
„W BAROKOWEJ LEGNICY” 
Mijamy je codziennie. Akademię Rycerską, klasztor i kościół św. 
Jana, Muzeum... To prawdziwe perły architektury. Monumental-
ne, barokowe budowle tworzą własny osobny świat, pozostałość 
po niezwykle barwnej epoce w dziejach Dolnego Śląska. Łucja 
Wojtasik–Seredyszyn, historyk sztuki opowie o tym, co kryje się 
w ich wnętrzach i jakie niezwykłe historie łączą się z powstaniem 
legnickiego „barokowego” kwartału.

▸  15 września  /  niedziela  /  start - fontanna Panny Wodnej 
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▸  14 września  /  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A. – Olimpia Grudziądz
Mecz o mistrzostwo I ligi Piłki Nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 12.00
5. Urodziny Mini ZOO 
Palmiarnia, Mini ZOO  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 14.00
5. Legnicki Spacer Historyczny
„W barokowej Legnicy” 
Zbiórka - Rynek, fontanna Panny Wodnej  /  wstęp wolny  /   
org. Muzeum Miedzi, UM Legnica

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 17.00
Koncert Galowy VIII Legnickiego Festiwalu 
Romansu Polsko-Rosyjskiego 
im. Lidii Nowikowej w Legnicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 
/  wstęp wolny - zaproszenia  /  org. Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”

▸  18 września  /  środa  
Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 
MIEDŹ CUP
boiska treningowe w Parku  /  wstęp wolny /  org. MKS Miedź
Legnica S.A.

▸  18 września  /  środa  /  godz. 19.00
MSPR Siódemka Legnica – MKS Real Astromal 
Leszno 
Mecz o mistrzostwo I ligi piłki ręcznej mężczyzn
hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety /  org. MSPR Siódemka Legnica

▸  19-22 września  /  czwartek - niedziela
62. Ogólnopolski Zlot Przodowników  
Turystyki Pieszej 
Legnica, Kościelec, Warmątowice, Rogoźnica, Jawor, Grodziec, 
Złotoryja, Legnickie Pole  /  opłata  /  org. PTTK 

▸  19-20 września  /  czwartek - piątek  /  godz. 18.00
Projekt „Ale murale!” 
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki, II LO

▸  20 września  /  piątek  /  godz. 16.30
„Otwierają się drzwi do Niepodległości” 
- wykład Mirelli Kryś
Muzeum Miedzi - Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  
org. Muzeum Miedzi 

▸  21-22 września  /  sobota - niedziela  /  godz. 10.00
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy  
w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar 
Legnica

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 11.00
4. Ogólnopolski Danuta Rinn Festiwal
- eliminacje
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 13.00-18.00
„Świętowisko. Słowiańskie powitanie jesieni”
- plenerowe spotkanie dla rodzin
tereny zielone przy SDK Kopernik, ul. Koziorożca,  
Gwiezdna Arena  /  wstęp wolny  /  org. SDK Kopernik  
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LOTNY FESTIWAL PIWA
Dlaczego Lotny? Ponieważ przemieszcza się po całej Polsce. Tę 
wyjątkową imprezę tworzą młodzi ludzie z pasją, którzy chcą  
pomóc właścicielom małych rzemieślniczych browarów w pro-
mocji ich trunków. Festiwal to okazja, by zaprezentowali swoje 
wyroby oraz podzielili się historią swoich produktów okraszo-
nych jedzeniem z food trucków, czyli potrawami z całego świata. 

▸  13-15 września  /  piątek - niedziela  /  Rynek

GALA OPEROWO-OPERETKOWA
Przebojowy koncert, podczas którego zabrzmią czardasze, walce, 
toasty, miłosne arie i duety, pieśni neapolitańskie i popularne  
piosenki. W programie niepowtarzalnej  podróży muzycznej,  
pełnej emocji i wzruszeń znajdą się najsłynniejsze sceny z oper 
„Carmen”, „Opowieści Hoffmanna”, „Lakme”, „Don Giovanni”,  
a także wiedeńskie przeboje operetkowe : „Księżniczka  
Czardasza”, „Zemsta nietoperza” i „Wesoła wdówka”.

▸  14 września  /  sobota  /  Sala Królewska

WRATISLAVIA CANTANS  - DOMENICO SCARLATTI 
„PTOLEMEUSZ I ALEKSANDER”
Wielki festiwal powraca do Legnicy z niezwykłym dziełem  
- odkrytą niedawno nieznaną operą dramatyczną Scarlattiego, 
którą wielki włoski artysta napisał dla polskiej królowej Mary-
sieńki, żony Jana III Sobieskiego. Grę o tron Egiptu czyli intrygi 
i dylematy członków egipsko-rzymskich rodów przedstawią 
młodzi soliści oraz Wrocławska Orkiestra Barokowa pod batutą 
Jarosława Thiela.

