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

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU
projekt i skład: Małgorzata Banaszkiewicz

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

N iemal pół tysiąca osób przybyło do 
Letia Business Center na 16. Spotkanie 
Kobiet, tym razem z jednym 

z najpopularniejszych, a przy tym 
wybitnym aktorem, Robertem 
Więckiewiczem. - Dzisiejszy 
pobyt w Legnicy jest dla mnie 

bardzo ważny. Legnica – i to nie jest kokieteria 
– stanowi w moim życiu miejsce wyjątkowe, 
spędziłem tu urocze cztery lata. Teraz, kiedy 
tu wracam, jestem bardzo podekscytowany i 
ogromnie się cieszę, że tu jestem – mówił do 
publiczności nasz gość. Aktor opowiadał m.in. 
o filmach, w jakich grał, o przygotowaniach 
do ról i swej obecności na gali rozdania Osca-
rów. Nie zabrakło także wspomnień o naszym 

mieście, o szkole średniej, akademiku i latach 
młodości. Mówił, że Legnica to miasto, które 

kojarzy mu się z eksplozją zainteresowań 
artystycznych. Na sali nie zabrakło 

dyrekcji Technikum Budowlanego, 
które Robert Więckiewicz ukoń-
czył. Byli także jego nauczyciele, 
koleżanki i koledzy z klasy i akade-
mika. Była również osoba, która jest 

niezmiernie ważna w życiu aktora. - Ja już to 
kiedyś powiedziałem, ale teraz mogę to po-
wtórzyć tu, w Legnicy. Absolutnie szczerze, 
z ręką na sercu mówię, że gdyby nie pani 
Bogusia Słomczyńska, to byśmy się tu dzisiaj 
nie spotkali. To jest osoba, która pokazała mi 
teatr – dosłownie i w przenośni.  

Rada Miejska Legnicy uchwaliła wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. Wszystkie 
będą średnio wyższe o 8,2 proc.  Podatek od 
nieruchomości nie był podwyższany w Legni-
cy od 2013 roku, przez 7 lat. Ze wzglądu na bar-
dzo zmieniającą się sytuację 
finansową samorządów w 
2020 roku, odmrożenie 
podatku stało się nie-
zbędne.  Stawka po-
datkowa dla grun-
tów pod budynkami 
mieszkalnymi wzro-
śnie o 7 groszy za 
m kw., natomiast za 
budynki mieszkalne – o 
11 groszy. Z ulg mogą ko-
rzystać mieszkańcy, którzy chcą 
dokonać remontów swoich budynków jed-
norodzinnych lub części wspólnych w budyn-
kach wielorodzinnych. Wniosek o zwolnienie z 
podatku od nieruchomości musi być złożony 
w gminie przed rozpoczęciem robót. Tylko w 
2018 roku ze zwolnień skorzystało 3034 po-
datników na kwotę ponad 202 tys. zł. Ta przy-
jazna mieszkańcom zasada wciąż obowiązuje.  
W Legnicy od 2018 roku stosowane są moż-
liwie najniższe przyjęte przez Radę Miejską 
stawki podatku od środków transportu. Poda-
tek ten dotyczy właścicieli pojazdów o tonażu 
powyżej 3,5 tony. W 2020 roku obowiązywać 
będą stawki takie same, jak w roku 2018.  

ROBERT WIĘCKIEWICZ
OCZAROWAŁ LEGNICKĄ PUBLICZNOŚĆ

PODATKI 2020: 

W pierwszych latach po wojnie największym pracodawcą na 
ziemi legnickiej były tutejsze zakłady dziewiarskie. Swoją dzia-
łalność rozpoczęły już 1945 r., na bazie przedsiębiorstw ponie-
mieckich (Schlottman & Lorenz, Banke, Mercur I i Mercur II).  Hi-
storia Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka” rozpoczyna 
się 1 stycznia 1952 r., kiedy z „I-go Oddziału Zjednoczonych Pań-
stwowych Zakładów Dziewiarskich” zostało wydzielone nowe, 
osobne przedsiębiorstwo. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu 
lat zakład prężnie się rozwijał – w 1963 r. uruchomiono pro-
dukcję w Zakładzie B, znajdującym się przy ul. Głogowskiej 49,  
a w 1968 r. w zamiejscowym Zakładzie C (Bolesławiec, ul. Orla 
5). Wyroby z „Hanki” trafiały nie tylko na Polski rynek i cieszyły 
się sporym zainteresowaniem także za granicą.  Na początku lat 
siedemdziesiątych funkcjonariusz legnickiej jednostki Służby 
Bezpieczeństwa (SB), opisując ZPD „Hanka” stwierdził, że „Wiel-
kość produkcji oraz zatrudnienie stawiają przedsiębiorstwo  
w rzędzie przodujących”. 

