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LEGNICA NAGRODZI

ZASŁUŻONYCH
DLA MIASTA

o 29 lutego 2020 r. można składać wnioski o przyznanie przez
Radę Miejską Legnicy tytułu Honorowego Obywatela Miasta, Nagrody
Miasta Legnicy oraz odznaki Zasłużonego dla Legnicy.
Rada corocznie może przyznawać osobom fizycznym honorowe obywatelstwo miasta, natomiast nagrodę
w wysokości 10 tys.
zł oraz odznakę przyznaje również podmiotom
prawnym
i nieposiadającym osobowości prawnej.
Kandydatury do wyróżnień
mogą zgłaszać: prezydent Legnicy,
przewodniczący Rady Miejskiej, komisje, kluby i grupy radnych, a także organizacje polityczne, społeczne, stowarzyszenia, związki
zawodowe i wyznaniowe oraz mieszkańcy.

D

DO PIERSI PRZYTUL
PSA… W FOTELU
W legnickim Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt pieski mają namiastkę domu.
Boksy wyposażane są w fotele oraz koce
i poduszki. Ma to na celu dobro zwierząt i

Legnicka kartka z kalendarza

• luty 1948

ich komfort. - Postanowiliśmy stworzyć im
namiastkę domu – mówi Iryna Dalek, kierowniczka schroniska. – Wiele rzeczy otrzymaliśmy od wolontariuszy i ludzi o wielkich
sercach, za co jesteśmy im wdzięczni.
Jak zareagowali na to mieszkańcy boksów?
Pomysł bardzo przypadł do gustu suczce Żabusi, która polubiła przesiadywanie
w fotelu w obecności pana Darka, pracownika schroniska (na zdjęciu).
W najbliższym czasie w schronisku zostanie
także stworzone nowe, komfortowe miejsce
dla szczeniaków i wybieg pełen psich atrakcji.

STRAŻNICY POMOGĄ
URUCHOMIĆ AUTO

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: legnica.eu/o-legnicy/zasluzeni-dla-miasta, w kancelarii urzędu (parter) lub
w biurze rady: pok. 224 (II p.), pl. Słowiański 8.
Informacje pod nr tel. 76 72 12 130, 132, 135.
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HISTORIE
NIEZNANE

Jeżeli akumulator w twoim samochodzie nie
chce odpalić, zadzwoń do straży miejskiej
pod numer 986. Funkcjonariusze pomogą
uruchomić auto.
Akcja prowadzona jest przez cały rok, nie
tylko w okresie zimowym. Każdy, kto ma problem z akumulatorem, może w godzinach od
700 do 2130 zadzwonić pod numer dyżurny
986, by szybko otrzymać bezpłatną pomoc.
W ciągu siedmiu lat prowadzenia tej akcji
strażnicy pomogli uruchomić auto ponad tysiącu kierowców.
Funkcjonariusze straży miejskiej wyposażeni
są w tzw. urządzenie rozruchowe, które pomoże dobrać konkretną „moc” do danego
samochodu i uruchomić rozładowany
akumulator.

LEGNICART
Legnicki Informator
Kulturalny
projekt i skład: Beata Kostuś
LIK opracowany został na podstawie materiałów nadesłanych przez organizatorów
imprez. Za ewentualne zmiany wydawca
nie ponosi odpowiedzialności.
Magazyn miejski LEGNICA.EU
oraz LEGNICART Legnicki Informator
Kulturalny dostępne są także
w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.legnica.eu

■ fot. karta pocztowa ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

Zdecydowana większość mieszkańców przedwojennej Legnicy była
wyznania
ewangelicko-augsburskiego. Drugim wyznaniem był katolicyzm, a w mieście funkcjonowały
dwie katolickie świątynie – Johanneskirche (kościół św. Jana) i Dreifaltigkeitskirche (kościół Świętej Trójcy).
Sytuacja uległa diametralnej zmianie
po drugiej wojnie światowej, kiedy
tereny te zaczęli zasiedlać Polacy,
z reguły wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego.
Na początku 1948 r. zapadła decyzja o utworzeniu trzeciej parafii
katolickiej w mieście. W „Wiadomościach Kościelnych” opublikowano
dekret ks. Karola Milika (wówczas
Administrator Apostolski): „Mając na
względzie dobro duchowe wiernych
miasta Legnicy i okolicznych wiosek, erygujemy na mocy kan. 1427
KPK po zasięgnięciu opinii Kapituły
Metropolitalnej Wrocławskiej oraz
stron zainteresowanych, samodzielną parafię pod wezwaniem św. Piotra
i Pawła w Legnicy”. Teren nowej parafii stanowiła część dotychczasowego obszaru parafii pw. św. Jana.
Posadę proboszcza objął w niej ks.
Tadeusz Łączyński. Funkcję tę sprawował przez kolejne kilkadziesiąt lat.
■ Tekst – Marek Żak
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Ewa Szczecińska-Zielińska

Razem więcej i więcej
Dla ludzi opętanych rywalizacją najważniejsze są igrzyska. A gdyby tak połączyć siły i stanąć w jednym szeregu – czy
nie osiągnęłoby się więcej? 28 stycznia ponad 30 samorządów
naszego regionu osiągnęło ogromny sukces, a wraz z nimi niemal 400 tysięcy Dolnoślązaków może liczyć na lepszą przyszłość.
To nie jest banalny slogan, bo mądry ten, kto próbuje, a ten co
nie próbuje… niech też idzie z nami. Legniczanie mogą mieć
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powód do dumy, bo to u nas włodarze miast, gmin i powiatów
podpisali bardzo ważną deklarację. Poniżej przeczytają Państwo,
jakie mogą być tego korzyści. Nie zobaczymy ich jutro, za tydzień
czy miesiąc, ale na pewno można popatrzeć w dalszą przyszłość
z optymizmem. To dobry początek roku. A i niech kolejne miesiące przynoszą nam tylko dobre wiadomości. Tego sobie i Państwu
najszczerzej jak mogę, życzę.

SAMORZĄDY ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
RAZEM POWALCZĄ o unijne środki
> Włodarze 31 samorządów z Zagłębia Miedziowego, reprezentujący prawie 400 tysięcy mieszkańców,
podpisali (28 stycznia) w Legnicy deklarację o współpracy przy zabieganiu o środki unijne.
esteśmy bardzo ważnym regionem
Dolnego Śląska. Razem reprezentujemy niemal 400 tysięcy mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Funkcjonalnego – mówił prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. - Teraz po podpi-

J

saniu deklaracji pochylimy się nad wspólną strategią wykorzystywania przyszłych
środków finansowych z UE. Ich zdobywaniu
posłużą skuteczne i sprawdzone w innych
samorządach Dolnego Śląska Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Jak zaznaczył prezydent Legnicy, formuła

ZIT jest otwarta. Inne samorządy mogą się
przyłączyć: – Wszyscy będziemy równi, bez
względu na potencjał i siłę. Razem będziemy zabiegać o możliwie duży nasz udział
w „unijnym torcie” na nadchodzące lata.
- W realizacji tego projektu będziemy się so-

Deklaracja współpracy gmin i powiatów
Legnicko-Głogowskiego
Obszaru Funkcjonalnego ma na
celu wypracowanie najkorzystniejszej formuły wspólnego pozyskiwania środków inwestycyjnych Unii
Europejskiej na lata 2021-2027.
lidarnie wspierać. Nie rywalizujemy ze sobą.
Przygotujemy strategię pozyskiwania środkównaunowocześnianienaszychmiast,gmin
i powiatów – podkreślił prezydent Głogowa
Rafael Rokaszewicz.