▸  8 września  /  niedziela  /  Sala Królewska 
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▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 6.00-15.00 
Jarmark Staroci 
Rynek   /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 10.00-13.00 
V Legnicka Senioriada 
Boiska treningowe w Parku  /  wstęp wolny  /  org. LKS Trójka

▸ 8 września  /  niedziela  /  godz. 17.00
Wratislavia Cantans
Domenico Scarlatti „Ptolemeusz i Aleksander”
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety - 5, 10 zł  /   
org. Narodowe Forum Muzyki, LCK

▸ 10 września  /  wtorek  /  godz. 17.00 
„Legniczanie znani i lubiani”
Spotkanie z Bożeną Rymkiewicz
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 10 września  /  wtorek /  godz. 17.00 
Etiopia północna i południowa. Spotkanie  
z legnicką podróżniczką Ryszardą Kosek
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 11 września  /  środa  /  godz. 17.00 
Otwarcie wystawy poplenerowej 
wychowanków MCK - Duszniki Zdrój 2019 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 13 września  /  piątek   
Dolnośląski Rajd Niepełnosprawnych 
„Wyrównać szanse”
Legnica  /  odpłatność - 10 zł  /  org. PTTK

▸ 13-15 września  /  piątek, sobota, niedziela 
Lotny Festiwal Piwa 
Rynek   /  wstęp wolny  /  org. Craft Event, Piwny Klub

▸ 13-15 września  /  piątek - niedziela
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców
LION CUP
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny  /  org. UKS Dziewiątka

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 16.00
Festyn Rekreacyjny „Ratujmy pszczoły”
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 17.00
„Matejko” - wernisaż wystawy
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 18.30
„Ilustracje do czytania” - wernisaż wystawy 
Katarzyny Bogdańskiej
Galeria SATYRYKON, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 14 września  /  sobota  
XXX Rajd „Chełmy”  
Park Krajobrazowy Chełmy  /  odpłatność - 35 zł  /  org. PTTK 

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 13.00 - 17.00
Festyn Rodzinny na Sienkiewicza  
Os. Sienkiewicza, plac LBO  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 18.00
Gala Operowo-Operetkowa 
w wykonaniu Grupy „Sonori Ensemble” 
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety  /  org. LCK 

Legnicki Informator Kulturalny

OTWIERAJĄ SIĘ DRZWI DO NIEPODLEGŁOŚCI
Wykład w 110-rocznicę śmierci Alfreda von Olszewskiego,  
właściciela Warmątowic, który pod wpływem lektury powie-
ści Henryka Sienkiewicza swój majątek zapisał dzieciom, pod  
warunkiem zdania przez nie egzaminu z języka polskiego,  
historii i kultury Polski. 

▸  20 września  /  piątek  /  Muzeum Miedzi

5. URODZINY MINI ZOO
Zapraszamy do magicznej krainy Kubusia Puchatka i paczki jego 
przyjaciół - Tygryska, Prosiaczka, Królika i Kłapouchego. W Stumi-
lowym Lesie, czyli na terenie Palmiarni i Mini ZOO, czekać będzie 
wiele niespodzianek. Będą również gry i zabawy, konkursy i cie-
kawe zadania, a na każdego, kto dotrze do mety będzie czekać 
nagroda... Nie zabraknie również urodzinowego poczęstunku.

▸  15 września  /  niedziela  /  Mini Zoo, Palmiarnia

5. LEGNICKI SPACER HISTORYCZNY
„W BAROKOWEJ LEGNICY” 
Mijamy je codziennie. Akademię Rycerską, klasztor i kościół św. 
Jana, Muzeum... To prawdziwe perły architektury. Monumental-
ne, barokowe budowle tworzą własny osobny świat, pozostałość 
po niezwykle barwnej epoce w dziejach Dolnego Śląska. Łucja 
Wojtasik–Seredyszyn, historyk sztuki opowie o tym, co kryje się 
w ich wnętrzach i jakie niezwykłe historie łączą się z powstaniem 
legnickiego „barokowego” kwartału.

▸  15 września  /  niedziela  /  start - fontanna Panny Wodnej 
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▸  14 września  /  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A. – Olimpia Grudziądz
Mecz o mistrzostwo I ligi Piłki Nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 12.00
5. Urodziny Mini ZOO 
Palmiarnia, Mini ZOO  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 14.00
5. Legnicki Spacer Historyczny
„W barokowej Legnicy” 
Zbiórka - Rynek, fontanna Panny Wodnej  /  wstęp wolny  /   
org. Muzeum Miedzi, UM Legnica

▸  15 września  /  niedziela  /  godz. 17.00
Koncert Galowy VIII Legnickiego Festiwalu 
Romansu Polsko-Rosyjskiego 
im. Lidii Nowikowej w Legnicy
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 
/  wstęp wolny - zaproszenia  /  org. Stowarzyszenie Kulturalne 
„Krajobrazy”

▸  18 września  /  środa  
Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 
MIEDŹ CUP
boiska treningowe w Parku  /  wstęp wolny /  org. MKS Miedź
Legnica S.A.