 • styczeń 1952

HISTORIE
NIEZNANE

 ■ Tekst – Marek Żak

 ■ fot. Modest Stelmach (ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy)

Legnicka kartka z kalendarza

MIASTO

OD NIERUCHOMOŚCI NIECO 
WZROŚNIE, OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTU – NIE 
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Bardzo lubię styczeń. O ile grudzień jest czasem spokojnych pod-
sumowań, to w styczniu gnam, by planować ten rok i szukam 
wyzwań na kolejne tygodnie i miesiące. Pożegnaliśmy rok 2019. 
Jaki on był dla Państwa?
My możemy powiedzieć, że był to rok przynajmniej kilku fanta-
stycznych przedsięwzięć. Każdy w swojej dziedzinie znajdzie ja-
kieś wydarzenie, jubileusz, rocznicę, którą warto byłoby wyróżnić 
w podsumowaniu. Zróbmy to, bo naprawdę warto pielęgnować 
dobre wspomnienia. O tym, co nam nie wyszło, zapomnijmy. Bo 
przecież możemy w nowym roku postarać się pracować lepiej, 
być bardziej kreatywnymi i odnosić sukcesy, a jak trzeba, godnie 
znosić porażki. 

Podsumowując miniony rok, jestem zobowiązana podziękować 
naszym partnerom. Nie uda się wymienić wszystkich, ale na pew-
no nie przygotowalibyśmy tylu wartościowych wydarzeń bez 
Was, mieszkańców, odbiorców naszych „produktów”. Cieszył nas 
każdy przyjazny komentarz, liczny udział Państwa w miejskich 
projektach w sferach kultury, sportu, nauki czy gospodarki. Stara-
liśmy się dostarczać Państwu dobrych, wartościowych informa-
cji, rzetelnie tworząc serwisy prasowe i prowadząc oficjalne pro-
file w social mediach. Właśnie tam mamy najwięcej odbiorców  
i za to też szczerze dziękujemy. Czy może być jeszcze lepiej? Bę-
dzie! Nowy rok, to nowa energia. Do pracy, do życia, do miłości. 
Dobrego roku dla Państwa!

Ewa Szczecińska-Zielińska
Nowy rok,  
nowa energia

odczas debaty gospodarz Legnicy 
stwierdził, że Smart City to nowo-
czesne miasto, przyjazne dla miesz-

kańca. Nowoczesność miasta, jak podkre-
ślał Tadeusz Krzakowski, budują władze, ale 

i partnerzy, tak by miasto było bezpieczne, 
by miało np. wystarczającą liczbę żłobków, 
przedszkoli czy szkół i innowacyjnych in-
stytucji. Miasto Smart to również takie,  

w którym mieszkańcy partycypują w jego 
zarządzaniu. Musi być również konku-
rencyjne dla swego otoczenia. Zadaniem 
włodarza inteligent-
nego miasta jest zbu-

dowanie ośrodka 
akceptowanego  
w wielu sferach 

przez mieszkańców, którym należy zapew-
nić też wysoką jakość edukacji. 
Tadeusz Krzakowski podkreślił również 
ogromną wagę dla jakości Smart dialogu  

z legniczanami, mówiąc o trwających 
od szeregu lat cyklicznych spotkaniach  
z mieszkańcami w różnych częściach mia-

sta i wielu kampaniach, poprzedzanych 
konsultacjami społecznymi.
Do Karpacza przybyło kilkuset gości pol-
skich i zagranicznych, a wśród nich przed-
stawiciele przemysłu, parlamentarzyści, 
samorządowcy, eksperci, ekonomiści, na-
ukowcy i dziennikarze.

