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MIASTO
LEGNICKA OFERTA
DOFINANSOWAŁO ZROBIŁA FURORĘ NA
TARGACH W DREŹNIE
RADIOWOZY
DLA POLICJI
Osiem nowych radiowozów otrzymała Komenda Miejska Policji w Legnicy. Miasto dofinansowało ich zakup kwotą ponad 357 tys. zł.
- Zakup tych radiowozów to efekt bardzo
dobrej współpracy z legnickim samorządem – powiedział insp. Leszek Zagórski,
komendant
legnickiej
policji.
– Ten prezent
świadczy o dobrej współpracy i
wspólnej dbałości
o bezpieczeństwo
mieszkańców.
- W imienni legniczan i swoim życzę, by nowe radiowozy dobrze
służyły poprawie
bezpieczeństwa – powiedział prezydent.
– Bardzo mnie cieszy, że ten zakup został
zrealizowany.

20 LAT PRZYJAŹNI
BLANSKA I LEGNICY

Legnica jako jedyne miasto w regionie promowało się podczas międzynarodowych
targów turystycznych Resiemesse Dresden
w Dreźnie. Należą one do największych tego
typu imprez w Europie.
- Legnica jest wspaniałym miejscem do odwiedzin, świetnie położona, dobrze skomunikowana z sąsiadami, ma bogatą i ciekawą

14 lutego 2000 roku Legnica i czeskie Blansko, zawarły umowę o partnerstwie.
- W ciągu 20 lat, dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszych miast, zbudowaliśmy i rozwinęliśmy współpracę w wielu dziedzinach
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski.
Porozumienie 20 lat temu podpisali ówczesny prezydent Legnicy Ryszard Kurek
i starosta Blanska Vera Vachowa. Współ-

historię, zabytki, a jednocześnie jest nowoczesna. Oferujemy dobre hotele i restauracje – zachęcał gości prezydent Tadeusz
Krzakowski.
Nasze stoisko odwiedzali też potomkowie
mieszkańców przedwojennej Legnicy. Była
to dla nich podróż sentymentalna. Szukali
informacji o mieście, które chcieliby odwiedzić. Nie jest to trudne, bo Drezno z Legnicą
ma doskonałe połączenia komunikacyjne.

praca między naszymi miastami koncentruje się na: oświacie, kulturze,
sporcie, gospodarce, wymianie młodzieży, doświadczeń samorządowych
i innych.
Oba miasta organizują wspólnie Dni Blanska
w Legnicy i Dni Legnicy w Blansku. Powstał
partnerski program współpracy środowisk senioralnych. Sportowcy uczestniczą
w wielu imprezach. Do Legnicy na
wspólną naukę i praktyki zawodowe
przyjeżdżali czescy uczniowie. To tylko
niektóre wydarzenia. Na jesień br. zaplanowane są oficjalne uroczystości jubileuszowe
w Legnicy i Blansku.

■ fot. Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

Legnicka kartka z kalendarza
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Pożar klasztoru franciszkanów i wieży kościoła św.
Jana był jednym z bardziej pamiętnych wydarzeń
z lat 60. XX w. Pożar wybuchł 8 marca w godzinach
popołudniowych. Ogień bardzo szybko ogarnął
cały dach dłuższego skrzydła klasztoru oraz jedną
z wież świątyni. Po kilku godzinach jej wierzchołek runął na dach znajdującego się naprzeciw muzeum. Jak wspominał Tadeusz Gumiński, ówczesny
kierownik placówki, wypadła z niego miedziana
puszka, w której znajdowały się m.in. dokumenty
i pamiątki z czasu zakończenia budowy wieży.
Z żywiołem walczono do godzin porannych następnego dnia. W akcji gaśniczej udział wzięło kilkuset strażaków, zarówno z Legnicy (w tym jednostka
zakładowa Huty Miedzi), jak i z innych miast Dolnego Śląska. Oprócz tego swoją pomoc okazały władze radzieckie, które oddelegowały do tego zadania kilkudziesięcioosobowy oddział „pożarników”.
Oprócz ognia musieli oni mierzyć się też z brakiem
odpowiedniego sprzętu oraz niedostatecznym ciśnieniem wody w hydrantach.
■ Tekst – Marek Żak
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Ewa Szczecińska-Zielińska

Tydzień siły kobiet
W Legnicy w minionym roku urodziło się nieco więcej chłopców, niż
dziewcząt, ale trudno mówić o przewadze liczebnej, bo w mieście
żyje zdecydowanie więcej pań, niż panów...
W 2019 roku urodziło się o niemal setkę więcej chłopców, niż dziewcząt. Jednak w mieście żyje obecnie 49 066 kobiet i 42 642 mężczyzn
(dane na 31.12.2019). Oto silna, słaba płeć.
Miasto nigdy nie zapomina o Dniu Kobiet. Jednak nie poprzestajemy na tym, organizując po raz pierwszy Tydzień Siły Kobiet. Będzie
to maraton atrakcji kulturalnych, rozrywkowych i społecznych wydarzeń z udziałem gości z kraju. Zaangażują się lokalne działaczki
kultury, animatorki, społeczniczki, po prostu aktywne legniczanki.
Aktywne, czyli takie, które są urodzonymi organizatorkami, ale
też takie, które chcą dzielić się dobrą energią z innymi. A Legnica,
uwierzcie, ma ich naprawdę wiele.
Co nas czeka? Już tradycyjnie odbywa się koncert Legniczanie Legniczankom, tym razem z udziałem śpiewającego aktora Piotra
Polka. Przypomnijmy, że gościł on na jednym z wydarzeń z cyklu
Spotkań Kobiet w Legnicy i obiecał, że jak będzie okazja, to jeszcze
zaśpiewa legniczankom…
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Tydzień Siły Kobiet nie może się obejść bez Spotkania Kobiet. Organizujemy je 12 marca w Letia Business Center, a naszym gościem
będzie Katarzyna Miller znana psychoterapeutka, ekspert od relacji
damsko-męskich, autorka wielu popularnych książek. Wcześniej zaprosimy panie na dzień relaksacji i wykład o szczęściu Elżbiety Krzyżaniak-Smolińskiej, nazywanej „Żelazną kobietą”. Ma głos anioła
i weszła na Mont Blanc, przepłynęła polskie rzeki wpław, pokonała
wielu mężczyzn w największych polskich zawodach surwiwalowych. Zaprosiliśmy też terapeutkę Alinę Adamowicz, która od lat
motywuje kobiety do pracy nad sobą, do robienia kariery i aktywnego działania w biznesie i życiu społecznym.
W ramach naszego przedsięwzięcia zaprosimy też na Wielką Wymiankę Ciuchów (7.03, Akademia Rycerska) oraz na pokaz mody
wiosennej (8.03, Akademia Rycerska).
To będzie wyjątkowy tydzień. Wierzymy, że panie nie zawiodą. Ich
udział doda nam siły w organizacji kolejnych kobiecych wydarzeń.
Do zobaczenia podczas pierwszego w Legnicy Tygodnia Siły Kobiet.
Więcej dowiecie się na z miejskiego Facebooka i na stronie www.
legnica.eu.