▸  18 września  /  środa  /  godz. 19.00
MSPR Siódemka Legnica – MKS Real Astromal 
Leszno 
Mecz o mistrzostwo I ligi piłki ręcznej mężczyzn
hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety /  org. MSPR Siódemka Legnica

▸  19-22 września  /  czwartek - niedziela
62. Ogólnopolski Zlot Przodowników  
Turystyki Pieszej 
Legnica, Kościelec, Warmątowice, Rogoźnica, Jawor, Grodziec, 
Złotoryja, Legnickie Pole  /  opłata  /  org. PTTK 

▸  19-20 września  /  czwartek - piątek  /  godz. 18.00
Projekt „Ale murale!” 
Galeria Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki, II LO

▸  20 września  /  piątek  /  godz. 16.30
„Otwierają się drzwi do Niepodległości” 
- wykład Mirelli Kryś
Muzeum Miedzi - Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  
org. Muzeum Miedzi 

▸  21-22 września  /  sobota - niedziela  /  godz. 10.00
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy  
w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar 
Legnica

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 11.00
4. Ogólnopolski Danuta Rinn Festiwal
- eliminacje
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 13.00-18.00
„Świętowisko. Słowiańskie powitanie jesieni”
- plenerowe spotkanie dla rodzin
tereny zielone przy SDK Kopernik, ul. Koziorożca,  
Gwiezdna Arena  /  wstęp wolny  /  org. SDK Kopernik  
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ŚWIĘTOWISKO
Plenerowe spotkanie na terenach zielonych przy SDK „Kopernik”, 
z głównymi wydarzeniami na Gwiezdnej Arenie. Międzypokole-
niowe warsztaty: stolarskie, architektoniczne, wyplatania wikli-
ny, robienia podpłomyków, zaplatania powrozów i in. Ponadto 
plac zabaw słowiańskich, mobilne stoisko Palmiarni, wykłady, 
prezentacja zbóż oraz pokazy wojów. Na scenie wystąpią: Teatr  
Avatar,  „Złote Dzieci” oraz zespoły muzyki etnicznej „Dziwoludy”  
i „Ęzibaba”.

▸  21 września  /  sobota  / SDK Kopernik, Gwiezdna Arena

WYCIECZKA ROWEROWA DO BIENIOWIC
W  rajdzie  mogą wziąć udział całe rodziny oraz rowerzyści indy-
widualni. W Miłogostowicach, na placu zabaw na uczestników 
czeka krótki postój. Następnie wyruszą do Bieniowic, gdzie za-
planowano dłuższy odpoczynek z posiłkiem. 
▸  22 września  /  niedziela  /  godz. 11.00

KONCERT „WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE”
Wyjątkowy wieczór, przepełniony węgierskim folklorem, popi-
sowym tańcem i operowym śpiewem! Zabrzmią czardasze, nie 
zabraknie sławnych utworów Montiego, Tańców Węgierskich 
Brahmsa, fragmentów z operetek: „Zemsta nietoperza”, „Baron 
Cygański”, „Księżniczka Czardasza” i „Cygańska miłość”. Muzykę 
ubogacą barwni tancerze i piękne stroje. Wystąpią znakomici 
artyści międzynarodowych scen muzycznych. 

▸  21 września  /  sobota  /  Sala Królewska

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert „Węgierskie czardasze i tańce”
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety - 35 zł w Galerii 
Satyrykon  /  org. Fundacja SOPRANO oraz Scena Kamienica  

▸  22 września  /  niedziela  /  godz. 11.00
Wycieczka Rowerowa do Bieniowic
start - Brama Głogowska  /  wpisowe - 7, 15 zł  /  org. OSiR

▸  23-24 września  /  poniedziałek - wtorek   
Turniej piłki nożnej Żak i Orlik
Boiska treningowe w Parku Miejskim  /  wstęp wolny  /   
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 24 września  /  wtorek  /  godz. 17.00   
„Różowy słoń, zielony zając i inne artystyczne 
przygody…” - wernisaż wystawy
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wstęp wolny  / org. SDK Kopernik 

▸  26 września  /  czwartek  /  od godz. 12.00
Światowy Dzień Sybiraka
Obchody 30. rocznicy utworzenia Oddziału  
Związku Sybiraków w Legnicy
Kościół Św. Trójcy, Pomnik „Zesłańcom Sybiru” , Szkolne  
Schronisko Młodzieżowe  /  org. Związek Sybiraków

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

▸  26 września  /  czwartek  /  godz. 18.00  
Spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy`90
- wykład ks. bp dr Marka Mendyka
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy`90

▸  27 września  /  piątek    
XXV Mini Rajd Jarzębina
Legnica  /  odpłatność - 10 zł  /  org. PTTK 

▸  27 września  /  piątek  /  godz. 17.00
Wernisaż wystawy prac Hanny Galickiej
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸  27 września  /  piątek  /  godz. 18.00
„Po-słowie. XIX Łemkowskie Jeruzalem 
na papierze” - wernisaż wystawy
Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸  28 września  / sobota  /  godz. 9.00-17.00
Forest SHOW
Lotnisko  /  wstęp wolny  /  org. Gazeta Leśna 

▸  28 września  /  sobota  /  od godz. 15.00
„Ale serce słyszy” - impreza z okazji  
Międzynarodowego Dnia Głuchych 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe   /  wstęp wolny     
org. Chrześcijańska Fundacja 12 GODZIN 