MIASTO

SMART CITY TO MIASTO
PRZYJAZNE DLA MIESZKAŃCÓW

 > W Karpaczu odbyło się IV Forum Przemysłowe. Jego gościem był prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
zaproszony do panelu dyskusyjnego „Kierunek: Smart. Jak zarządzać miastem, by stało się inteligentne?”

P

Fot. Forum Ekonomiczne / Economic Forum
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MIASTO

MAMY BUDŻET 2020 

budżecie zapewnione są środki na realizację ok. 40 inwestycji. Ich wartość wyniesie 74 mln 545 tys. zł. Większość tej kwoty jest 
przeznaczona na inwestycje drogowe.  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  
• ponad 40 mln 532 tys. zł, w tym:  
 
DROGI POWIATOWE 
• ponad 29 mln 999 tys. zł, w tym: 
• budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w cią-

gu drogi krajowej nr 94 – 41 tys. 530 zł, 
• budowa drogi będącej połączeniem drogi realizowanej  

w ramach S3 z ul. Lotniczą – 150 tys. zł, 
• budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap II od ul. Wojska 

Polskiego do al. Rzeczypospolitej z mostem na Kaczawie 
(spłata zobowiązania) – 10 mln 760 tys. zł, 

• budowa Zbiorczej Drogi Południowej - Etap III od al. Rze-
czypospolitej do ul. Sikorskiego – 6 mln 183 tys. zł, 

• przebudowa DK 94 - ul. Pocztowa i ul. Piastowska – 200 tys. zł, 
• przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej 

Wodzie – 4 mln 688 tys. 181 zł, 
• przebudowa ul. Sikorskiego – 1 mln 828 tys. zł, 
• przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym: Etap II 

ul. Szczytnicka, obejmująca rozbudowę układu drogowego 
ul. Szczytnickiej na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Pąt-
nowskiej – 4 mln 700 tys. zł, 

• uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej 
oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów pro-
dukcyjno-usługowych – 1 mln 449 tys. zł.   

DROGI PUBLICZNE GMINNE 
• 10 mln 263 tys. zł, w tym: 
• budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności 

gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka 
– 6 mln 70 tys. zł, 

• budowa ul. T. Gumińskiego – 3 mln 200 tys. zł, 
• modernizacja wejścia do parku przez wał od strony  

ul. Wodnej – 230 tys. zł, 
• zagospodarowanie i rewitalizacja pl. Słowiańskiego wraz  

z budową pomnika Henryka Pobożnego – 493 tys. zł.   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
• 3 mln 76 tys. 937 zł, w tym: 
• odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie  

H. Pobożnego, renowacja części wspólnych budynków 
mieszkalnych – 1 mln 300 tys. 74 zł, 

• przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 849 tys. 563 zł, 
• - przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użyt-

kowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7 – 400 tys. zł. 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 
• 200 tys. zł na: 
renowację kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Wrocławskiej. 
 
OŚWIATA 
• 6 mln 564 tys. 86 zł, w tym: 
• termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa 

pomieszczeń mieszkalnych na dydaktyczne w Szkole Pod-
stawowej nr 19 –147 tys. 920 zł, 

• termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyj-
nych – 1 mln 553 tys. 706 zł, 

• przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. 
Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych 
– 4 mln 72 tys. 460 zł. 

 
OCHRONA ZDROWIA i POMOC SPOŁECZNA 
• 297 tys. zł na: 
• budowę Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami 

przemocy. 
 
OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 
• 689 tys. zł na: 
• ochronę powietrza, polegającą na wymianie ogrzewania 

paliwem stałym na ekologiczne w ramach Programu ogra-
niczenia niskiej emisji.  

 
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 
• 1 mln 18 tys. 16 zł na: 
• budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.  
 
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYT-
KAMI 
• 20 mln 492 tys. 550 zł, w tym: 
• przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Cen-

trum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 6 mln 206 tys. zł, 
• rewitalizacja zespołu zabytkowego palmiarni, stanowiące-

go bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 550 tys. zł, 
• rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 13 mln 736 

tys. 550 zł. 
 
LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI
• 11 zadań wybranych przez mieszkańców – 3 mln 65 tys. zł.  

Dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i rozwoju miasta

 > Bez głosów sprzeciwu Rada Miejska uchwaliła na sesji 23 grudnia, przedstawiony przez prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego, budżet Legnicy na rok 2020. Zakłada on dochody w wysokości 673 mln 453 tys. 
zł, w tym dochody własne stanowią ponad 624 mln. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 695 mln 20 
tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (ponad 223 mln zł). Na drugiej pozycji 
znajduje się pomoc rodzinie (ponad 162 mln zł), trzeciej - transport i łączność (ponad 74 mln zł), kolejne 
miejsca zajmują pomoc społeczna i zadania w sferze polityki społecznej (ponad 52 mln zł).

W

OTO NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 2020 ROKU:
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uż od dwóch lat TEAMLegnica in-
tegruje środowisko wolontariackie 
– mówi Jakub Należny, koordynator 

projektu z Urzędu Miasta. - Realizujemy coraz 
ważniejsze społeczne projekty. Przez na-
sze szeregi przewijają się setki ludzi bardzo 
młodych, młodych, ale i seniorów. 
Gala to ich święto, ale też okazja 
do podziękowań i wyróżnień 
– dodaje.  W gali uczestniczył 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski, który podkreślił, jak 
ważni są wolontariusze dla 
społeczności lokalnej. – To 
wspaniale zakręceni młodzi i 
seniorzy. Podejmują wyzwania  
w interesie różnych środowisk, 

służą pomocą w akcjach społecznych, eko-
logicznych, kulturalnych czy sportowych. 
Cieszę się, że ich wartość doceniono w KGHM 
Polska Miedź, angażując się finansowo  
w projekt zarówno Zdrowej Legnicy, jak  
i Uzależnionych od Pomagania, czyli naszych 
wolontariuszy.   

Zespół wykazał się najlepszą znajomością 
zasad dotyczących tworzenia wniosku/
projektu/kampanii na inicjatywę społecz-
ną lub akcję dobroczynną, a jednocze-
śnie wrażliwością, łącząc potrzeby osób 
starszych i młodego pokolenia legniczan  
w projekcie „POKOnajLENIA”, seniorzy–
młodszym, młodsi-seniorom.  

Uroczystość miała 
miejsce w Konsu-
lacie Generalnym 
RFN we Wrocławiu.  
W obecności wielu 
gości z Wuppertalu  
i Legnicy odznaczenie 
wręczył konsul generalny 
Hans Jörg Neumann. Również 
on wygłosił laudację poświęconą zasłu-
gom laureata w dziedzinie umacniania 

międzynarodowej współpracy miast, ich 
mieszkańców i krajów, budowaniu mo-
stów pojednania i skutecznemu krusze-
niu murów wzajemnych uprzedzeń.  
- Jest dla mnie ogromnym honorem 
i osobistym zaszczytem przyznanie 
tak ważnego odznaczenia – mówił 
w swym podziękowaniu prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - Przyjmuję je  
z wielką osobistą satysfakcją, ale 
także w imieniu mieszkańców Le-
gnicy, których mam zaszczyt re-
prezentować. Pragnę podkreślić, 
że przyznane mi wyróżnienie jest 
zasługą wielu osób, po obu stronach 
naszej granicy, z którymi miałem 
przyjemność współpracować.  

 

MIASTO

II GALA WOLONTARIATU

Podczas Gali uhonorowano naj-
bardziej aktywnych wolontariuszy, 
działających na rzecz pomocy innym 

osobom od 1 września 2018 do 30 
września 2019 roku. Szymon 

Bieńkowski otrzymał tytuł 
Młodego Wolontariusza 
2019, Dorota Skiba to lau-
reatka tytułu Wolontariusz 
2019, Zofia Hanuszewicz-
-Drozd została Wolon-

tariuszką Seniorką 2019,  
a KGHM Polska Miedź SA 

nagrodzono tytułem Firmy Za-
angażowanej Społecznie 2019. Jury 

Konkursu „Maraton dobroci” w ramach 
projektu „Uzależnieni od pomagania”  
i kampanii promocji zdrowia „Zdro-
wa Legnica”, postanowiło przyznać 
główną nagrodę i finansowy grant  
w wysokości 10 tys. zł zespołowi  
z II Liceum Ogólnokształcącego  
w Legnicy, w składzie: Marta Sobie-
chowska, Iwona Łazarów, Joanna 
Chrobak, Julia Zawadzka, Paulina 
Sobków, Dominik Malczuk – pra-
cującemu pod opieką Eweliny Rem-
pińskiej.  