LEGNICA JEDNYM z najaktywniejszych miast
KOLEJNY SUKCES w prestiżowym rankingu
> W rankingu Związku Powiatów Polskich Legnica zajęła drugie miejsce w kategorii najaktywniejszych
w 2019 roku miast na prawach powiatu.
asze miasto zdobyło najlepszy
wynik na Dolnym Śląsku. W kraju
wyprzedził nas tylko Nowy Sącz.
Kolejne miejsca zajęły: Łomża, Rzeszów,
Dąbrowa Górnicza, Słupsk, Tarnów, Jelenia Góra, Kalisz i Chełm. Przypomnijmy, że
w tym rankingu Legnica dwukrotnie zajmowała pierwsze miejsce.
Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to
bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich.
Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych
w dziesięciu grupach tematycznych. Są to:
działania proinwestycyjne i prorozwojowe;
rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Brane są po
uwagę także: rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji, promocja ochrony zdrowia

N

i pomocy społecznej. A także wspieranie
działań na rzecz gospodarki rynkowej,
promocja rozwiązań ekoenergetycznych
i proekologicznych, współpraca krajowa

i międzynarodowa oraz działania promocyjne.
Ranking jest aktualizowany przez ekspertów w trybie on-line i trwa przez cały rok.

www.legnica.eu
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WODA DESZCZOWA to cenny skarb

CHCEMY JĄ ZATRZYMAĆ
> Legnica w odpowiedzi na zagrożenia związane ze zmianami klimatu,
rozpoczęła projekt „Miasto Gąbka”. Program związany z małą retencją realizowany będzie w kilku etapach do 2023 roku.
ierwszy etap zmian to inwentaryzacja istniejącej zieleni, analiza
infrastruktury technicznej oraz
uwarunkowań geologicznych i glebowych. Wielkie znaczenie ma też prowadzony już program odnowy zieleni
średniej i wysokiej, a także określenie
terenów najkorzystniejszych pod względem możliwości retencjonowania wody.
Drugi etap stanowić będzie 10 projektów realizacyjnych, dostępnych dla
mieszkańców. Etap trzeci to m.in.: zakładanie instalacji do retencjonowania wód
deszczowych, ogrodów wodnych oraz
likwidacja i modernizacja wytypowanych nawierzchni nieprzepuszczalnych
dla wody. Będą nowe nasadzenia drzew,
nowa zieleń towarzysząca obiektom
uciążliwym, jak budynki przemysłowe
i ciągi komunikacyjne. Powstaną zielone
ściany, łąki kwietne i przedogródki, parki
kieszonkowe i ogrody motyli.

P

Kolejny etap to wsparcie dla właścicieli
nieruchomości z udostępnieniem dokumentacji projektowej dla tych, którzy
podejmą budowę instalacji do gromadzenia deszczówki. Opracowane już są
wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Jednym z istotnych elementów wdrażania tego systemu będzie ekologiczna
edukacja mieszkańców. Koszty opracowania i wdrożenia Programu małej retencji dla miasta Legnicy szacowane są
na ponad 1 mln 100 tys. zł.
Mała retencja stanowi jeden z wielu elementów Planu Miejskiej Adaptacji do
Zmian Klimatu, który w 2019 roku został
przyjęty przez Radę Miejską. Legnica jest
jednym z 44 dużych polskich miast, dla
których te strategiczne dokumenty zostały już opracowane przez ekspertów,
przy wsparciu władz naszego miasta.

Zatrzymywanie deszczówki to jeden z łatwiejszych i podstawowych
pomysłów na poprawę jakości życia
w mieście. Coraz więcej samorządów chce, by miasto działało jak
„gąbka”, zatrzymując i akumulując wodę deszczową, a następnie
umożliwiając jej wykorzystanie w
okresach suszy. Legnica kładzie
szczególny nacisk na retencję krajobrazową i glebową.

NOWOCZESNE STOŁÓWKI i jadalnie dla dzieci
> Legnica po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie na modernizację oraz zakup wyposażenia stołówek
w nowy sprzęt kuchenny w sześciu szkołach podstawowych (nr 1, 2, 7, 10, 18 i 20). Planowany koszt tego
zadania to 462 tys. 500 zł, z czego wsparcie rządowe to 370 tys., a wkład własny 92 tys. 500 zł.
W minionym roku nasze miasto
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymało 265 tys. zł
dofinansowania z budżetu państwa.
Z uzyskanego wsparcia skorzystały
cztery legnickie szkoły, w których
wykonano remonty kuchni, stołówek i jadalni oraz zakupiono wyposażenie kuchenne.
Na poprawę standardu stołówek
funkcjonujących (własna kuchnia
i jadalnia) w szkołach podstawowych: nr 4, 9 i 19 wydano po 100 tys. zł.
Z kolei 31 tys. 250 zł wykorzystano
na adaptację i wyposażenie jadalni
w SP 16. W sumie miasto przeznaczyło na te zadania ponad 331 tys.
zł, z czego 265 tys. to dofinansowanie z budżetu państwa.

/MiastoLegnica

W Legnicy działa 16 stołówek
w przedszkolach oraz 11 w szkołach podstawowych: – nr 1, 2, 4, 6,
7, 9, 18, 19, a także nr 12 w Zespole
Placówek Specjalnych, VII LO, ZSO
nr 4 oraz jadalnie w SP 10, 16, 20
i w Zespole Szkół Muzycznych.
W bieżącym roku szkolnym dożywianiem w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych objęto 96,6 proc. dzieci, a w szkołach podstawowych 36,1 proc.
uczniów.
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ROSNĄ NAKŁADY INWESTYCYJNE

Więcej na park, oświatę, walkę ze smogiem i drogi
> Rada Miejska, na wniosek prezydenta Legnicy, przyjęła 24 lutego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta na rok 2020. Wydatki inwestycyjne wzrosną o ponad 6 mln 300 tys. zł. W skali roku
ich planowana wartość sięgnie prawie 81 mln zł.
miany budżetu pozwolą zwiększyć m.in. nakłady na poprawę bezpieczeństwa, edukację,
ochronę dziedzictwa kulturowego, jakim
jest zabytkowy park, skuteczną walkę
o czyste powietrze i przebudowy dróg.