Wśród dofinansowanych
inwestycji mogą
się znaleźć m.in.
połączenia drogowe,
centra
pr zesiadkowe,
p r z e dsi ęw z i ę cia ekologiczne
i niskoemisyjne
oraz wiele usług
publicznych dla
lokalnych społeczności.
Podpisanie deklaracji to początek współdziałania samorządów
LGOF. Sygnatariusze zdecydowali o powołaniu grupy roboczej, która m.in. przygotuje program i stworzy
strategię inwestowania dla naszego regionu, oszacuje budżet projektu oraz konsultować i negocjować będzie nasze propozycje
z samorządem województwa.

www.legnica.eu
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LEGNICKI PARK WODNY
BĘDĄ PIĘKNE BASENY dla legniczan

> Firma Moris Polska rozpoczęła budowę Letniego Parku Wodnego AquaFun przy ul. Stromej. Porządkowany jest teren, wyburzane są stare niecki basenowe. Jednocześnie trwają zaplanowane wcześniej prace
związane ze zmianami w projekcie. Koszt inwestycji to ponad 26 mln zł.
rzed nami bardzo duże wyzwanie. Na każdym etapie tej inwestycji zadbamy o to, aby legnicki
AquaFun był bardzo atrakcyjny, funkcjonalny i bezpieczny, a prace przebiegały
sprawnie i terminowo. Tak, aby latem
2021 roku mieszkańcy mogli korzystać
z obiektu – mówi Magdalena Ryglicka,
prezes Strefy Aktywności Gospodarczej.
Letni Park Wodny to ponad 1300 m²
wodnej zabawy i ponad 100 metrów
zjeżdżalni wodnych. Na jakie atrakcje
możemy liczyć?

P

TRZY ZJEŻDŻALNIE WODNE

ŁĄCZNIE PONAD 100 m ZJAZDU:
• pontonowa - o długości 64,60 m
ze startem z poziomu 6,21 m,
• kamikadze - o kącie nachylenia
37° i długości 20,60 m,
• multislide - trójtorowa o długości
17 m ze spadkiem ok 20 proc.

• Niecka rekreacyjna - rwąca rzeka,
huśtawka, gejzery i wspinaczka.

• Basen rekreacyjny o powierzchni ponad 600 m², wyposażony
w siatki wspinaczkowe, huśtawkę
wodną, masażery, wodne parasole,
ściany wodne, itp.
• Wodny plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową o pow. 155 m²:
wiaderka wodne zawieszone na
słupkach, wodne kwiaty, drzewka
i armatki, wodne wulkany, tunele
i inne urządzenia nie tylko dla najmłodszych.
• Kolorowy brodzik z atrakcjami:
dla najmłodszych brodzik o powierzchni ponad 170 m² i głębokości
od 0.01 do 0,45m, bajkowe naklejki,
jeż wodny, gejzery i wodny dzwonek
z bezpiecznym poziomem wody idealne miejsce wodnej zabawy dla
maluszków.
• Sześciotorowy basen pływacki
o powierzchni 400 m² (25 m długości i 16 szerokości) dla tych, którzy
zechcą popływać sportowo.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE na ocieplenie

ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

> Blisko 518 tys. zł unijnej dotacji otrzymało nasze miasto na termomodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1. To kolejne zewnętrzne dofinansowanie tej inwestycji. Wcześniej, też z urzędu
marszałkowskiego, otrzymaliśmy ok. 3,3 mln zł.
Prace przy tej inwestycji są bardzo zaawansowane.
Wymienione zostały okna, ocieplone dachy i ściany. Roboty wykonuje legnicka firma PHU Maxkol,
która wygrała przetarg. Koszt inwestycji to ok. 5
mln 494 tys. zł.
Przypomnijmy, że zakres zadania obejmuje m.in.:
termomodernizację budynków szkoły o po-

/MiastoLegnica

wierzchni użytkowej ponad 7 tys. m2 i kubaturze
ok. 23 tys. m3, wyburzenie attyk i łuków pomiędzy
budynkami, naprawę spękanych ścian, wykonanie dylatacji, dodatkowej izolacji na stropach,
przygotowanie ścian, ościeżnic i ich docieplenie
oraz modernizację systemu ogrzewania. Termin
zakończenia planowany jest w połowie tego roku.

Dzięki tej inwestycji zmniejszą się zdecydowanie
koszty ogrzewania budynku. Zwiększy się efektywność energetyczna, co przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa, a tym samym emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.
Budynek zyska nowe, ciekawe walory estetyczne.
Poprawi się komfort nauczania.

MIASTO
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Rekordowe wyniki w budownictwie

LEGNICA MIASTEM przyszłości

Z BOGATĄ OFERTĄ MIESZKANIOWĄ

> Wydział gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa Urzędu Miasta wydał w minionym roku
pozwolenia na budowę 547 mieszkań. To o 170 więcej niż w 2018 r. Na podstawie tych pozwoleń powstają
aż 492 mieszkania w budownictwie wielorodzinnym i 55 w jednorodzinnym. To rekordowe wyniki.
ozwój budownictwa umożliwiają
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obecnie
Legnica posiada ich 159. Obejmują obszar ponad 2.488 ha, co stanowi 44,2
proc. powierzchni miasta. To jeden z lepszych w kraju wskaźników, związanych
z możliwością prowadzenia publicznych,
prywatnych czy zagranicznych inwestycji budowlanych.
- Nasze miasto stwarza dobre warunki dla
budownictwa m.in. dzięki różnorodności
tworzonych planów zagospodarowania
przestrzennego. Jest to także ważny
przekaz dla inwestorów, podkreślający,
że mamy dla nich bardzo bogatą ofertę
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. Wraz z partnerami rozwijamy gospodarczy potencjał miasta, tak aby spełniało
oczekiwania i aspiracje mieszkańców. By
tutaj żyli, kształcili
się, zakładali rodziny
i pracowali. Ten rekordowy rok w budownictwie pokazuje, że
Legnica jest miastem
przyszłości.
Mamy
bogatą, zróżnicowaną
ofertę mieszkaniową.
Powstają mieszkania
wznoszone przez deweloperów, Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, którego
gmina jest największym udziałowcem, najemcy lokali komunalnych kupują je od miasta na bardzo preferencyjnych warunkach, rozwija
się budownictwo jednorodzinne – dodaje prezydent.