▸  28 września  /  sobota  /  godz. 10.00
Miejski Turniej Szachowy „Jesień”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸  29 września  /  niedziela  
Piknik Rodzinny
Skwer Orląt Lwowskich  /  wstęp wolny  /  org. Stow. BLISKO

Legnicki Informator Kulturalny 13

STREFA TEATRU
▸ 13, 14, 15 września  /  piątek, sobota, niedziela   
MODRZEJEWSKA BY LEGNICA
Projekt artystyczny w 20. rocznicę nadania  
teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej  
Teatr Modrzejewskiej  /  org.  Teatr Modrzejewskiej

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 17.30  
Spotkanie widzów i ludzi Teatru  
oraz pokaz filmu „Co Teatr Modrzejewskiej 
w Legnicy zmienił w twoim życiu?”  
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie Teatr 
Niezbędnie Potrzebny, Teatr Modrzejewskiej

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 20.00 - premiera  
▸ 27, 29 września  /  piątek, niedziela  /  godz. 19.00
▸ 26 września  /  czwartek  /  godz. 11.00
Spektakl „Spójrz n(A) nią 
– pieśniodramat u Modrzejewskiej”  
Teatr, Scena na Nowym Świecie  /  bilety - 50 zł  (premiera), 35 zł, 
30 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 15.00
Spotkanie z aktorami dwóch „scen 
Modrzejewskiej” – Teatru w Legnicy oraz 
Narodowego Starego Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 17.00
Promocja publikacji poświęconych 
Helenie Modrzejewskiej
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 20.00
Otwarcie wystawy zdjęć „Teatr w Legnicy  
1999 – 2019” oraz teatralizowana potańcówka, 
którą poprowadzi folkowa kapela „Tęgie Chłopy”
Foyer, Scena Gadzickiego  /  bilety - 50 zł  /  org. Teatr

▸ 15 września  /  niedziela  /  godz. 15.00
Teatralny spacer z Robertem Urbańskim  
po przestrzeniach miasta, które Teatr  
wykorzystał w swojej ponad 20-letniej pracy
start - Teatr /  wstęp wolny - zapisy w kasie  /  org. Teatr 
Modrzejewskiej 

▸ 15 września  /  niedziela  /  godz. 19.00
Monodram Krystyny Jandy 
„Zapiski z wygnania” 
Scena Gadzickiego  /  bilety - 80 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 19, 20 września  /  czwartek, piątek  /   godz. 11.00 
▸ 21, 22 września  /  sobota, niedziela  /   godz. 19.00
Spektakl „Dzień dobry i do widzenia”
Teatr, Scena na Strychu  /  bilety - 25 zł  /  org. Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 28 września  /  sobota  /   godz. 19.00
„Wczorajsze jutra” 
Wieczór Spektakli Tańca
 - „kompozycja_trzecia rzeczywistość”
 - „Przed jutrem”
 - „Zdarzenia”
Teatr, Scena Gadzickiego  /  bilety - 35 zł, 25 zł  /  org. Teatr 
Modrzejewskiej

WIECZÓR SPEKTAKLI TAŃCA
Na legnicki wieczór tańca złożą się trzy przedstawienia: „kom-
pozycja_trzecia rzeczywistość” Anny Piotrowskiej i Joanny 
Chitruszko inspirowane twórczością Hansa Bellmera, „Przed  
jutrem” - przedstawienie w reż. Marleny Bełdzikowskiej, które-
go materią są wspomnienia, przywoływane z pamięci odczucia  
i emocje oraz „Zdarzenia” Jacka Owczarka i jego Pracowni Fizycz-
nej inspirowane teorią psychologii Arnolda Mindella i praktyką 
improwizacji kontaktowej.

▸  28 września  /  sobota  / Teatr Modrzejewskiej

MODRZEJEWSKA BY LEGNICA
Na projekt artystyczny w 20. rocznicę nadania legnickiemu  
teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej złożą się spotkania,  
wystawy, spacer poznawczy oraz dwa spektakle: premiera 
„Spójrz n(A) nią – pieśniodramat u Modrzejewskiej” z muzyką 
zespołu HuRaban i tekstami legnickiej poetki Anny Podczaszy 
oraz monodram Krystyny Jandy - popis aktorskiej maestrii, poru-
szający spektakl, oparty na wspomnieniach kobiety wypędzonej  
z Polski w wyniku wydarzeń marcowych 1968 roku. 

▸  13, 14, 15 września  /  Teatr Modrzejewskiej

SPEKTAKL „DZIEŃ DOBRY I DO WIDZENIA”
Przejmująca historia rodzeństwa, które spotyka się po latach  
i sięga pamięcią do wspomnień z dzieciństwa, by doszukać się 
tam zapowiedzi swego nieudanego dorosłego życia, znaczone-
go poczuciem klęski, osamotnienia i pustki.