Dziękujemy uzależnionym od pomagania

 > W Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej odbyła się II Gala Wolontaria-
tu #TEAMLegnica. Jest to projekt, który łączy społeczność wolonta-
riacką i organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, kluby, fundacje 
do stworzenia większych, wspólnych projektów.

J

PREZYDENT LEGNICY 
ODZNACZONY KRZYŻEM 
ZASŁUGI REPUBLIKI  
FEDERALNEJ NIEMIEC

- Jest Pan wyjątkowym przyja-
cielem zgody i współdziałania, 
obdarzanym sympatią i sza-
cunkiem mieszkańców Legnicy 
i Wuppertalu – mówił gospo-
darz konsulatu. - Już prawie od 
dwóch dekad jest Pan ważnym 
architektem partnerstwa, na-
dając mu wciąż nowe formy  
i aktywnie włączając do part-
nerskich relacji różne środowi-
ska obu miast. Ma pan wolę ich 
ożywiania i unowocześniania. 
Uczymy się od siebie nawzajem.

 > Na wniosek Towarzystwa 
Przyjaciół Legnicy w Wup-
pertalu, prezydent Niemiec 
Frank-Walter Steinmeier, 
przyznał Tadeuszowi Krza-
kowskiemu Krzyż Zasługi 
na Wstędze Orderu Zasługi 
RFN, w uznaniu jego wielo-
letnich działań na rzecz roz-
woju partnerstwa Legnicy  
i Wuppertalu oraz 
polsko-niemiec-
kiego dialogu. 
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est to pierwszy etap rewitalizacji 
parku, obejmujący Ogród Francu-
ski. Wykonano już roboty rozbiór-

kowe, usuwając wszystkie elementy starej 
i nie nadającej się już do użytku instalacji 
wodnej. Rozebrana została też opaska be-
tonowa wokół fontann. Zgodnie z decyzją 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
usunięto krzewy i drzewa, które kolidowa-
ły z pierwotnymi założeniami ogrodu fran-
cuskiego.  Z całego terenu wokół fontann 
zdjęty został humus, by umożliwić ułożenie 
podziemnych rurociągów oraz instalacji 
elektrycznych i innych. Rozebrany jest stary 
murek, okalający przestrzenie fontannowe. 
Będzie on pieczołowicie odtworzony z za-
mówionych specjalnie elementów prefa-
brykowanych. Ich kształt i kolor uzgodniono  
z konserwatorem zabytków. Cały teren in-
westycji ziemnych objęty jest nadzorem 
archeologicznym.  Inwestycja warta ponad 
13 mln zł zostanie zrealizowana w cyklu 
dwuletnim. Planowane zakończenie - wcze-
snym latem 2020 roku, by mieszkańcy mogli 

się nacieszyć roztańczoną wodą, obrazami 
światła i zielenią otoczenia. Przebudowane 
bowiem będą też alejki spacerowe, posa-
dzone nowe rośliny, powstanie wiele ele-
mentów małej architektury. Powróci klimat  

i czar lat 20. minionego wieku, ale wzboga-
cony nowoczesnymi fontannami multime-
dialnymi do projekcji obrazów sterowanych 
kilkoma programami. Parkowe fontanny 
będą monitorowane. 