R

Mieszkania powstają m.in. w budynkach przy ul. Jaworzyńskiej (138
mieszkań), przy ul. Jankowskiego
(72), ul. Batorego (48 mieszkań), ul.
Chojnowskiej (41), al. Rzeczypospolitej (36), ul. Pątnowskiej (36), ul. Radosnej (28), ul. Grabskiego i Reja (25
mieszkań).

www.legnica.eu
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DOBRA POGODA SPRZYJA
przebudowie UL. SZCZYTNICKIEJ
> Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Szczytnickiej od wjazdu do firmy Lesaffre Ingrdients Service Polska do wjazdu na teren zakładu Top Beton - trwają
intensywne roboty drogowe. Sprzyja im pogoda.
rzebudowa ul. Szczytnickiej na tym etapie rozpoczęła się
w październiku 2019 r. Jak informuje wykonawca, planowany termin ich zakończenia to wiosna przyszłego roku.
Co już zrobiono? Usunięto starą nawierzchnię jezdni i ułożono
warstwę wiążącą asfaltu. Wykonano prawie w całości kanalizację
deszczową. Dobiega końca montaż krawężników. Usunięto kolizje
sieci energetycznej.
Przebudowa całej ul. Szczytnickiej obejmuje ponad dwukilometrowy odcinek jezdni. Powstaną m.in.: chodniki, ścieżki rowerowe,
zatoki autobusowe oraz pętla autobusowa wraz ze stanowiskiem
do ważenia pojazdów oraz nowoczesne oświetlenie.

P

- Ulica Szczytnicka jest bardzo ważną arterią w naszym mieście – mówi zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. – Stanowi bowiem północny objazd miasta do ul. Bydgoskiej, która
wcześniej została przebudowana ze znacznym dofinansowaniem unijnym. Podczas remontów innych ulic, np. Pocztowej
i Piastowskiej, właśnie m.in. ul. Szczytnicką będą prowadziły
objazdy. O jej przebudowę zabiegali też mieszkańcy, a teraz
zrealizujemy ich postulaty – dodaje pani prezydent.

Termin zakończenia całej inwestycji planowany jest w połowie
2021 r. Jej koszt to 15 mln 735 tys. zł. Przebudowa ul. Szczytnickiej
będzie II etapem zakończonej kilka lat temu inwestycji – modernizacji ul. Bydgoskiej, właśnie do skrzyżowania z ul. Szczytnicką.
Przypomnijmy, że wówczas przebudowano ponad kilometrowy
odcinek Bydgoskiej. Ułożona została nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni, zbudowano ponad dwa kilometry chodników i ścieżek
rowerowych, parking na 64 miejsca i zatoki autobusowe.

/MiastoLegnica

ROZPOCZĘŁA SIĘ
PRZEBUDOWA
UL. SIKORSKIEGO
Firma Fobis, która wygrała przetarg z ceną 1,82 mln zł,
rozpoczęła przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od
ronda na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę skrzyżowania z ul. Koskowicką, chodników i ścieżek rowerowych, remont studni kanalizacyjnych wraz z regulacją
włazów, wymianę wpustów jezdniowych z przykanalikami, renowację kolektora ze studniami.
Planowany termin zakończenia – jesienią tego roku. Na
przebudowę Sikorskiego nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 mln 75 tys. zł. Rondo na ul.
Sikorskiego zostanie przebudowane w ramach III etapu
budowy zbiorczej drogi południowej.

MIASTO
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PRZYJAZNY SPOSÓB ROZLICZANIA podatków
> - Zachęcam Państwa do logowania się na plip.legnica.eu i proszę o przekazanie tej informacji znajomym
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Nasza platforma bardzo ułatwia płacenie podatków i opłat lokalnych rozliczanych przez Urząd Miasta, np. od nieruchomości, za odpady czy użytkowanie wieczyste.
a platformie informacyjno – płatniczej PLIP mieszkańcy Legnicy, mający wobec miasta zobowiązania,
mogą je sprawdzić i uregulować elektro-

N

nicznie. Jest okazja. Właśnie otrzymujemy
z Urzędu Miasta decyzje w sprawie podatków
lokalnych. Dzięki platformie PLIP możemy je
uregulować bardzo szybko i wygodnie, bez

kolejek, bez wychodzenia z domu. Nie poniesiemy za to żadnych dodatkowych kosztów.
Działająca już drugi rok Platforma PLIP dostępna jest pod adresem plip.legnica.eu.

Zarejestrować się można na dwa
sposoby:
•
wykorzystując swój Profil Zaufany ePUAP (logujemy się na plip.
legnica.eu przy pomocy uwierzytelniania Profilem Zaufanym)
•
rejestrując się bezpośrednio na
stronie plip.legnica.eu
i aktywując swoje konto w Biurze
Obsługi Klienta na parterze urzędu (jednorazowa wizyta
z dokumentem tożsamości).

LEGNICA bez nieetycznych
> W Legnicy żaden z hotelarzy czy restauratorów nie udostępnia już
swoich lokali na nieuczciwe pokazy handlowe i pseudobadania medyczne – mówi Tomasz Strojek, miejski i powiatowy rzecznik konsumentów. – Tym samym, po dziewięciu miesiącach walki, możemy
uznać, że zakończyła się ona sukcesem.
Jak do tego doszło? Rzecznik konsumentów w marcu ubiegłego roku zainicjował
akcję przeciwko firmom, organizującym
nieuczciwe pokazy handlowe i pseudobadania medyczne
w naszym mieście.
Podczas tych spotkań na nieuczciwe zakupy narażane były przede
wszystkim osoby
starsze.

Kampania rzecznika spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością przedsiębiorców, którzy zrezygnowali z wynajmowania sal na ten cel. Te lokale rzecznik
wyróżniał tytułem „Miejsce przyjazne dla konsumenta”.
Dzięki pomocy biskupa podczas
mszy świętych w prawie 240 parafiach, do których należy niemal
760 tys. wiernych na terenie całej
diecezji legnickiej, odczytany został apel rzecznika.

Legniccy przedsiębiorcy jako pierwsi w kraju podjęli tak zdecydowane kroki w walce
z nieuczciwymi pokazami – dodaje Tomasz Strojek. – Dzięki takim działaniom wyeliminowaliśmy nieetyczne prezentacje. Nasza akcja nie miałaby takich efektów, bez
zaangażowania władz miasta, powiatu oraz diecezji, ale co szczególnie cieszy, mieszkańców oraz mediów. To zdecydowanie wspólny sukces wszystkich legniczan, za co
serdecznie dziękuję.