▸  21, 22 września  /  sobota, niedziela  / Teatr, Scena na Strychu
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ŚWIĘTOWISKO
Plenerowe spotkanie na terenach zielonych przy SDK „Kopernik”, 
z głównymi wydarzeniami na Gwiezdnej Arenie. Międzypokole-
niowe warsztaty: stolarskie, architektoniczne, wyplatania wikli-
ny, robienia podpłomyków, zaplatania powrozów i in. Ponadto 
plac zabaw słowiańskich, mobilne stoisko Palmiarni, wykłady, 
prezentacja zbóż oraz pokazy wojów. Na scenie wystąpią: Teatr  
Avatar,  „Złote Dzieci” oraz zespoły muzyki etnicznej „Dziwoludy”  
i „Ęzibaba”.

▸  21 września  /  sobota  / SDK Kopernik, Gwiezdna Arena

WYCIECZKA ROWEROWA DO BIENIOWIC
W  rajdzie  mogą wziąć udział całe rodziny oraz rowerzyści indy-
widualni. W Miłogostowicach, na placu zabaw na uczestników 
czeka krótki postój. Następnie wyruszą do Bieniowic, gdzie za-
planowano dłuższy odpoczynek z posiłkiem. 
▸  22 września  /  niedziela  /  godz. 11.00

KONCERT „WĘGIERSKIE CZARDASZE I TAŃCE”
Wyjątkowy wieczór, przepełniony węgierskim folklorem, popi-
sowym tańcem i operowym śpiewem! Zabrzmią czardasze, nie 
zabraknie sławnych utworów Montiego, Tańców Węgierskich 
Brahmsa, fragmentów z operetek: „Zemsta nietoperza”, „Baron 
Cygański”, „Księżniczka Czardasza” i „Cygańska miłość”. Muzykę 
ubogacą barwni tancerze i piękne stroje. Wystąpią znakomici 
artyści międzynarodowych scen muzycznych. 

▸  21 września  /  sobota  /  Sala Królewska

▸  21 września  /  sobota  /  godz. 18.00
Koncert „Węgierskie czardasze i tańce”
Sala Królewska Akademii Rycerskiej  /  bilety - 35 zł w Galerii 
Satyrykon  /  org. Fundacja SOPRANO oraz Scena Kamienica  

▸  22 września  /  niedziela  /  godz. 11.00
Wycieczka Rowerowa do Bieniowic
start - Brama Głogowska  /  wpisowe - 7, 15 zł  /  org. OSiR

▸  23-24 września  /  poniedziałek - wtorek   
Turniej piłki nożnej Żak i Orlik
Boiska treningowe w Parku Miejskim  /  wstęp wolny  /   
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 24 września  /  wtorek  /  godz. 17.00   
„Różowy słoń, zielony zając i inne artystyczne 
przygody…” - wernisaż wystawy
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wstęp wolny  / org. SDK Kopernik 

▸  26 września  /  czwartek  /  od godz. 12.00
Światowy Dzień Sybiraka
Obchody 30. rocznicy utworzenia Oddziału  
Związku Sybiraków w Legnicy
Kościół Św. Trójcy, Pomnik „Zesłańcom Sybiru” , Szkolne  
Schronisko Młodzieżowe  /  org. Związek Sybiraków

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

▸  26 września  /  czwartek  /  godz. 18.00  
Spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy`90
- wykład ks. bp dr Marka Mendyka
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy`90

▸  27 września  /  piątek    
XXV Mini Rajd Jarzębina
Legnica  /  odpłatność - 10 zł  /  org. PTTK 

▸  27 września  /  piątek  /  godz. 17.00
Wernisaż wystawy prac Hanny Galickiej
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸  27 września  /  piątek  /  godz. 18.00
„Po-słowie. XIX Łemkowskie Jeruzalem 
na papierze” - wernisaż wystawy
Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸  28 września  / sobota  /  godz. 9.00-17.00
Forest SHOW
Lotnisko  /  wstęp wolny  /  org. Gazeta Leśna 

▸  28 września  /  sobota  /  od godz. 15.00
„Ale serce słyszy” - impreza z okazji  
Międzynarodowego Dnia Głuchych 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe   /  wstęp wolny     
org. Chrześcijańska Fundacja 12 GODZIN 

▸  28 września  /  sobota  /  godz. 10.00
Miejski Turniej Szachowy „Jesień”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸  29 września  /  niedziela  
Piknik Rodzinny
Skwer Orląt Lwowskich  /  wstęp wolny  /  org. Stow. BLISKO
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STREFA TEATRU
▸ 13, 14, 15 września  /  piątek, sobota, niedziela   
MODRZEJEWSKA BY LEGNICA
Projekt artystyczny w 20. rocznicę nadania  
teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej  
Teatr Modrzejewskiej  /  org.  Teatr Modrzejewskiej

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 17.30  
Spotkanie widzów i ludzi Teatru  
oraz pokaz filmu „Co Teatr Modrzejewskiej 
w Legnicy zmienił w twoim życiu?”  
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie Teatr 
Niezbędnie Potrzebny, Teatr Modrzejewskiej