Z

Od października 2019 r., w ramach rewitalizacji zabytkowego
parku Miejskiego, trwa gruntowna przebudowa kompleksu
fontann. Dzięki zwiększeniu nakładów na tę inwestycję o 1 mln
950 tys. zł zakres prac modernizacyjnych obejmie dodatkowo
budowę urządzeń nagłaśniających, zabezpieczenie fontann
w niecce przed kradzieżą i budowę ławek parkowych według
wzorców z 1927 roku, gdy odbywała się w parku wielka wystawa ogrodnicza GUGALI. Zbudowane zostanie nowe oświetlenie
Alei Wodnej.
O kwotę 1 mln 550 tys. zł powiększone
zostaną nakłady na przebudowę i przystosowanie budynku szkolnego przy ul.

Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu
Placówek Specjalnych. Dodatkowe środki umożliwią też wyposażenie obiektu
jeszcze przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego.
Tegoroczne zwiększenie środków inwestycyjnych pozwoli przeznaczyć 760 tys.
zł m.in. na dobudowę wentylacji grawitacyjnej w kilku kamienicach komunalnych, co podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Zainstalowana też
zostanie nowa winda w budynku przychodni przy ul. Piekarskiej 7, która poprawi warunki obsługi pacjentów.

Kolejna zmiana budżetu pozwoli na podwojenie w tym roku
kwoty, przeznaczonej na dofinansowania dla mieszkańców,
którzy wymienią ogrzewanie
swych mieszkań paliwem stałym na ekologiczne. Wydatki
na program ochrony powietrza
przed smogiem powiększą się
o 700 tys. zł i wyniosą ok. 1 mln
400 tys. zł.

W związku z wnioskami radnych, dotyczącymi zmian budżetu, prezydent Tadeusz
Krzakowski zaproponował autopoprawkę,
którą Rada Miejska przyjęła. Na przebudowę ulicy Łowickiej od Pomorskiej do
Opalowej przeznaczono 200 tys. zł. Przebudowa Śląskiej od Sikorskiego do Łowickiej
kosztować ma 100 tys. zł. Na modernizację
Osi Kartuskiej od Galaktycznej do Neptuna
przeznacza się 200 tys. zł. W parku 200 tys.
zł dodatkowo przeznaczone jest na budowę toalet publicznych.
Po wprowadzeniu zmian budżetu planowane wydatki inwestycyjne Legnicy wyniosą w 2020 roku prawie 81 mln zł.

JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE obwodnicy wschodniej
> Nasze miasto i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisały umowę o wspólnej realizacji prac projektowych, dotyczących budowy fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej 94. To jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic, spośród 100 ujętych w rządowym programie.
Z uwagi na swój przebieg na terenie
miasta, jak i gminy Legnickie Pole, musi
być ona prowadzona jednocześnie
przez prezydenta Legnicy i GDDKiA.
Taka realizacja wszystkich fragmentów
wschodniej obwodnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie.
Porozumienie określa zasady i podział
kosztów wspólnego wykonania opracowań projektowych (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z
decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych, Koncepcją Programową, konsultacjami społecznymi oraz programem funk-

cjonalno-użytkowym) pomiędzy GDDKiA
i gminą Legnicą.
Zgodnie z porozumieniem prace projektowe dotyczące odcinka o długości
około 2,8 km, zlokalizowanego poza
granicami miasta, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach Legnicy sfinansuje gmina.
Celem wspólnej inwestycji jest budowa fragmentu obwodnicy Legnicy, która pozwoli na utworzenie
spójnego układu komunikacyjnego
z ominięciem ścisłego centrum miasta.

Umożliwi to stworzenie komfortowego
i szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94, wpłynie też pozytywnie
na rozwój gospodarczy regionu, a także
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą
krajową 94 przez Legnicę, w tym przez
jej zabytkowe centrum, budowa brakującego fragmentu obwodnicy umożliwi
właściwe skomunikowanie terenów zurbanizowanych i przemysłowych, a tym
samym poprawi warunki ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców naszego miasta.

www.legnica.eu
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Twój

ma wielką moc

> Do 30 kwietnia możemy składać roczne zeznania podatkowe. Jest więc jeszcze trochę czasu, by zastanowić się, jakiej organizacji pożytku publicznego przekazać
1 procent z naszego podatku. Możemy wesprzeć np. fundacje pomagające chorym
dzieciom czy też wspierające młodych, utalentowanych ludzi – zachęca prezydent
Tadeusz Krzakowski. - Wybór należy do nas. Koniecznie skorzystajmy z tego prawa.
Bez jakiegokolwiek wysiłku możemy uczynić coś bardzo ważnego i dobrego.
PREZENTUJEMY ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W LEGNICY UPRAWNIONE DO 1 PROCENTA PODATKU PIT ZA
2019 ROK, NA PODSTAWIE WYKAZU CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. LISTA ZOSTAŁA ZAKTUALIZOWANA 11 LUTEGO 2020 R.

Fundacja Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000059985

Polskie Forum Europejskiej
Koalicji do Walki z Rakiem Piersi
EUROPA DONNA
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000065253

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000087380

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000099986

Stowarzyszenie Przyjaciół i
Rodziców Osób z Upośledzeniem
Intelektualnym „Jutrzenka”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000101520

Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem
Piersi - Europa Donna Legnica
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000101623

Klub Szachowy „Miedź”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000122747

Klub Sportowy „Konfeks”
Legnica
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000132808

Charytatywne Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Osobom Uza-

/MiastoLegnica

leżnionym od Alkoholu, Osobom
Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie Jesteś Sam”

Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000147232

Towarzystwo Miłośników
Legnicy „Pro Legnica”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000155325

Legnickie Stowarzyszenie
Amazonek „Agata”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000390757

Uczniowski Klub Sportowy
„Dziewiątka” w Legnicy
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000399371

Caritas Diecezji Legnickiej

Stowarzyszenie „Ziemia
Legnicka”

Stowarzyszenie „Rodzina”

Stowarzyszenie Migaj Sercem

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem
Downa „Otwórz Serce”

Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju integracji przy
Zespole Szkół Integracyjnych
w Legnicy „Uśmiech Dziecka”

Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000221535
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000270068

Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000285728

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym – „Tetrusek”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000304472

Fundacja Euco Dzieciom
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000304686

Fundacja „Otwarte Serce”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000341502

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego
Wilhelma w Legnicy „GIM-5”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000352268

Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000403313
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000418315

Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS 0000214044

Fundacja Pro ARTE ET SUDIO
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS 0000492345