Akcji patronowali: prezydent Tadeusz Krzakowski, starosta powiatu
legnickiego Adam Babuśka oraz
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Przyłączył
się do niej także biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.

www.legnica.eu
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CO USTRZELIŁ W LEGNICY Kazimierz Deyna?
> Marcin Makuch jako dzieciak odkrywał tajemnice Przybkowa, gdzie mieszkał. Wciągnęło go. Po studiach
historycznych wrócił do Legnicy. Na poważnie zajął się zagadkami naszego miasta. Właśnie ukazała się jego
najnowsza książka „Sekrety Legnicy 2”.
niej kilkadziesiąt barwnych, znanych i nieznanych, ale soczystych
opowieści z dziejów naszego miasta. Tych jeszcze sprzed wojny, jak i bardziej współczesnych. Jak chociażby o tym,
że legendarny piłkarz Kazimierz Deyna
ustrzelił naszej Miedzi hat tricka.
Kim jest autor? Mówi o sobie, że historykiem, muzealnikiem, regionalistą. Dyrektorem Muzeum Miedzi. Publicystą portalu
Liegnitz.pl. Pasjonatem piłki nożnej i numizmatyki. I najważniejsze – mężem Katarzyny i dumnym ojcem Dominiki, Macieja
i Tomasza.
Wracamy do jego sekretów. – Wychowywałem się na Przybkowie – wspomina. – Dla
dzieciaków to było bardzo atrakcyjne i pełne tajemnic miejsce. Fascynował mnie stojący tam pomnik, który po latach opisałem
w drugiej części „Sekretów Legnicy”. Znajdowaliśmy tutaj wiele różnych artefaktów, jak
monety, czy łuski po nabojach.
Wiele lat później kończy historię na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rozpoczyna pracę
w Muzeum Miedzi. Jest oczywiście przesiąk-

sób przybliżają dawną i nie tak dawną historię naszego miasta.
– Imponuje nam, że Legnica była kiedyś
miastem samowystarczalnym – mówi. - Wytwarzano tutaj mnóstwo rzeczy. Zaczęliśmy
poznawać i przybliżać historie mieszkańców, którzy tworzyli
miasto długo przed
nami. Opisywaliśmy
Legnicę lotniczą –
Zeppeliny, loty balonów. To działało na
wyobraźnię.
Wiele
artykułów
o dziejach dawnej
Legnicy ukazywało się na stronach
magazynu
miejskiego Legnica.eu. I
tak dochodzimy do
pierwszej części „Sekretów Legnicy”. –
Wydawca Michał Koliński zaproponował mi
napisanie książki – uśmiecha się. – Miałem
już sporo gotowych artykułów, które prze-

nięty już dziejami Legnicy. Z przyjaciółmi Zbyszkiem Brzezińskim i Bartkiem Rodakiem
tworzą portal Liegnitz.pl. W przystępny spo-

robiłem. Poszukałem też tematów nieopisanych szerzej. I tak powstała ta książka.
Napisane przystępnym językiem opowieści, bogato ilustrowane, trafiły
w gusta legniczan. „Sekrety
Legnicy” rozchodziły się jak
świeże bułeczki. I nic dziwnego, że przyznano tym tajemnicom tytuł Legnickiej Książki
Roku 2015. – Zaskoczyło mnie
to wyróżnienie – przyznaje.
Jednocześnie bardzo ucieszyło,
że ludzie łakną takich historii

W

/MiastoLegnica

związanych z ich małą ojczyzną. Skosztowałem też trochę sławy. Pewnego dnia
przyszła do mnie do muzeum pani, która
powiedziała, że jest dumna ze mnie. To
była moja wychowawczyni z przedszkola –
śmieje się.

Z przyjaciółmi z Liegnitz.pl przywracają
pamięć o dawnych legniczanach. Na cmentarzu, dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu
prezydenta Legnicy, powstaje lapidarium
z kilkudziesięcioma kamieniami nagrobnymi. Dyrektor Makuch i jego współpracownicy z muzeum razem z urzędem
przygotowali Legnickie Spacery Historyczne. Był to hit sezonu. Uczestniczyło
w nich ponad 1500 osób, a wśród nich
wielu przyjezdnych.

Druga część „Sekretów Legnicy” też
zapowiada się na hit wydawniczy. Na
spotkania z autorem przybywają tłumy. Ludzie chętnie kupują książkę.
Czy czas pomyśleć więc o kontynuacji serii? - Być może w przyszłości.
Na razie pracuję nad inna książką.
Ale bardzo się cieszę, że moje publikacje zachęcają do poznawania
dziejów naszego miasta.

fot. Archiwum Fundacji Historycznej Liegnitz.pl

Legnicki Informator Kulturalny

KALENDARIUM
IMPREZ

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
▸

1 lutego / sobota / od godz. 7.00

EXPRESS NARTY

Czechy, Pec pod Śnieżką / odpłatność - 50 zł / org. OSiR

▸

1 lutego / sobota / godz. 10.00

Dolnośląski Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Dzieciopiewy”

9

SPEKTAKL „ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE”

Romantyczna komedia Bernarda Slade’a, broadway’owski
przebój lat 70-tych z nominacją do Oskara za scenariusz wersji
filmowej. George, księgowy z New Jersey i Doris – gospodyni
domowa, mężatka i matka trojga dzieci z Oakland – spotykają
się w uzdrowisku w północnej Kalifornii. Ich przypadkowy romans staje się związkiem na całe życie. Olga Bończyk, Piotr
Gąsowski i Zbigniew Kozłowski pokażą nam, jak kochać się
przez wiele lat widując się zaledwie raz do roku...

▸

1 lutego / sobota / Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

1, 16, 22 lutego / sobota, niedziela / godz. 11.00

XXVII Legnicka Liga Halowa
Hala OSiR, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. LS Futbol-5

▸

1 lutego / sobota / godz. 17.00

MKS Ikar Legnica – Rosiek Syców
Piłka siatkowa mężczyzn - II LIGA
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego / wstęp wolny / org. MKS Ikar

▸

1 lutego / sobota / godz. 18.00

Spektakl „Za rok o tej samej porze”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 80 zł /
org. Stacja Art, LCK

▸

5 lutego / środa / godz. 9.00-14.00

XI Legnickie Prezentacje Edukacyjne
PWSZ, ul. Sejmowa / wstęp wolny / org. PWSZ

▸

7 lutego / piątek / godz. 18.00

„Spełniamy dziecięce marzenia” - koncert
jubileuszowy Lions Club Silesia Legnica
z udziałem Andrzeja Koryckiego i Dominiki
Żukowskiej

OBRAZY SNÓW I RZECZYWISTOŚCI

Wernisaż wystawy czeskiego artysty, światowej sławy grafika
i kolekcjonera, który zyskał przydomek najpłodniejszego artysty
Europy. Pavel Hlavatý od lat jest związany z Polską. Ponieważ
w swoim kraju za udział w Praskiej Wiośnie miał zakaz publikacji,
z pomocą polskich plastyków uczestniczył w międzynarodowych sympozjach i prezentował swoje dzieła.