▸ 13 września  /  piątek  /  godz. 20.00 - premiera  
▸ 27, 29 września  /  piątek, niedziela  /  godz. 19.00
▸ 26 września  /  czwartek  /  godz. 11.00
Spektakl „Spójrz n(A) nią 
– pieśniodramat u Modrzejewskiej”  
Teatr, Scena na Nowym Świecie  /  bilety - 50 zł  (premiera), 35 zł, 
30 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 15.00
Spotkanie z aktorami dwóch „scen 
Modrzejewskiej” – Teatru w Legnicy oraz 
Narodowego Starego Teatru 
im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 17.00
Promocja publikacji poświęconych 
Helenie Modrzejewskiej
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 14 września  /  sobota  /  godz. 20.00
Otwarcie wystawy zdjęć „Teatr w Legnicy  
1999 – 2019” oraz teatralizowana potańcówka, 
którą poprowadzi folkowa kapela „Tęgie Chłopy”
Foyer, Scena Gadzickiego  /  bilety - 50 zł  /  org. Teatr

▸ 15 września  /  niedziela  /  godz. 15.00
Teatralny spacer z Robertem Urbańskim  
po przestrzeniach miasta, które Teatr  
wykorzystał w swojej ponad 20-letniej pracy
start - Teatr /  wstęp wolny - zapisy w kasie  /  org. Teatr 
Modrzejewskiej 

▸ 15 września  /  niedziela  /  godz. 19.00
Monodram Krystyny Jandy 
„Zapiski z wygnania” 
Scena Gadzickiego  /  bilety - 80 zł  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 19, 20 września  /  czwartek, piątek  /   godz. 11.00 
▸ 21, 22 września  /  sobota, niedziela  /   godz. 19.00
Spektakl „Dzień dobry i do widzenia”
Teatr, Scena na Strychu  /  bilety - 25 zł  /  org. Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 28 września  /  sobota  /   godz. 19.00
„Wczorajsze jutra” 
Wieczór Spektakli Tańca
 - „kompozycja_trzecia rzeczywistość”
 - „Przed jutrem”
 - „Zdarzenia”
Teatr, Scena Gadzickiego  /  bilety - 35 zł, 25 zł  /  org. Teatr 
Modrzejewskiej

WIECZÓR SPEKTAKLI TAŃCA
Na legnicki wieczór tańca złożą się trzy przedstawienia: „kom-
pozycja_trzecia rzeczywistość” Anny Piotrowskiej i Joanny 
Chitruszko inspirowane twórczością Hansa Bellmera, „Przed  
jutrem” - przedstawienie w reż. Marleny Bełdzikowskiej, które-
go materią są wspomnienia, przywoływane z pamięci odczucia  
i emocje oraz „Zdarzenia” Jacka Owczarka i jego Pracowni Fizycz-
nej inspirowane teorią psychologii Arnolda Mindella i praktyką 
improwizacji kontaktowej.

▸  28 września  /  sobota  / Teatr Modrzejewskiej

MODRZEJEWSKA BY LEGNICA
Na projekt artystyczny w 20. rocznicę nadania legnickiemu  
teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej złożą się spotkania,  
wystawy, spacer poznawczy oraz dwa spektakle: premiera 
„Spójrz n(A) nią – pieśniodramat u Modrzejewskiej” z muzyką 
zespołu HuRaban i tekstami legnickiej poetki Anny Podczaszy 
oraz monodram Krystyny Jandy - popis aktorskiej maestrii, poru-
szający spektakl, oparty na wspomnieniach kobiety wypędzonej  
z Polski w wyniku wydarzeń marcowych 1968 roku. 

▸  13, 14, 15 września  /  Teatr Modrzejewskiej

SPEKTAKL „DZIEŃ DOBRY I DO WIDZENIA”
Przejmująca historia rodzeństwa, które spotyka się po latach  
i sięga pamięcią do wspomnień z dzieciństwa, by doszukać się 
tam zapowiedzi swego nieudanego dorosłego życia, znaczone-
go poczuciem klęski, osamotnienia i pustki.

▸  21, 22 września  /  sobota, niedziela  / Teatr, Scena na Strychu
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JANUSZ GAŁUSZKA.  
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PRZED WOJNĄ
Wystawa malarstwa artysty pochodzącego z Sichowa k/Jawora, 
której kuratorem jest Zbigniew Libera, jeden z najbardziej roz-
poznawalnych współczesnych polskich artystów – twórca, 
performer, ikona videoartu lat ’80. Wystawa Janusza Gałuszki 
to swego rodzaju podróż sentymentalna ścieżką pamięci 
autora dorastającego w Polsce lat osiemdziesiątych, czy wreszcie  
obrazy z dawno temu przyśnionego snu…

▸  do 29 września  /  Galeria Sztuki

MATEJKO
Na wystawie, przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu prezentowane będą obrazy olejne, rysunki, 
szkice rysunkowe, reprodukcje drzeworytnicze i litograficzne  
z dorobku mistrza. Zobaczyć będzie można m.in. bardzo rzadko 
pokazywane obrazy ze skarbca klasztoru na Jasnej Górze oraz 
zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności  w Krakowie.