Usunięto starą nawierzchnię jezdni i przygo-
towano ją do wyłożenia warstwy wiążącej 
asfaltu. Wykonano znaczną część kanalizacji 
deszczowej. Zamontowano krawężniki. Usu-
nięto kolizje sieci energetycznej. Przebudowa 
ul. Szczytnickiej na tym etapie rozpoczęła się 
na początku października. Jak informuje wy-
konawca, planowany termin ich zakończenia 
na tym odcinku to marzec przyszłego roku. 
Przebudowa całej ul. Szczytnickiej obejmuje 
ponad dwukilometrowy odcinek jezdni. Po-
wstaną m.in.: chodniki, ścieżki rowerowe, za-

toki autobusowe oraz pętla autobusowa wraz 
ze stanowiskiem do ważenia pojazdów oraz 
nowoczesne oświetlenie. 
- Ulica Szczytnicka jest bardzo ważną ar-
terią w naszym mieście – mówi zastępca 
prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. – Stano-
wi bowiem północny objazd miasta do ul. 
Bydgoskiej, która wcześniej została prze-
budowana 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 to zre-
alizujemy – dodaje pani 

prezydent. Przypomnijmy, że oferty  
w tym przetargu złożyło sześć firm. Zwycięska 
cena firmy Budrim opiewa na kwotę ok. 15 
mln 735 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji 
planowany jest w połowie 2021 r. 
Przebudowa ul. Szczytnickiej będzie II eta-
pem zakończonej kilka lat temu inwestycji – 
modernizacji ul. Bydgoskiej, właśnie do skrzy-
żowania 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. 

 > Od października prowadzone są prace w części Ogrodu Francuskiego w parku Miejskim, gdzie znajduje 
się kompleks fontann. Sprzyjała temu dobra pogoda.  

 > Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Szczytnickiej - od wjazdu do firmy Lesaffre Ingrdients Service Polska 
do wjazdu na betoniarnię zakładu Top Beton - trwają intensywne roboty drogowe.  

J

PARKOWE FONTANNY
WODA I ŚWIATŁO BĘDĄ ATRAKCJĄ DLA ZMYSŁÓW

TRWA PRZEBUDOWA UL. SZCZYTNICKIEJ

MIASTO
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a czas świąt powróciły w przestrzeni 
miasta dobrze już wszystkim znane 
iluminacje: jest pociąg Tomek, balon, 

choinka, śpiewający Lew Miedziak, Mikołaj na 
motorze, anielskie skrzydła, Gracja, karoca z re-
niferami, paw itd. Świątecznie przyozdobione 
zostały także fontanny, uliczne latarnie, ronda 
i ulice.  - Ogromnie się cieszę, że co roku mo-
żemy się spotkać i wspólnie odliczyć ostatnie 
sekundy, zanim świątecznie rozbłyśnie nasze 
miasto. Tak liczna Państwa obecność świad-
czy o tym, że pokochaliście nasze świąteczne 

iluminacje - mówił obecny na inauguracji pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. Towarzyszyli mu 
jego zastępcy i sekretarz miasta. Wydarzenie 
poprowadziła Monika Kuligowska, założyciel-
ka zespołu Złote Dzieci, który wystąpił pod-
czas inauguracji. Na niebie pojawił się również 
Mikołaj - paralotniarz Antoni Poliw-
ka. Do późnych godzin setki rodzin  
i przechodniów robiło sobie pa-
miątkowe zdjęcia. Świąteczna 
atmosfera zauroczyła nas wszyst-
kich. I niech to trwa.  

LEGNICA ODŚWIĘTNIE PRZYSTROJONA
NACIESZMY OCZY ILUMINACJĄ 

 > Jak co roku, inauguracja świątecznej iluminacji zgromadziła w sercu miasta tłumy 
legniczan i gości. 6 grudnia nasze miasto rozbłysło tysiącami świątecznym lampek.  

MIASTO

N

 

- Czasem wystarczy dobra wola i niewiel-
kie pieniądze, by ludzie w jesieni swego 
życia mogli znaleźć komfort, wytchnie-
nie, bliski kontakt z innymi, atmosferę 
prawdziwego domu - mówiła Jolanta 
Kwaśniewska. 
Gościem seniorów była też poseł Małgo-
rzata Szmajdzińska. – Jestem bardzo wzru-
szona. Warto nieść ludziom dobro, a Jolanta  
i jej praca jest dla mnie wzorem. Gdy  
patrzę na Państwa, najbardziej cieszą 