Dolnośląska Fundacja
Alzheimerowska
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS 0000553404

Stowarzyszenie Twórców
Kultury „Sproject”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS 0000562894

MIASTO
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Legnica w liczbach

Imiona, narodziny, śluby i rozwody 2019
> Antoni, Julia, Maja, Jakub, Filip, Szymon, Hanna i Zuzanna - to najczęściej nadawane imiona dzieciom urodzonym w 2019 roku w Legnicy.
Popularne były też Zofie i Kacprowie. Hanny i Jakubowie z roku 2018
ustąpili pierwszeństwa Juliom i Antonim.
owością na liście 2019 roku były
piękne imiona żeńskie: Sonia, Diana, Marika, Gaja, Zoja, Lea, Ida oraz
męskie, wywodzące się ze starożytności –
Oktawian, Dorian czy Tycjan. W legnickim
szpitalu urodziło się 1643 dzieci, czyli o 22
mniej, niż rok wcześniej. W tej liczbie 780 noworodków to legniczanie, a 863 pochodziło
z innych miejscowości naszego regionu.
W ostatnim czterdziestoleciu najbardziej
urodzajny był rok 1980. Na świat przyszło
wówczas 2750 małych legniczan.

N

Na ślubnym kobiercu w legnickim Urzędzie
Stanu Cywilnego w 2019 roku stanęło 575 par.
To nieco mniej, niż w roku 2018, kiedy miłość
i wierność przyrzekło sobie o dziewięć par
więcej. Warto jednak przypomnieć, że w roku
1980, przed 40 laty, w naszym mieście małżeństwo zawarły aż 1102 pary. Coraz bardziej
popularne stają się zaślubiny poza siedzibą
urzędu. W 2017 było ich 19, rok później –
26, a w 2019 – 27. Nowożeńcy najczęściej
sakramentalne „tak” wymawiali w pałacach
w Krotoszycach i Warmątowicach Sienkie-

wiczowskich oraz w hotelach Rezydencja
i Nowodworski. Były też śluby w prywatnych domach.
Ostatnie lata to wyraźny spadek ilości rozwodów. Ich liczba zmniejszyła się w 2019 r. do
283, natomiast w 2017 wynosiła 300. Oby ta
tendencja chciała się umacniać.

Półwiecze TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LEGNICY
> Jedna z najstarszych i najbardziej znanych organizacji w naszym mieście - Towarzystwo Miłośników
Legnicy Pro Legnica obchodziło 50. urodziny. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 13 lutego w Sali
Królewskiej.
Życzenia kolejnych lat działalności oraz gratulacje za otrzymane
odznaczenia w imieniu mieszkańców złożył prezydent Tadeusz
Krzakowski. – Dziękuję państwu za dbałość o kulturę i dorobek
naszego miasta, za budowanie naszej małej ojczyzny i jej tożsamości. Za bardzo cenne inicjatywy – powiedział.

Jubileusz był okazją do uhonorowania odznaczeniami osób zasłużonych dla miasta i TML odznaczeniami państwowymi, okolicznościowymi i statuetkami.
Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP wręczył wicewojewoda
dolnośląski Jarosław Kresa. Otrzymali je:
Złoty Krzyż Zasługi - Maria Furowicz, Srebrny Krzyż Zasługi - Danuta Danielewicz, Bożena Heiser-Bobrowska, Irena Szejpało i Alina Tarnawska. Brązowy Krzyż Zasługi - Paweł Bonecki, Grzegorz
Fijałkowski, Marek Janik, Mariusz Kania, Bożena Rymkiewicz,
Dawid Sołtys, Tomasz Strojek, Adam Stępień, Wiesława Sykulska
oraz Jolanta Trawnik.

Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica powołane zostało
do życia 13 lutego 1970 r. przez Sejmik Kultury Legnicy. Przez lata
działalności miało swoje wzloty i upadki. Od 2002 r. prezesem TML
jest Antonina Trawnik. Towarzystwo było m.in. współorganizato-

rem I Zjazdu Legniczan, uznanego w regionie Jarmarku Staroci,
działalności charytatywnej, ciekawych imprez, spotkań ze znanymi
legniczanami i publikacji. W roku 2019 wyróżnione zostało Nagrodą Miasta Legnicy.

www.legnica.eu
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12. GALA MISTRZÓW SPORTU,
> Sport jest wyjątkową dziedziną życia, wizytówką samorządów, ale też
kołem napędowym gospodarki - mówił prezydent Tadeusz Krzakowski podczas Gali Mistrzów Sportu (7 lutego). - Dziękuję państwu za zaangażowanie i wspieranie tej dziedziny życia.
o był wspaniały wieczór. Podczas Gali poznaliśmy najlepszych
i najpopularniejszych zawodników i trenerów. Najlepszym sportowcem
Zagłębia Miedziowego został Daniel Romańczyk ze strzeleckiego klubu Agat
Złotoryja. Trenerem roku uznano szkoleniowca koszykarek CCC Polkowice Marosa
Kovacika. Z kolei Patryk Papros (Legnica,
karate) oraz Enkeleid Dobi (Polkowice, piłka nożna) wybrani zostali w kategorii najpopularniejszy zawodnik i trener.
Organizatorami tego sportowego wydarzenia byli: Urząd Miasta Legnicy, Portal
e-legnickie.pl, Legnickie Centrum Kultury
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy.
Partnerem był hotel Qubus. Patronat nad
wydarzeniem objęli prezydent Tadeusz
Krzakowski i KGHM Polska Miedź S.A.

T

Daniel Romańczyk
• Najlepszy Sportowiec ZM 2019 •

Maros Kovacik
• Trener Roku ZM 2019 •

/MiastoLegnica

fot. Archiwum Fundacji Historycznej Liegnitz.pl
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KALENDARIUM
IMPREZ

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
▸

1 marca / niedziela / od godz. 10.30

Bieg Tropem Wilczym

Park Miejski / wstęp wolny, wpisowe - bieg główny / org. OSiR

▸

1 marca / niedziela / godz. 18.00

Gala Operowo-Operetkowa „Sonori Ensemble”
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety - 60, 70 zł / org. LCK

▸
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Gala Operowo-Operetkowa „Sonori Ensemble”

Grupa Sonori Ensemble, która ma na swoim koncie ponad
350 koncertów w Polsce i za granicą zaprasza na przebojowy
koncert w wykonaniu sześciu znakomitych artystów, solistów
scen operowych z Pragi, Krakowa i Wrocławia, podczas którego
zabrzmią czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny
operowe, a także standardy jazzowe, pieśni neapolitańskie
i popularne piosenki. W programie najsłynniejsze sceny z oper:
„Carmen”, „Opowieści Hoffmanna”, „Lakme” i „Don Giovanni”.