▸  od 13 września  /  Muzeum Miedzi

KATARZYNA BOGDAŃSKA
 „ILUSTRACJE DO CZYTANIA”
Wystawa znakomitej ilustratorki, absolwentki warszawskiej 
ASP, która współpracuje z prestiżowymi czasopismami w Polsce 
i zagranicą, m.in. The Boston Globe, The Washington Post, The 
Atlantic, Harvard Magazine, Politico, Newsweek, Magazynem 
Znak oraz tygodnikiem Wysokie Obcasy.

▸  do 26 października  /  Galeria Satyrykon, Rynek

STREFA  SENIORA 

▸ od 2 września /  zawsze w poniedziałki  /  godz. 15.00
ZŁOTE RĘCE 
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ od 3 września  /  zawsze we wtorki  /  godz. 16.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ od 5 września  /  zawsze w czwartki  /  godz. 10.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ od 5 września  /  zawsze w 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 6 września  /  zawsze w piątki  /  godz. 16.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ od 11 września  /  zawsze w środy  /  godz. 11.00
Gimnastyka dla Seniorów
Akademia Rycerska, s. 132  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 17 września  /  wtorek  /   godz. 16.00
„Stanisław Moniuszko – jeden  
z najwybitniejszych kompozytorów polskich”
Wykład profesora Natalii Pobierchenko
Akademia Rycerska, sala 40  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 23 września  /  poniedziałek  /  godz.18.00
„Mimozami jesień się zaczyna”
- zabawa taneczna
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 30 zł  /  org. LCK

14

STREFA WYSTAW

▸ do 29 września
Janusz Gałuszka. Kobiety i mężczyźni przed wojną
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 30 września
40 LAT SREBRA W LEGNICY
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  org. Galeria Sztuki 

▸ 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

▸ od 13 września do 31 grudnia
MATEJKO
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ od 16 września do 30 października
Wystawa fotografii Andrzeja Bednarka
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ od 2 września  /  poniedziałki, środy, czw., piątki  
Joga
Akademia Rycerska, sala 241  /  odpłatność  /  org. LCK 

▸ od 2 września  / wtorek, czwartek  / godz. 16.30
Studio Baletowe
Akademia Rycerska, sala 241 /  odpłatność  /  org. LCK 

▸ 4-30 września  /  poniedziałek, wt, czw., piątek
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸    od 5 września  /  pon. - czwartek  /  godz. 16.00 
Zespół Pieśni i Tańca Legnica - nabory
Akademia Rycerska, sala 132  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ od 5 września  /  zawsze w czwartki  /  godz. 18.30
TAI CHI
Akademia Rycerska, sala 132  /  odpłatność  /  org. LCK

▸ 6, 13, 20, 27 września  /  piątki  /  godz. 13.00–15.00
„Twórcze piątki” - zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ od 6 września  / piątek, niedziela  / godz. 19.00
ZUMBA
Akademia Rycerska  /  odpłatność  /  org. LCK

▸ 10, 26 września  /  wtorek, czwartek  /  godz. 9.30 
Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ 12 września  / piątek  /  godz. 17.00
„Papierowanki”  – zajęcia plastyczne
Filia nr 6 LBP, ul. Bieszczadzka /  wstęp wolny  / org. LBP 

▸ 14, 28 września  / sobota  
Flamenco dla dorosłych
Akademia Rycerska  /  odpłatność  /  org. LCK

▸ 18, 26 września  /  środa, czwartek   
„Moje małe muzykowanie”
Spotkanie z Janem Plewczyńskim
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  / wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 18 września  /  środa  /  godz. 11.00   
Klub Filmowy Osób Niewidomych
- film Janusza Kondratiuka „Jak pies z kotem” 
Filia Muzyczna LBP, ul. Mickiewicza / wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 19-20 września  /  czwartek - piątek 
„Ale murale!” 
Galeria Sztuki   /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki, II LO
 19 września  /  czwartek  /  godz. 17.00
  „Spacer po murach” - szlakiem Festiwalu „Between the Walls”
 20 września  /  piątek  /  godz. 18.00
  Street art now!  - autorskie prezentacje sztuki muralu

▸ 24 września  /  wtorek  /  godz. 18.00   
„Książka na prowincji” 
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska  /  wstęp wolny  /   
org. LBP

Chrześcijańska Fundacja 12 GODZIN ul. Traugutta 9/10, tel. 698 906 636 
Craft Event tel. 794 120 399
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl
Diecezjalne Centrum Edukacyjne pl. Wyszyńskiego, tel. 695 321 213, 
Fundacja „Soprano” tel.  697 951 656
Galeria Sztuki pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26 
Legnicka Biblioteka Publiczna ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
LCK ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
Miesięcznik „Nowa Gazeta Leśna” tel. 609 764 779
MKS Ikar ul. Piastowska 72/229
MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67
MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34, tel. 76 862 67 08
MCK ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
Narodowe Forum Muzyki Wrocław, pl. Wolności, tel. 71 7159700
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7
Polska Federacja Scrabble tel. 604 684 084, 602 443 800
PSSE  ul. Zielona 13 of. tel. 604 184 190
PTTK Rynek 27, tel. 76 856 51 63
SDK KOPERNIK ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82
Stow. Kulturalne „Krajobrazy” ul. Zielona 5/6, tel.76 862 38 32
Stowarzyszenie Pamięć i Dialog ul. Staszica 2/6
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Jordana 17, tel. 76 862 54 12
Towarzystwo Miłośników Legnicy Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48
UKS Dziewiątka pl. Słowiański 5, tel. 604 336 098
Związek Sybiraków pl. Słowiański 1 pok. 425
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„ALE MURALE!”
Nowy projekt realizowany przez Galerię Sztuki oraz II Liceum  
Ogólnokształcące w ramach programu Bardzo Młoda Kultura  
2019-2021 poświęcony będzie muralom. Jego uczestnicy będą 
szukać i dokumentować najciekawsze murale na Dolnym Śląsku. 
Ponadto w programie: wykłady, wycieczki, wystawa oraz realiza-
cja przez uczestników własnego muralu. 