▸

7 lutego / piątek / Galeria Sztuki

PWSZ, ul. Sejmowa / bezpłatne zaproszenia dostępne
w Rektoracie / org. PWSZ

▸

7 lutego / piątek / godz. 19.00

„Obrazy snów i rzeczywistości”
- wernisaż wystawy Pavla Hlavaty`ego
Galeria Sztuki, Plac Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria
Sztuki

▸

9 lutego / niedziela / godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci
Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

13 lutego / czwartek / godz. 17.00

Jubileusz 50-lecia Towarzystwa Miłośników
Legnicy PRO LEGNICA
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / wstęp wolny /
org. TML Pro Legnica

▸

13 lutego / czwartek / godz. 18.00

„CZEKAJĄC NA MIŁOŚĆ”
KONCERT PATRYCJI KAMOLI

Autorski projekt znanej wokalistki jazzowej łączy jazz oraz
muzykę pop. Wypełniony magicznymi emocjami koncert to
swoisty dialog wokalistki z zespołem, w skład którego wejdą:
Robert Ściubilecki (gitara), Sławomir Kosmala (bas), Andrzej
Lamik (instrumenty klawiszowe) i Marcin Tokarski (perkusja).

▸

14 lutego / piątek / Legnicka Biblioteka Publiczna

Kawiarenka Obywatelska
„A kultura tu podobno jest…”

Art Cafe Modjeska / bezpłatne wejściówki w kasie Teatru /
org. Teatr Modrzejewskiej

▸

14 lutego / piątek / godz. 18.00

„Czekając na miłość”
Koncert Patrycji Kamoli

LBP, ul. Piastowska / bezpłatne wejściówki / org. LBP

www.legnica.eu
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▸
WALENTYNKI Z KABARETEM JURKI

Co zrobić, gdy zginie klucz od mieszkania? Jak przygotować
laurkę z zachowaniem norm bezpieczeństwa? Czy da się ukryć
przed księdzem po kolędzie? Zielonogórscy kabareciarze zapraszają na barwny program traktujący o zwykłych sprawach, który
przeniesie nas w świat lekkiej, nieskrępowanej, acz inteligentnej
zabawy z posmakiem autoironii.

▸

14 lutego / piątek / Akademia Rycerska

14 lutego / piątek / godz. 19.00

Walentynki z Kabaretem Jurki - „Last minute”
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 55 zł /
org. Awangarda, LCK

▸

15 lutego / sobota / godz. 17.00

MKS IKAR Legnica – MKS Aqua Zdrój Wałbrzych
Piłka siatkowa mężczyzn - II LIGA
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego / wstęp wolny / MKS Ikar

▸

15 lutego / sobota / godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź Legnica – Olimpia MADEX
Piekary Śląskie (Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA)
Hala OSiR, ul. Lotnicza / bilety / org. MSPR Siódemka Miedź

▸

15, 16 lutego / sobota, niedziela / godz. 19.00

„Portret Polaka po szkodzie”
Kabaret Aktorów Modrzejewskiej
„Piękna Helena”

Art Cafe Modjeska / bilety - 30, 35 zł / org. Teatr Modrzejewskiej

▸

16 lutego / niedziela / godz. 19.00

„Za niebawem”
Koncert zespołu VOOVOO
KONCERT ZESPOŁU VOOVOO „ZA NIEBAWEM”

Zespół „Voo Voo” ponownie zagra w Legnicy. Tym razem
przedstawią utwory z nowej płyty „Za niebawem”. Premierowy
materiał stawia na żywioł, rytm i mocniejsze gitarowe akcenty.
Więcej też w tym materiale odniesień do spraw społecznych
i pytań o kondycję człowieka w tych pogmatwanych czasach.
Za muzykę i słowa, jak zawsze odpowiada Wojciech Waglewski.

▸

16 lutego / niedziela / Akademia Rycerska

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 80, 90 zł /
org. Agencja Koncertowa TOMMA, LCK

▸

21 lutego / piątek / godz. 17.00

,,Legnica na dawnych kartach pocztowych – kolej”
Spotkanie autorskie oraz promocja książki
Muzeum Miedzi / wstęp wolny / org. Muzeum Miedzi

▸

22 lutego / sobota

,,Karnawał we Wrocławiu” - wycieczka
Opera oraz Muzeum Narodowe we Wrocławiu /
odpłatność - 130 zł / org. PTTK

▸

23 lutego / niedziela / godz. 15.00

„Pochwal się swoim zwierzątkiem”
– wystawa domowych ulubieńców

Hala OSiR, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. OSiR

▸

23 lutego / niedziela / godz. 18.00

LEGNICA JAZZ DAY
Daniel Toledo Quartet

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilet - 30, 45, 60 zł /
org. LCK

LEGNICA JAZZ DAY - DANIEL TOLEDO QUARTET
Daniel Toledo Quartet to skład uznanych muzyków jazzowych,
na czele którego stoi ekwadorski kontrabasista. W lutym 2020
roku na rynek trafi ich nowy album „Fletch”, w którym tradycja
europejskiego jazzu, zasilana żywiołem improwizacji, wchodzi
w dialog z muzyką Ameryki Południowej. Wystąpią: Daniel Toledo (kontrabas), Piotr Orzechowski (piano), Kuba Więcek (sax) i
Michał Miśkiewicz (perkusja).

▸

23 lutego / niedziela / Akademia Rycerska

▸

25 lutego / wtorek / godz. 16.30

Martin Rybacki - wernisaż wystawy
Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

25 lutego / wtorek / godz. 16.30

„Taneczna klasówka – karnawałowe ostatki”
- pokaz tańca Studia TAKT
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

27 lutego / czwartek / godz. 17.00

Almanach sztuki Zagłębia Miedziowego.
Symbolizm i transcendencja - Henryk J. Baca
LBP, ul Piastowska / wstęp wolny / org. Stowarzyszenie
Pamięć i Dialog, LBP

▸

27 lutego / czwartek / godz. 19.00

„To tylko sex” - monodram Olgi Bołądź
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilet - 75 zł /
org. Agencja Artystyczna Start, LCK

/MiastoLegnica
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▸

28 lutego / piątek / godz. 20.00

Marcin Kydryński prezentuje:
Maria Emilia – koncert muzyki FADO
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 99, 120 zł /
org. LCK

▸

11

28 lutego / piątek / godz. 18.00

MKS Miedź Legnica S.A. – Zagłębie Sosnowiec
Mecz 1 ligi piłki nożnej

„TO TYLKO SEX” - MONODRAM OLGI BOŁĄDŹ

Nowa, pikantna i zabawna sztuka dla dorosłych! Wielki przebój
West Endu w opracowaniu Szymona Jachimka z kabaretem
„Limo”. Aktorka Olga Bołądź z dużą dozą humoru przedstawi cenne rady i wskazówki, które wzbogacą życie erotyczne
wszystkich, bez wyjątku...