▸

1 marca / niedziela / Akademia Rycerska

2 marca / poniedziałek / godz. 11.00

„Wierni Bogu i Ojczyźnie” - prelekcja z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

2-7 marca / pon.- sobota / godz. 14.30-20.00

Tydzień Kobiet w Klubie „Agatka”

Klub Mieszkańców „Agatka”, ul. Artyleryjska / wpisowe - 15, 20 zł /
org. KM „Agatka”

▸

2 marca / poniedziałek / godz. 17.00

„Żołnierze wyklęci” - montaż słowno muzyczny
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

3 marca / wtorek / godz. 19.30

„Komedia Pomyłek”
Stand-up Błażeja Krajewskiego

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 39, 49 zł / org. LCK

▸

5 marca / czwartek / godz. 17.00

„W pełni życia” - wernisaż wystawy Wiktorii Kosek

BIEG TROPEM WILCZYM

Legnicki Bieg z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” zorganizowany zostanie w Parku Miejskim na dystansach 5 km i 1963m. Dla młodszych uczestników, przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych zorganizowane zostaną biegi
na dystansie 200, 300, 600 i 800 m.

▸

1 marca / niedziela / Park Miejski

Galeria Loża LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

5 marca / czwartek / godz. 17.00

„Druga twarz Liegnitz. Cz.2” - promocja książki
Rogera Piaskowskiego i Wojciecha Morawca
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. Stowarzyszenie
Pamięć i Dialog, LBP

▸

5 marca / czwartek / godz. 18.00

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
„Prawo, prawda i dobroć” - wykład o. J. Szańcy
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, pl. Wyszyńskiego /
wstęp wolny / org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90

▸

5 marca / czwartek / godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Janem Corneliusem
autorem książki „Ja, Drakula i John Lennon”
Art Cafe Modjeska / wstęp wolny / org. Wydawnictwo
Amaltea, Teatr Modrzejewskiej

▸

6 marca / piątek / godz. 10.00

XIV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki
Patriotycznej - eliminacje rejonowe
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

STAND – UP BŁAŻEJA KRAJEWSKIEGO

Komik z Bydgoszczy, znany z genialnych modulacji głosowych,
jego nagranie z charakterystycznym syntezatorem głosowym
„Ivona” było wyświetlone miliony razy. Wciela się w barwne
postacie zaczerpnięte ze świata popkultury i „kolorowe” ptaki
z rodzinnego miasta Bydgoszczy.

▸

3 marca / wtorek / Akademia Rycerska

6 marca / piątek / godz. 17.00

„Baby, ach te baby” - spektakl teatralny
Akademia Rycerska / wstęp wolny / org. Zespół Szkół Muzycznych

▸

6 marca / piątek / godz. 17.00

„Drogą S3 w przeszłość” - promocja wydawnictwa
Tomasza Stolarczyka i Przemysława Paruzela
Muzeum Miedzi / wstęp wolny / org. Muzeum Miedzi

www.legnica.eu

Legnicki Informator Kulturalny

10

▸
LEGNICZANIE - LEGNICZANKOM
KONCERT PIOTRA POLKA

Znany wszystkim aktor, a od niedawna piosenkarz i wokalista
wykona utwory ze swojej Złotej Płyty „Mój film”. „Wonderful
World”, „Always On My Mind”, „On the Sunny Side of the Street”
to najbardziej klasyczne z klasycznych utworów, jakie wydała
muzyka rozrywkowa. Kwintesencja stylu, smaku, elegancji...
Cech, które bliskie są Piotrowi Polkowi.

▸

6 marca / piątek / Akademia Rycerska

6 marca / piątek / godz. 18.00

„Selfportrait of the Artist as a Young Man”
- wernisaż wystawy Martina Rybackiego
Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

6 marca / piątek / godz. 18.30

Tydzień Siły Kobiet

Koncert Legniczanie Legniczankom
PIOTR POLK z zespołem
Hala OSiR, ul. Lotnicza / bilety - 15 zł / org. LCK

▸

7 marca / sobota

VII Rajd Goździka

Cieplice Zdrój - Sobieszów / odpłatność / org. PTTK

▸

7 marca / sobota / godz. 12.00-16.00

Tydzień Siły Kobiet

Wielka Wymianka! Wykorzystuję, nie marnuję
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / wstęp wolny /
org. Centrum Seniora LCK, UM Legnica, Ciuch w Ruch

▸

7 marca / sobota / godz. 16.00

Koncert ballad Aleksandra Evseeva
DK Atrium, ul. Pomorska / bilety / org. DK Atrium

▸
WIELKA WYMIANKA!
WYKORZYSTUJĘ, NIE MARNUJĘ

W programie nie tylko wymiana ubrań i akcesoriów modowych,
zabawek, książek, płyt ale również pokazy tworzenia legowisk
dla psów ze starych swetrów i toreb na zakupy z koszulek.
Ponadto porady stylistek i rozmowy o etycznej modzie.

▸

7 marca / sobota / Akademia Rycerska

7 marca / sobota / godz. 16.00

MKS Miedź Legnica S.A - Chojniczanka Chojnice
Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej
Stadion im. Orła Białego / bilety / org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸

7 marca / sobota / godz. 17.00

MKS IKAR Legnica - Ziemia Milicka Milicz
Mecz piłki siatkowej mężczyzn - II LIGA
Hala OSiR, ul. Głogowska / bilety / org. MKS Ikar Legnica

▸

8 marca / niedziela / godz. 17.00

MKS IKAR Legnica - Ziemia Milicka Milicz
Piłka siatkowa mężczyzn II LIGA
Hala ZSI, ul.Wierzyńskiego / wstęp wolny / org. MKS Ikar

▸

8 marca / niedziela / godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci

Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

9 marca / poniedziałek / godz. 11.00

„Historia legnickich kin” - prezentacja

Galeria LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

9 marca / poniedziałek / godz. 18.00

„Nasz Vincent” - wernisaż wystawy
oraz spotkanie z Robertem Gulczykiem
„NASZ VINCENT”

Pokaz kilkudziesięciu obrazów powstałych podczas realizacji
obsypanego deszczem nagród filmu poświęconego Vincentowi van Goghowi, w którego postać wcielił się Robert Gulaczyk.
Aktor legnickiego teatru oficjalnie otworzy wystawę oraz opowie o pracy nad filmem.