mnie Wasze uśmiechy - powiedziała do se-
niorów pani poseł.
- Dziękuję za wspaniałą inicjatywę. Dzisiaj ten 
dom ma nowe oblicze, nabrał nowego życia, 
a jego mieszkańcy są naprawdę uradowani  
- podkreślał prezydent Tadeusz Krzakowski. 
Legnicki „Kącik Babci i Dziadka” powstał  
w ciągu dwóch miesięcy. Wysłużona już bar-
dzo świetlica przeistoczyła się w urokliwe 
wnętrze, sprzyjające przyjmowaniu gości, 
spotkaniom z rodzinami czy uczestnictwu  

w wydarzeniach kul-
turalnych. 
Całkowity koszt tej 
metamorfozy to oko-
ło 110 tys. zł, z czego 
60 tys. pochodzi ze 
środków Fundacji Jo-
lanty Kwaśniewskiej 
„Porozumienie bez Ba-
rier”, natomiast 50 tys.  
- z budżetu miasta.

 > Z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w legnickim 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego powstał dziewiąty w Polsce „Kącik Babci  
i Dziadka”. To niezwykły prezent bożonarodzeniowy dla ponad 60 podopiecznych senio-
rów, którzy przyjęli go z prawdziwym wzruszeniem. 



8

/MiastoLegnica

alendarze to noworoczne legnickie 
danie firmowe, serwowane już od 
siedemnastu lat. Są wyjątkową wizy-

tówką miasta, jego piękna, dorobku kultural-
nego i bogactwa historii. Ten na 2020 rok ma 
unikatowy charakter, a jego wydanie zbiegło 
się z 340 rocznicą powstania Mauzoleum Pia-
stów, stanowiącego hołd dla ostatnich ksią-
żąt piastowskich, którzy najdłużej panowali 
właśnie w Legnicy. 

- Dziękuję autorce za fantastyczny efekt jej 
pracy. Dziękuję też ludziom związanym z Le-
gnicą za wcielenie się w postacie historyczne. 
Dzisiaj, w XXI wieku, wszyscy jesteśmy spad-
kobiercami Piastów i ich dziedzictwa – mówił 
prezydent Tadeusz Krzakowski, zanim wraz 
ze swymi zastępcami złożył na kalendarzach 
tysiące autografów. 
- Takiego kalendarza jeszcze nie miałem – 
usłyszeliśmy od pana Stanisława Szewca  
– a kolekcjonuję je od kilku lat. Jest bardzo, 
bardzo elegancki, wart i Piastów i ludzi, któ-
rzy wcielili się w ich role.
- Przychodzę tu co roku. Moje dzieci miesz-
kają w Anglii i nie wybaczyłyby mi, gdybym 
im nie wysłała paru egzemplarzy. Oni tę-
sknią za Legnicą – zwierzyła się pani Beata 
Górska.

 > Tłumy legniczan przybyły w czwartek (19 grudnia) do Galerii Piastów na premierę le-
gnickiego Kalendarza Miejskiego na 2020 rok, zatytułowanego „Piastowie Legnicy”. 
Tego wieczoru do mieszkańców trafiło ok. 2 tysięcy egzemplarzy.

LEGNICKI KALENDARZ 

Pomysłodawczynią kalendarza jest 
Hanna Derecka, legnicka artystka fo-
tografik. To ona zaprosiła znane i zwią-
zane z naszym miastem osobowości 
ze świata sztuki, mediów i nauki, do 
użyczenia swych twarzy i charyzmy 
autentycznym postaciom księżnych i 
książąt piastowskich. Na niezwykłych 
portretach rozpoznajemy aktorów 
- Pawła Wolaka z Kasią Dworak-Wo-
lak, Tomasza Kota, Janusza Chabiora, 
Roberta Więckiewicza, Annę Dymną, 
Joannę Jarmołowicz, publicystę Ma-
riusza Szczygła, doktora Wojciecha 
Kowalika - Honorowego Obywatela 
Legnicy, dziennikarkę Beatę Tadlę, 
profesora Ryszarda Chamera, histo-
ryka Wojciecha Konduszę i operową 
diwę Adrianę Ferfecką. To naprawdę 
galeria wybitnych legniczan, tworzo-
na od września do grudnia.