▸

27 lutego / czwartek / Akademia Rycerska

Stadion im. Orła Białego / bilety / org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸

28 lutego / piątek / godz. 17.30

GLOBTROTER - Skandynawia okiem
Łukasza Tuchaja i Darka Borowca
Klub Mieszkańców „Agatka”, ul. Artyleryjska / wstęp wolny /
org. KM Agatka

▸

28 lutego / piątek / godz. 18.00

„Żółta Poziomnica 2019”
Plebiscyt na najładniejszy legnicki budynek
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. Grupa Skupień i
Przyjaciele, LBP

▸

28 lutego / piątek / godz. 17.00

Piątek Muzyczny - „Karnawałowe impresje”
- koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych”
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska / wstęp wolny /
org. Zespół Szkół Muzycznych

▸

29 lutego / sobota / godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź Legnica – Politechnika
Anilana Łódź
Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA

MARIA EMILIA – KONCERT MUZYKI FADO

Marcin Kydryński, który będzie gospodarzem programu prezentuje „Siestę w Drodze 2020”. Po raz pierwszy pojawi się brazylijka
Maria Emilia, jeden z najciekawszych młodych głosów, nowe objawienie na scenie fado. Maria Emilia urodziła się w Sao Paulo a
jej album „Casa de Fado” okazał się w 2018 roku przełomowym
sukcesem. Koncert „niezobowiązującej, niczym nieskrępowanej
muzyki przyjaznej człowiekowi” - jak mówi Marcin Kydryński

▸

28 lutego / piątek / Akademia Rycerska

Hala OSiR, ul. Lotnicza / bilety / org. MSPR Siódemka Miedź

STREFA SENIORA
▸

3, 10, 17, 24 lutego / poniedziałki / godz. 15.00

ZŁOTE RĘCE
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

6, 13, 20, 27 lutego / czwartki / godz. 10.00-13.00

„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych

TML Pro Legnica, Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

6, 13, 20 lutego / 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 7 lutego / zawsze w piątki / godz. 16.00

Klub +50

Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of / wstęp wolny / org. PSSE

▸

„ŻÓŁTA POZIOMNICA 2019”

Po raz kolejny rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na najładniejszy
budynek legnicki, którego budowa została ukończona w ubiegłym roku. W konkursie uczestniczyć będzie 27 projektantów
i ich dzieła: domki jednorodzinne, osiedla szeregowe, wielorodzinne klatkowce i obejmujące cały kwartał kompleksy mieszkalne. W konkursie uczestniczą również obiekty handlowe i usługowe, hale oraz obiekty przemysłowe.

▸

28 lutego / piątek / Legnicka Biblioteka Publiczna

10 lutego / poniedziałek / godz. 18.00

Bal u Księżnej Elżbiety

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 45 zł / org. LCK

▸

25 lutego / wtorek / godz. 18.30

„Śledzik” - spotkanie przy muzyce

Centrum Spotkań im Jana Pawła II / opłata - 40 zł / org. PSSE,
Diecezjalne Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II

www.legnica.eu
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STREFA WYSTAW
PAVEL HLAVATY
„OBRAZY SNÓW I RZECZYWISTOŚCI”

Przekrojowa wystawa poświęcona twórczości znakomitego
malarza i grafika, historyka sztuki i filozofa, jednego z najpłodniejszych artystów w Europie. Więziony i skazany na izolację artystyczną po „Praskiej Wiośnie”, miał zakaz wydawania, publikowania i wystawiania. Od roku 1977 Hlavaty zajmuje się wyłącznie
grafiką. Stworzył ponad 700 ekslibrisów, a także wiele plakatów
i prac graficznych.

▸

od 7 lutego do 20 marca / Galeria Sztuki

▸

od 7 lutego do 20 marca

Pavel Hlavaty
„Obrazy snów i rzeczywistości”
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria
Sztuki

▸

od 17 do 28 lutego

„Żółta poziomnica”

Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. Grupa
„Skupień i Przyjaciele”/ LBP

▸

od 25 lutego do 9 kwietnia

Martin Rybacki
„Selfportrait of the Artist as a Young Man”
Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

do 16 lutego

„Rapa Nui – Wyspa Posągów”
– wystawa fotografii Marka Fiedlera i Marka
Oliwiera Fiedlera
Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸
MARTIN RYBACKI „SELFPORTRAIT OF THE
ARTIST AS A YOUNG MAN”

Tytuł wystawy to gra słowna na temat słynnej powieści Jamesa
Joyce’a i przekonania, że każde dzieło sztuki jest autoportretem
artysty niezależnie od jego tematyki. Martin Rybacki od 1990
roku mieszka w Niemczech. Studiował u znanego niemieckiego
ilustratora i artysty Wolfa Erlbrucha na Uniwersytecie Sztuki Folkwanga w Essen oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie
i Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i kolażem. Ta różnorodność mediów znajduje naturalne odzwierciedlenie w tematyce jego prac i na jego wystawach.

▸

od 25 lutego do 9 kwietnia / Galeria RING

do 22 lutego

Edward Grzegorz Funke
„Portret ze Świata”
Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

do 29 lutego

Joanna Concejo „Szeptem o istocie i naturze”
Galeria Satyrykon, Rynek / wstęp wolny / org. LCK

▸

do 30 marca

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

▸

do 31 marca

Nasze Najnowsze 2018
Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

STREFA KINA
▸

3 lutego / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Sofia”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

10 lutego / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Heavy Trip”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸
ŻÓŁTA POZIOMNICA 2019

Wystawa prezentująca obiekty zgłoszone do konkursu na najciekawszą legnicką inwestycję architektoniczną 2019 roku.

▸

od 17 do 28 lutego / Galeria LOŻA LBP

17 lutego / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
- „Bracia Karamazow”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

19 lutego / środa / godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
„Zapiski z Toskanii”

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza
/ wstęp wolny / org. LBP, Polski Związek Niewidomych

▸

24 lutego / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu
- „Charlie i Boots”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

/MiastoLegnica
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STREFA TEATRU
▸

1, 2 lutego / sobota, niedziela / godz. 19.00

Spektakl „Zanim chłodem powieje dzień”

Scena Gadzickiego, Teatr Modrzejewskiej / bilety - 30, 35 zł /
org. Teatr Modrzejewskiej

▸

8 lutego / sobota / godz. 19.00

Monodram Magdy Drab „Curko moja ogłoś to,
rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk”

MONODRAM MAGDY DRAB

Malarka Maria Wnęk (1922-2005) ukończyła zaledwie cztery klasy. Twierdziła, że malować każe jej sam Bóg. Monodram Magdy
Drab opowiada zarówno o niezwykłej postaci, jak i o świecie,
który jej się przygląda, o wyobcowaniu i wyobraźni, o prawdziwej sztuce i o tym, jak ją postrzegamy.