▸ 9 marca

/ wtorek / Teatr Modrzejewskiej

Teatr Modrzejewskiej / wstęp wolny - zgłoszenia / org. Teatr

▸

12 marca / czwartek /

XV Konkurs Krajoznawczy
„Znam powiat legnicki jak swój dom”
PWSZ, ul. Sejmowa / wpisowe / org. PTTK

▸

12 marca / czwartek / godz. 18.00

Kawiarenka Obywatelska - „Najważniejsze,
to mieć dobre połączenie, czyli o kolei po kolei”
Art Cafe Modjeska / wstęp wolny / org. Wydawnictwo
Amaltea, Teatr Modrzejewskiej

▸

12 marca / czwartek / godz. 17.30

Tydzień Siły Kobiet

17. Spotkanie Kobiet z Katarzyną Miller
Letia Business Center / wstęp wolny / org. UM Legnica

/MiastoLegnica
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▸

13 marca / piątek / godz. 17.00

„Mistrz i uczeń” - wernisaż wystawy
Mirosławy Lickiewicz i jej podopiecznych
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

13 marca / piątek / godz. 18.00

„Potwory letnie” - wernisaż wystawy
Magdaleny Burdzyńskiej
Galeria Satyrykon, Rynek / wstęp wolny / org. LCK

▸
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13 marca / piątek / godz. 18.00

MKS Miedź Legnica S.A - Stal Mielec
Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej

17. SPOTKANIE KOBIET Z KATARZYNĄ MILLER

Tym razem gościem Spotkania będzie znana psychoterapeutka
i publicystka Katarzyna Miller, która od ponad 30 lat prowadzi
terapie psychologiczne dla małżeństw oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet. Częsty gość w programach telewizyjnych i radiowych, ma w swoim dorobku szereg bestsellerowych książek,
w których podpowiada kobietom, jak podnieść się po życiowych
porażkach i odnaleźć sens życia.

▸

12 marca / czwartek / LETIA Business Center

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

▸

14 marca / sobota / godz. 10.00-13.00

X Regionalny Przegląd Zbiorów Młodych
Kolekcjonerów i Hobbystów
Galeria Piastów / wstęp wolny / org. TPD

▸

14 marca / sobota / godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź Legnica - UKS Olimp
Grodków / 1 liga piłki ręcznej mężczyzn
Hala OSiR, ul. Lotnicza / bilety / org. MSPR Siódemka Miedź
Legnica

▸

14 marca / sobota / godz. 17.00

Legnicka Książka Roku 2019
oraz koncert Magdaleny Buczkowskiej
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bezpłatne wejściówki
od 11 marca br. / org. Muzeum Miedzi, LBP

▸

14 marca / sobota / godz. 19.00

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

POTWORY LETNIE - WERNISAŻ WYSTAWY
MAGDALENY BURDZYŃSKIEJ

Artystyczne spotkania z absolwentką krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, malarką, projektantką graficzną, ilustratorką,
która nie boi się zdecydowanych barw i kontrastów, łączy dynamikę przekazu z oszczędną, geometryczną formą a jej obrazy są
nieoczywiste, nasycone ekspresją i symboliką, baśniowe, a zarazem realistyczne.

▸

13 marca / piątek / Galeria Satyrykon

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

▸

15 marca / niedziela / godz. 15.00

Kabaret SMILE „Tu i teraz”

Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety - 60, 70 zł /
org. LCK, Agencja KEREZA Krzysztof Wiśniewski

▸

17, 19, 25 marca / wtorek, środa, czwartek /

Legnicki Wielobój Przedszkolaków
Hala OSiR, ul. Lotnicza / zapisy / org. OSiR

▸

17-18 marca / wtorek - środa / godz. 10.00-13.00

„75 lat z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
w Legnicy i na Dolnym Śląsku” - turniej
SSM, ul. Jordana / wstęp wolny / org. TPD

▸

18 marca / środa / godz. 18.00

MKS Miedź Legnica S.A. - LEGIA Warszawa
Mecz Piłki Nożnej, ¼ Pucharu Polski
Stadion im. Orła Białego / bilety / org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸

19 marca / czwartek / godz. 17.00

Spotkanie z Bronisławem MJ Kamińskim,
autorem książki „Odwaga dla przyszłości”
Galeria LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

LEGNICKA KSIĄŻKA ROKU 2019

Ogłoszenie wyników konkursu na legnicką książkę roku, którą
kapituła wybrała spośród 34 wydawnictw, jakie ukazały się w
2019 roku. Uroczystość uświetni koncert legnickiej sopranistki
Magdaleny Buczkowskiej (M. Marchewki).

▸

14 marca / sobota / Akademia Rycerska

20 marca / piątek / godz. 17.00

Dolnośląski Konkursu Plastyczny „Czysta Woda”
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK, LPWiK

▸

20 marca / piątek / godz. 19.30

Piątek Muzyczny „Młodzi kompozytorzy”
Akademia Rycerska / wstęp wolny / org. ZSM

www.legnica.eu
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▸
KONCERT „STREFA DE...” #144
EMBRIONAL / F.A.M. / AIRSTRIKE

Death Metal , Heavy Metal, Thrash Metal czyli mocne dźwięki na
kolejnym koncercie w cyklu „Strefa de...”. Wystąpią: EMBRIONAL
z Górnego Śląska z ostatnim albumem - „Evil Dead” uznany. za
jedno z lepszych wydawnictw na polskiej scenie metalowej w
2019 roku, F.A.M. z albumem „Fascinated About Mortality” oraz
legnicko-wrocławska grupa AIRSTRIKE.

▸

20 marca / piątek / Klub Spiżarnia

20 marca / piątek / godz. 18.00

„Obrazy snów i rzeczywistości”
- spotkanie z Pavlem Hlavatým

Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

20 marca / piątek / godz. 19.30

Koncert strefa de... #144
EMBRIONAL / F.A.M. / AIRSTRIKE
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska / bilety - 25, 30 zł / org. LCK

▸

21 marca / sobota /

XLVI Rajd na Powitanie Wiosny
Legnica - Siedliska / odpłatność / org. PTTK

▸

21 marca / sobota / godz. 10.00

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Art Cafe Modjeska / wstęp wolny / org. Teatr Modrzejewskiej,
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie

▸

21 marca / sobota / godz. 17.00

Koncert Dziecięco-Młodzieżowej
Legnickiej Orkiestry Dętej

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 5, 10 zł / org. LCK

▸
LEGNICA BLUES DAY
CHERRY LEE MEWIS & KRISSY MATTHEWS BAND

Brytyjska wokalistka, uznawana za jedną z wschodzących
gwiazd jazzu współpracowała dotychczas z wieloma wybitnymi
artystami jak Bernie Marsden, Walter Trout, Robim Trower czy
Ronan Keating. W Legnicy wystąpi z zespołem Krissy Matthewsa,
norwesko-brytyjskiego muzyka, gitarzysty i wokalisty, który sam
określa swoją muzykę jako blues-rock-rootsmusic.