▸  19, 20 września  /  Galeria Sztuki

FLAMENCO
Taniec z Andaluzji podbił serca ludzi na całym świecie. Nie nale-
ży do najłatwiejszych. Trud wynagradza jednak niesamowita siła 
emocji płynących wraz z muzyką przez nasze ciało i duszę! Fla-
menco sprawia, że czujemy się lepiej we własnym ciele, uwalnia 
zablokowane emocje.  Zajęcia prowadzi Liliana Bochenkiewicz. 

▸  14, 28 września  /  Akademia Rycerska / 
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JANUSZ GAŁUSZKA.  
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PRZED WOJNĄ
Wystawa malarstwa artysty pochodzącego z Sichowa k/Jawora, 
której kuratorem jest Zbigniew Libera, jeden z najbardziej roz-
poznawalnych współczesnych polskich artystów – twórca, 
performer, ikona videoartu lat ’80. Wystawa Janusza Gałuszki 
to swego rodzaju podróż sentymentalna ścieżką pamięci 
autora dorastającego w Polsce lat osiemdziesiątych, czy wreszcie  
obrazy z dawno temu przyśnionego snu…

▸  do 29 września  /  Galeria Sztuki

MATEJKO
Na wystawie, przygotowanej we współpracy z Muzeum Narodo-
wym we Wrocławiu prezentowane będą obrazy olejne, rysunki, 
szkice rysunkowe, reprodukcje drzeworytnicze i litograficzne  
z dorobku mistrza. Zobaczyć będzie można m.in. bardzo rzadko 
pokazywane obrazy ze skarbca klasztoru na Jasnej Górze oraz 
zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności  w Krakowie.

▸  od 13 września  /  Muzeum Miedzi

KATARZYNA BOGDAŃSKA
 „ILUSTRACJE DO CZYTANIA”
Wystawa znakomitej ilustratorki, absolwentki warszawskiej 
ASP, która współpracuje z prestiżowymi czasopismami w Polsce 
i zagranicą, m.in. The Boston Globe, The Washington Post, The 
Atlantic, Harvard Magazine, Politico, Newsweek, Magazynem 
Znak oraz tygodnikiem Wysokie Obcasy.

▸  do 26 października  /  Galeria Satyrykon, Rynek

STREFA  SENIORA 

▸ od 2 września /  zawsze w poniedziałki  /  godz. 15.00
ZŁOTE RĘCE 
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ od 3 września  /  zawsze we wtorki  /  godz. 16.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ od 5 września  /  zawsze w czwartki  /  godz. 10.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ od 5 września  /  zawsze w 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 6 września  /  zawsze w piątki  /  godz. 16.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ od 11 września  /  zawsze w środy  /  godz. 11.00
Gimnastyka dla Seniorów
Akademia Rycerska, s. 132  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 17 września  /  wtorek  /   godz. 16.00
„Stanisław Moniuszko – jeden  
z najwybitniejszych kompozytorów polskich”
Wykład profesora Natalii Pobierchenko
Akademia Rycerska, sala 40  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 23 września  /  poniedziałek  /  godz.18.00
„Mimozami jesień się zaczyna”
- zabawa taneczna
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 30 zł  /  org. LCK
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STREFA WYSTAW

▸ do 29 września
Janusz Gałuszka. Kobiety i mężczyźni przed wojną
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 30 września
40 LAT SREBRA W LEGNICY
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  org. Galeria Sztuki 

▸ 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

▸ od 13 września do 31 grudnia
MATEJKO
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ od 16 września do 30 października
Wystawa fotografii Andrzeja Bednarka
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 
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KALENDARIUM  IMPREZ 
EDUKACYJNYCH,  SPOTKAŃ  
ORAZ  WARSZTATÓW 

▸ od 2 września  /  poniedziałki, środy, czw., piątki  
Joga
Akademia Rycerska, sala 241  /  odpłatność  /  org. LCK 

▸ od 2 września  / wtorek, czwartek  / godz. 16.30
Studio Baletowe
Akademia Rycerska, sala 241 /  odpłatność  /  org. LCK 
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Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  /  org. LBP 
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Zespół Pieśni i Tańca Legnica - nabory
Akademia Rycerska, sala 132  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ od 5 września  /  zawsze w czwartki  /  godz. 18.30
TAI CHI
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- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska  /  wstęp wolny  /   
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