▸

8 lutego / Scena na Strychu, Teatr Modrzejewskiej

Scena na Strychu, Teatr Modrzejewskiej / bilety - 25 zł /
org. Teatr Modrzejewskiej

▸
▸

6, 7 lutego / czwartek, piątek / godz. 11.00
9 lutego / niedziela / godz. 12.00

Spektakl „Baśń o pięknej Parysadzie
i o ptaku Bulbulezarze”

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 25, 30 zł / org. Teatr Modrzejewskiej

▸
▸
▸

22 lutego / sobota / godz. 19.00 - premiera
25-28 lutego / wtorek - piątek / godz. 11.00
28, 29 lutego / piątek, sobota / godz. 19.00

Spektakl „Fanny i Aleksander”

Scena Gadzickiego, Teatr Modrzejewskiej / bilety - 60, 40, 35 zł
/ org. Teatr Modrzejewskiej

BAŚŃ O PIĘKNEJ PARYSADZIE I O PTAKU
BULBULEZARZE

DK Atrium, ul. Pomorska / wpisowe, odpłatność / org. Atrium

Jedna z „Klechd sezamowych” Bolesława Leśmiana oparta na
„Księdze tysiąca i jednej nocy”, łączy tajemniczą atmosferę
Orientu z wyobraźnią wielkiego polskiego poety. Bohaterką jest
rozkapryszona księżniczka, która dla błahej zachcianki wyprawia
braci w niebezpieczną podróż. Kiedy jednak ulegają złym mocom w Parysadzie budzi się odwaga: rusza im na ratunek, nie
zważając na jakiekolwiek przeszkody. Czy zdoła ich ocali?

▸

▸

STREFA EDUKACJI
▸

1 lutego / sobota / godz. 9.30

Dolnośląskie Młodzieżowe Grand Prix
w Szachach
od 1 lutego / poniedziałek - sobota

„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
- zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami

6, 7, 9 lutego / Scena Gadzickiego, Teatr Modrzejewskiej

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

3, 24 lutego / poniedziałki / godz. 16.00

Kreatywne poniedziałki w MCK

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

4, 6 lutego / wtorek, czwartek /

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

5, 25 lutego / środa, wtorek / godz. 16.20

„Aktywni odkrywcy”

KM Agatka, ul. Artyleryjska / wpisowe / org. KM Agatka

▸

6, 27 lutego / czwartek / godz. 16.00

Czwartki w bibliotece MCK

MCK, ul. Rataja / wstęp wolny / org. MCK

▸

7, 28 lutego / piątki / godz. 13.00

„Twórcze piątki”
– zajęcia plastyczne dla dzieci

Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka / wstęp wolny / org. LBP

▸

FANNY I ALEKSANDER

Druga polska adaptacja sceniczna filmowego arcydzieła Ingmara Bergmana. Historia rodzeństwa, które po śmierci ojca dostaje
się pod opiekę fanatycznego pastora, łączy w sobie atmosferę
baśni i sagi rodzinnej, horroru i komedii. Jest tu nostalgia, miłość,
wiara w triumf sprawiedliwości i potęgę sztuki.

▸

od 22 lutego / Scena Gadzickiego, Teatr Modrzejewskiej

7 lutego / piątek / godz. 17.00

„Świet(l)ne foto” - warsztaty solarigrafii
Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny, zapisy / org. Galeria Sztuki

▸

12, 19, 29 lutego / sobota, środa /

LEGO PRZYGODA z „Brick 4 kidz”

KM Agatka, ul. Artyleryjska / wpisowe - 15, 20 zł / org. KM Agatka

www.legnica.eu
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STREFA EDUKACJI - cd.
„ŚWIET(L)NE FOTO”
WARSZTATY SOLARIGRAFII

▸

20, 25 lutego / czwartek, wtorek

Warsztaty poprowadzi legnicki fotograf Marcin Kulikowski.
Pod jego kierunkiem uczestnicy zajęć poznają tajniki fotografii otworkowej oraz samodzielnie wykonają camera obscura
– przyrząd będący pierwowzorem aparatu fotograficznego.

„Moje małe muzykowanie”
Spotkanie z Janem Plewczyńskim

▸

„Zimowa Wyspa Skarbów”
Pracownia rozwoju dziecka

7 lutego / piątek / Galeria Ring, Rynek

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

24 lutego / poniedziałek / godz. 17.15

KM Agatka, ul. Artyleryjska / wpisowe - 15, 20 zł / org. KM Agatka

▸

28 lutego / piątek / godz. 16.15

SMYKO–MULTISENSORYKA

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wpisowe - 20 zł / org. SDK
Kopernik

ZIMOWE FERIE W LEGNICY
▸

od 10 do 21 lutego / pon. - piątek / od godz. 8.00

Półkolonie zimowe dla uczniów szkół
podstawowych
ZIMOWA WYSPA SKARBÓW

Fabularyzowane zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat obejmujące różnorodne ćwiczenia i zabawy muzyczne i logarytmiczne,
stymulujące kreatywność i ekspresję słowno-ruchową poprowadzi Adrianna Zbińska specjalista w dziedzinie technik rozwojowych i terapeutycznych: logopedii, bajkoterapii i sensoplastyki.

▸

24 lutego / poniedziałek / KM Agatka, ul. Artyleryjska

•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna
Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna
Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska

opłata za 1 dzień - 20 zł, dziesięciodniowy turnus - 200 zł.
Uczniowie korzystający z bezpłatnych obiadów kwalifikowani
są w pierwszej kolejności a ich udział jest bezpłatny / org. UM
Legnica

▸

od 10 do 21 lutego

Ferie zimowe z OSiR-em

SMYKO–MULTISENSORYKA ™

Zajęcia wspierające rozwój dzieci w oparciu o metodę integracji sensorycznej czyli stymulację wszystkie siedmiu zmysłów
dziecka oraz wspieranie, przy udziale rodziców, procesu integracji sensorycznej. Podczas spotkania jest mnóstwo: śpiewania
i słuchania muzyki, masowania i dotykania różnorodnych
faktur, ściskania i zgniatania, smakowania i wąchania, ruszania
się i bujania oraz obserwowania i doświadczania świata.
Zajęcia poprowadzi Jowita Waszczyk.

▸

28 lutego / piątek / SDK Kopernik, ul. Koziorożca

/MiastoLegnica

obiekty OSiR / wstęp wolny / org. OSiR
Program
• 10 lutego (poniedziałek)
godz. 10.00 „Ferie z Delfinkiem”, Basen Delfinek
godz. 10.00 Zabawy na lodzie, Lodowisko przy Sejmowej
• 11 lutego (wtorek)
godz. 10.00 Wariacje na lodzie, Lodowisko przy Sejmowej
• 12 lutego (środa)
godz. 10.00 Zabawy na lodzi, Lodowisko przy Sejmowej
godz. 10.00 Turniej koszykówki, Hala przy ul. Głogowskiej
godz. 11.00 Trening funkcjonalny, Siłownia
przy ul. Głogowskiej
• 13 lutego (czwartek)
godz. 10.00 Zabawy na lodzi, Lodowisko przy Sejmowej
godz. 11.00 Warsztaty kulinarne „Zdrowa Buła”, Stadion
• 14 lutego (piątek)
godz. 10.00 Gramy w Gałę, Hala przy ul. Lotniczej
godz. 10.00 Epoka lodowcowa, Lodowisko przy Sejmowej
• 17 lutego (poniedziałek)
godz. 10.00 „Ferie z Delfinkiem”, Basen Delfinek
godz. 11.00 Zabawy na lodzie, Lodowisko przy Sejmowej
• 18 lutego (wtorek)
godz. 10.00 „To nie takie trudne”, Lodowisko przy Sejmowej
• 19 lutego (środa)
godz. 10.00 Turniej koszykówki, Hala przy ul. Głogowskiej
godz. 11.00 Trening funkcjonalny, Siłownia
przy ul. Głogowskiej
godz. 11.00 Zabawy na lodzie, Lodowisko przy Sejmowej
• 20 lutego (czwartek)
godz. 10.00 Turniej kometki, Hala przy ul. Głogowskiej
godz. 11.00 Zabawy na lodzie, Lodowisko przy Sejmowej
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• 21 lutego (piątek)
godz. 10.00
godz. 11.00