▸

22 marca / niedziela / Akademia Rycerska

22 marca / niedziela / godz. 19.30

Legnica Blues Day
Koncert Cherry Lee Mewis z zespołem
Krissy Matthewsa
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety / org. LCK

▸

26 marca / czwartek / godz. 17.00

Almanach sztuki Zagłębia Miedziowego
Sztuka i duchowość – Grzegorz Niemyjski
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. Stowarzyszenie
Pamięć i Dialog LBP

▸

27 marca / piątek / od godz. 10.00

Międzynarodowy Dzień Teatru - dzień otwarty
Teatr Modrzejewskiej / wstęp wolny - zgłoszenia / org. Teatr
Teatr Modrzejewskiej

▸

27 marca / piątek / godz. 17.00

Dzień Teatru w MCK – prezentacje teatralne
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

27 marca / piątek / godz. 18.00

„Dialogi. Alternatywna historia sztuki według
Jerzego Kosałki” - wernisaż wystawy
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

DIALOGI. ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI
WEDŁUG JERZEGO KOSAŁKI

Jerzy Kosałka, wrocławski artysta multimedialny, członek słynnej
grupy „Legendarny LUXUS” wystawia przede wszystkim we Wrocławiu, gdzie mieszka i pracuje. Jego twórczość cechuje duża
doza poczucia humoru i autoironii, jak na przykład w postawionym sobie samemu pomnikowi z podpisem „Kosałce Naród”.

▸

27 marca / piątek / Galeria Sztuki

▸

27 marca / piątek / godz. 18.30

Koncert Wiedeński

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 85 zł / org. LCK,
TOMCZYK ART Jędrzej Tomczyk

▸

28 marca / sobota /

Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy
LBP, ul.Piastowska / wstęp wolny / org. PTTK

▸

28 marca / sobota / godz. 18.30

MKS Miedź Legnica S.A – Podbeskidzie
Bielsko Biała / Mecz 1 Ligi Piłki Nożnej
Stadion im. Orła Białego / bilety / org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸

28 marca / sobota / godz. 19.30

Koncert „strefa de...” #145
DR FLEISCHMAN / TARR / MNODA / WARA!
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska / bilety - 25, 30 zł / org. LCK
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▸

29 marca / niedziela / godz. 16.00

Międzynarodowy Festiwal Iluzji

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 70, 90 zł /
org. LCK, Impresariat Online Ewa Bałtyk

▸

31 marca / wtorek / godz. 14.00

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Kartka wielkanocna”

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

▸

13

31 marca / wtorek / godz. 14.00-15.30

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ILUZJI

Iluzjoniści ze słynnej, międzynarodowej grupy magików
„Champions of Illusion”, która występuje w Europie i Stanach
Zjednoczonych zapraszają na dwugodzinne interaktywne show,
podczas którego triki i sztuczki znane z ekranu telewizora będą
dosłownie na wyciągnięcie ręki, a wspaniała muzyka i niesamowite oświetlenie dodają aury całemu przedsięwzięciu.

▸

29 marca / niedziela / Akademia Rycerska

XIX Konkurs Plastyczny
„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

Szkolne Schronisko Młodzieżowe / wstęp wolny / org. TPD, SSM

STREFA SENIORA
▸

2, 9, 16, 23, 30 marca / poniedziałki / godz. 15.00

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

▸

od 3 marca / zawsze we wtorki / godz. 16.30

Klub +50

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

▸

8 marca / niedziela / godz. 17.00

Tydzień Siły Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet - pokaz mody
„Wiosna 2020” oraz koncert Natalii Berneckiej
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / wstęp wolny / org. LCK

SPEKTAKL „FANNY I ALEKSANDER”

Opowieść, w której teatr jest jednym z najważniejszych bohaterów. Historia rodzeństwa, które po śmierci ojca dostaje się pod
opiekę zimnego, fanatycznego pastora, łączy w sobie atmosferę
baśni i sagi rodzinnej, horroru i komedii.

▸

1, 28, 29, 31 marca / Teatr Modrzejewskiej

STREFA TEATRU
▸
▸
▸

1 marca / niedziela / godz. 19.00
28, 29 marca / sobota, niedziela / godz. 18.00
31 marca / wtorek / godz. 11.00

Ingmar Bergman „Fanny i Aleksander”

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 35, 40 zł / org. Teatr

▸
▸

5, 6 marca / czwartek, piątek / godz. 19.00
7, 8 marca / sobota, niedziela / godz. 19.00

„Dzielni chłopcy”

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

▸
▸

11, 12, 13 marca / środa, czw., pt. / godz. 11.00
25, 26 marca / środa, czwartek / godz. 11.00

„Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Teatr Modrzejewskiej / bilety - 25 zł, 30 zł / org. Teatr

▸

15 marca / niedziela / godz. 19.00

SPEKTAKL „MAKBET”
Spektakl, o którym jego reżyser Lech Raczak napisał: „nie tyle
chcę się odnosić się do naszej polskiej współczesności, co odczuwam wyraźnie szaleństwo świata, całego świata, który gotów
jest po raz kolejny wypadać z opisanej naukowo – przez fizyków,
socjologów i teologów – orbity. Tu chodzi o los ludzkości, a nie
władcy”..

▸

21, 22 marca / sobota, niedziela / Teatr Modrzejewskiej

Wieczór Spektakli Tańca
WCZORAJSZE JUTRA

▸ „Czy filozof może mówić o tańcu?”
Wyk. Witold Jurewicz i Juliusz Grzybowski
▸ „PRZY PRZY Hedonistyczna uprzykrzona teoria
przyjemności”
Wyk. Joanna Chitruszko, Anna Piotrowska

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 35 zł, 30 zł /
org. Teatr Modrzejewskiej, Fundacja Rozwoju Tańca EFERTE

▸

21, 22 marca / sobota, niedziela / godz. 19.00

William Szekspir MAKBET

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 30, 35 zł / org. Teatr
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STREFA WYSTAW
MAGDALENY BURDZYŃSKIEJ
„POTWORY LETNIE”

▸

od 2 marca do 29 marca

Magdalena Burdzyńska jest absolwentką Wydziału Malarstwa
krakowskiej ASP. Konsekwentnie realizowana pasja zaprocentowała wystawami malarstwa w kraju i za granicą. Zajmuje się malarstem oraz projektowaniem graficznym, jest autorką książek
i katalogów wydawanych przez BWA w rodzinnym mieście. Jej
obrazy są nieoczywiste, nasycone ekspresją i symboliką, baśniowe, a zarazem realistyczne.