Turniej piłki siatkowej „Spotkajmy się przy
bloku”, Hala przy ul. Sejmowej
Ferie na lodowisku, Lodowisko przy Sejmowej

▸ 10 - 21 lutego
Ferie z MCK

/ pon.-piątek / godz. 10.00-15.00

MCK, ul. Mickiewicza, ul. Rataja / wstęp wolny / org. MCK
W programie:
• 10 - 21 lutego (poniedziałek-piątek)
godz. 10.00-14.00 Nauka jęz. niemieckiego
godz. 10.00-13.00 Warsztaty batiku
godz. 10.00- 13.00, 12.00- 15.00
Warsztaty ceramiczne
godz. 10.00 - 13.00, 13.00 - 16.00
Warsztaty teatralne
godz. 10.00 - 13.00 Warsztaty kreatywne
godz. 10.00 - 13.00 Zajęcia szachowe
godz. 10.00 - 13.00 Warsztaty plastyczne
godz. 10.00 - 13.00 Warsztaty wokalne
godz. 10.00 - 13.00 Zajęcia z tenisa stołowego
godz. 10.00 - 16.00 Zajęcia muzyczne
• 17 - 21 lutego (poniedziałek-piątek)
godz. 8.00-15.00
Warsztaty taneczne
godz. 12.00-15.00 Zajęcia czytelnicze
godz. 10.00-13.00 Zajęcia modelarskie

▸ 11, 18 lutego

/ wtorki / godz. 11.00

Ferie w Galerii Sztuki
Otwarte warsztaty plastyczne - linoryt

Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸ od 10 do 21 lutego

/ poniedziałek - piątek/

Artystyczne ferie zimowe z Muzeum Miedzi

Muzeum Miedzi / wstęp wolny - zapisy dla grup / org. Muzeum

FERIE ZIMOWE Z MUZEUM MIEDZI

Na program artystycznych ferii zimowych w Muzeum złożą się
m.in.: zajęcia plastyczne „Kolej jak malowana”, warsztaty biżuterii, warsztaty Roboklocków, zajęcia „Zaczarowane płyty. Jak powstaje miedzioryt?” oraz warsztaty bicia monet, podczas których
każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wybić kopię srebrnego grosza z wizerunkiem św. Jadwigi.

▸

10 - 21 lutego / poniedziałek - piątek / Muzeum Miedzi

ZIMA W BIBLIOTECE 2020

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej zapraszają młodych czytelników na spotkania z książką, warsztaty plastyczne, gry i zabawy.
Filia Nr 4 (ul. Heweliusza) oraz Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2
(ul. Pomorska) zapraszają na „Akademię detektywów”, uczestnicy zajęć w Filii nr 8 (ul. Staszica) będą tropić leśne zwierzęta
oraz spędzą tydzień w „Lodowym świecie Centkiewiczów”.
W Filii Dziecięco-Młodzieżowej nr 1 (ul. Łukasińskiego) poznamy
Kicię Kocię, bohaterkę książek Anity Głowińskiej a Ekobiblioteka
przygotowała cykl zajęć pod hasłem „Zwierzokracja”.

▸

1-21 lutego / pon. , wtorek, czwartek, piątek / Filie LBP

▸ od 10 do 21 lutego

Zima 2020 z Klubem Agatka
KM Agatka, ul. Artyleryjska / wpisowe-170 zł / org. KM Agatka
W programie m.in.
• 10 - 14 lutego (turnus I)
Akademia Młodych Odkrywców oraz wycieczki do Wrocławia
i Wałbrzycha
• 17 - 21 lutego (turnus II)
Akademia Kulturalna, wycieczki do Wrocławia i Bolesławca

▸

11, 13, 18, 20 lutego / wt., czwartki / od godz. 9.00

Wycieczki z „Kopernikiem”

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wstęp - 60 zł / org. SDK Kopernik
Program:
• 11 lutego „Kolejkowo” we Wrocławiu
• 13 lutego Muzeum Regionalne w Jaworze
• 18 lutego Karpacz (Karkonoskie Tajemnice, Świątynia Wang)
• 20 lutego - Wrocław (Movie Gate, warsztaty cukiernicze)

▸ od 10 do 21 lutego

Akcja Ferie 2020 z Atrium
DK Atrium, ul. Pomorska / wpisowe, odpłatność / org. DK Atrium
W programie m.in.
• 10 - 14 lutego (turnus I)
„Dzień w średniowieczu” oraz wycieczka do Wrocławia
• 17 - 21 lutego (turnus II)
Przedstawienie kukiełkowe oraz wycieczka do Centrum
Nauki HUMANITARIUM we Wrocławiu

▸ od 10 do 23 lutego

/ pon., wtorki, czwartki, piątki

Zima w bibliotece 2020
- cykl zajęć dla dzieci i młodzieży

Filie Legnickie Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

ORGANIZATORZY IMPREZ
▸ Diecezjalne Centrum
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Edukacyjne im. Jana Pawła II
DK „Atrium”
Galeria Sztuki
Klub Mieszkańców „Agatka”
LBP
LCK
MCK
MKS Miedź Legnica S.A.
MSPR Siódemka Miedź Legnica
Muzeum Miedzi
OSiR
PSSE - Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów
PTTK
PWSZ
SDK „Kopernik”
Teatr im. H. Modrzejewskiej
Legnickie Stowarzyszenie
Futbol-5
Towarzystwo Miłośników
Legnicy „Pro Legnica”

pl. Wyszyńskiego; tel. 695 321 213
ul. Pomorska 19; tel. 76 856 11 61
pl. Katedralny 1; tel. 76 856 51 26
ul. Artyleryjska 40; tel. 76 723 09 83
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40
Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67
Rynek 34, tel. 76 862 67 08
ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
ul. NMP 7; 76 723 38 01
ul. Zielona 13; tel. 604 184 190
Rynek 27; tel. 76 856 51 63
ul. Sejmowa; tel. 76 723 21 50
ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82
Rynek 39; tel. 76 723 35 04
ul. Janowska 52; tel. 76 854 77 32
Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48

www.legnica.eu
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