Nasz Vincent

▸

Magdaleny Burdzyńskiej „Potwory letnie”

od 3 marca / Galeria SATYRYKON

Hall Starego Ratusza / wstęp wolny / org. Teatr Modrzejewskiej

▸

od 2 do 30 marca

W pełni życia. Fotografie Wiktorii Kosek
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

od 3 marca do 30 kwietnia

Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK

▸

od 13 marca

„Dawna Legnica. Obraz miasta w grafice,
rysunku i malarstwie”
Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

▸

do 20 marca

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

DAWNA LEGNICA. OBRAZ MIASTA
W GRAFICE, RYSUNKU I MALARSTWIE

Wystawa prezentuje obraz Legnicy utrwalony w dziełach plastycznych, od najstarszych znanych wedut miasta, powstałych
na przełomie XVI/XVII wieku, aż do 1945 r. Ekspozycję tworzą
grafiki, rysunki, a także obrazy ze zbiorów Muzeum Miedzi,
które od ponad 40 lat buduje kolekcję dzieł dokumentujących
historyczny krajobraz miasta oraz jego - niekiedy zaskakujące
- przemiany na przestrzeni stuleci.

▸

od 13 marca / Muzeum Miedzi

▸

od 27 marca do 30 kwietnia

Dialogi. Alternatywna historia sztuki
według Jerzego Kosałki
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

do 28 marca

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

▸

do 28 marca

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

▸

do 9 kwietnia

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

STREFA KINA
▸

2 marca / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Czas mroku”

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

▸
DIALOGI. ALTERNATYWNA HISTORIA SZTUKI
WEDŁUG JERZEGO KOSAŁKI

Jerzy Kosałka, członek słynnej wrocławskiej grupy LUXUS
zaprezentuje nowe spojrzenie na kilkanaście słynnych, dzieł
sztuki - obrazów, rzeźb, obiektów i instalacji. Wystawa to swego rodzaju prowokacja, przekomarzanie się „prowincjonalnego”
artysty z powszechnienie rozpoznawanymi dziełami sztuki.

▸

od 27 marca / Galeria Sztuki

9 marca / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Boże Ciało”

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

▸

18 marca / środa / godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych - „Jeziorak”

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

▸

16 marca / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Loveling”

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

▸

23 marca / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Na pokuszenie”
Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

30 marca / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „GHOST DOG”

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

2, 9 marca / poniedziałki / godz. 15.00

„Linoryt nie jest trudny”

DK Atrium, ul. Pomorska / wstęp wolny / org. DK Atrium

▸

3, 5, 17, 31 marca / wtorek, czwartek

Cała Polska Czyta Dzieciom

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

SZKOŁA BYSTRZAKÓW

Uczestnicy spotkań będą odkrywać i doskonalić techniki zapamiętywania, szybkiego czytania, myślenia abstrakcyjnego
oraz skutecznego uczenia się. W programie również: rozwijanie
pamięci fotograficznej oraz poprawa koncentracji.

▸

5, 12, 19, 26 marca / czwartki / KM Agatka

3 - 27 marca / poniedziałek - piątek

„Biblioteka Przyjazna Maluchom”

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

4, 11, 18, 25 marca / środy / godz. 16.20

„Aktywni odkrywcy”

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

5, 12, 19, 26 marca / czwartki / godz. 15.30

Szkoła Bystrzaków - treningi pamięci

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

od 5 marca / czwartki / od godz. 16.00

Czwartki w bibliotece MCK

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

▸

5 marca / czwartek / godz. 17.45

„Roztańczona Zumba dla kobiet”

DK Atrium, ul. Pomorska / wstęp wolny / org. DK Atrium

▸

od 5 marca / czwartki, piątki, sobota /

KREATYWNE PONIEDZIAŁKI W MCK

Warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci w wieku od 5 do
12 lat, podczas których można kreatywnie spędzić czas wolny
- wykonać pracę plastyczną, zdobyć nowe wiadomości i umiejętności na temat technik malarskich oraz świąt obchodzonych
w Polsce i na całym świecie.

▸

od 9 marca / Młodzieżowe Centrum Kultury

Turnieje Szachowe

DK Atrium, ul. Pomorska / wstęp wolny / org. DK Atrium

▸

6, 13, 20, 27 marca / piątki / godz. 13.00-15.00

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

▸

7, 28 marca / sobota / godz. 12.00, 13.00

LEGO PRZYGODA - zabawa z „Brick 4 kidz”

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

od 9 marca / poniedziałki / od godz. 16.00

Kreatywne poniedziałki w MCK

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

▸

9 marca / poniedziałek / godz. 16.30

ORGANIZATORZY IMPREZ

„Super babcia, super dziadek - Karnawał”

▸ Dom Kultury „Atrium”

ul. Pomorska 19; tel. 76 856 11 61

Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska / wstęp
wolny / org. LBP

▸ Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90

ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl

▸ Galeria Sztuki

pl. Katedralny 1; tel. 76 856 51 26

▸

▸ Klub Mieszkańców „Agatka”

ul. Artyleryjska 40; tel. 76 723 09 83

▸ LBP

ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21

13 marca / piątek / godz. 17.30

„Ceramiczna Przygoda” - warsztaty
Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

14 marca / sobota / od godz. 10.00

„Deska z wiosłem” - szkolenie na Delfinku
Basen Delfinek, ul. Polarna / zapisy / org. OSiR

▸

17 marca / wtorek / godz. 10.00

▸ LCK

ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00

▸ MCK

ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40

▸ MKS Miedź Legnica S.A.

Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67

▸ MKS Ikar Legnica S.A.

ul. Piastowska 3; tel. 76 72 333 07

▸ MSPR Siódemka Miedź Legnica

Rynek 34, tel. 76 862 67 08

▸ Muzeum Miedzi

ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49

Olimpiada wiedzy konsumenckiej

▸ OSiR

ul. NMP 7; 76 723 38 01

CKZiU, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. UM Legnica

▸ Polskie Stowarzyszenie

▸

18, 25 marca / środy / godz. 9.40

„Moje małe muzykowanie”

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

▸

30 marca / poniedziałki / godz. 17.15

Pracownia Rozwoju Dziecka

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

Szczęśliwych Emerytów

tel. 604 184 190

▸ PTTK

Rynek 27; tel. 76 856 51 63

▸ SDK „Kopernik”

ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82

▸ Teatr im. H. Modrzejewskiej

Rynek 39; tel. 76 723 35 00

▸ Towarzystwo Miłośników

Legnicy Pro Legnica

▸ Zespół Szkół Muzycznych

Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48
ul. Chojnowska 8; tel. 76 862 26 36
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