MIASTO

K
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▸ 1 stycznia  /  środa  /  godz. 9.15
Spacer Noworoczny
PKP Legnica - Raszówka  /  bilety kolejowe we własnym  zakresie  /  
/  org. PTTK 

▸ 1 stycznia  /  środa  /  godz. 18.00
Koncert na Nowy Rok
TRE VOCI 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety  /  org. LCK 

▸ 4 stycznia  /  sobota  /  start: godz. 8.00
Express Narty - Express Sanki
Jańskie Łaźnie, Czechy  /  odpłatność - 45 zł /  org. OSiR 

▸ 4, 10 stycznia  /  sobota, piątek /  godz. 19.00
„Ta piosenka brzmi znajomo”
Muzyczny Wieczór Kabaretowy
Art Cafe Modjeska  /  bilety -30 zł /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 4, 11, 18, 25 stycznia  /  sobota /  godz. 11.00-19.00
XXVII Legnicka Liga Halowa
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny /  org. Legnickie  
Stowarzyszenie Futbol-5 

▸ 9 stycznia  /  czwartek /  godz. 18.00
Kawiarenka obywatelska 
„XXI wiek - wiekiem kobiet”
Art Cafe Modjeska  /  bezpłatne wejściówki /  org. Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 11 stycznia  /  sobota  /  godz. 12.00
„ Kosmiczna przygoda”
Zabawa karnawałowa dla najmłodszych
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 11 stycznia  /  sobota  /   
„Rockowe Granie”  
– koncert i licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 10 zł  /  org. LCK

▸ 11 stycznia  /  sobota  /  godz. 17.00
MKS IKAR Legnica vs. MUKS Ziemia Milicka Milicz 
Piłka siatkowa mężczyzn II LIGA
Hala ZSI, ul.Wierzyńskiego  / wstęp wolny /  org. MKS Ikar Legnica

▸ 12 stycznia  /  niedziela  /  godz. 12.00-16.00
„Matejko - ostatnie spotkanie z Mistrzem”
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 12 stycznia  /  niedziela  /  od godz. 15.00
VI Legnicki BIeg z serduszkiem 
ul. NMP  /  wstęp wolny  /  org. OSiR

▸ 12 stycznia  /  niedziela  /  godz. 14.00-20.00
28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy 
Akademia Rycerska  /  wstęp wolny  /  org. LCK

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

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

„TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO”
MUZYCZNY WIECZÓR KABARETOWY 
Zestaw hitów, które w każdym widzu obudzą sentyment za prze-
szłością. A jednocześnie barwny recital czy minispektakl Zuzy 
Motorniuk, ukazujący zarówno kunszt wokalny, jak i możliwości 
aktorskie głównej bohaterki wieczoru oraz towarzyszących jej 
muzyków.  Świetna zabawa w kawiarnianej atmosferze.

▸  4, 10 stycznia  /  sobota, piątek  /  Art Cafe Modjeska

ROCKOWE GRANIE 
Wystąpią zespoły: Airstrike, Anastasis, DILER music band, Lift Off, 
Metalion, Miasto Gniewu, No Idea, Polish Fiction. W przerwach 
między koncertami odbędą się licytacje, z których dochód  
w całości zostanie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy.

▸  11 stycznia  /  sobota  /  Akademia Rycerska

28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY  
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tym roku jedyna taka na świecie Orkiestra, złożona z dobrych, 
ludzkich serc po raz kolejny  zagra dla małych dzieci. Na scenie 
wystąpią: wychowankowie MCK, Diamond Studio, Dziecięco 
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Studio Fame Art, Bartek Rzep-
ka (półfinalista „Must Be The Music”), duet akrobatyczny Daria  
i Aleksandra (półfinalistki „Mam talent”), oraz grupa „The Vanilla 
Shake”. Ponadto w programie licytacje na rzecz WOŚP. 

▸  12 stycznia  /  niedziela  /  Akademia Rycerska
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„SZEPTEM O ISTOCIE I NATURZE”  - WERNISAŻ 
WYSTAWY JOANNY CONCEJO
Noblistka Olga Tokarczuk, z którą Joanna Concejo współtworzyła  
książkę „Zgubiona dusza”, w wywiadzie dla magazynu „Książki” 
stwierdziła: jej rysunki (…) są skupione, refleksyjne, nieco surreali-
styczne i – powiedziałabym – vintage. Galeria Satyrykon zaprasza 
na spotkanie z utytułowaną, mieszkającą obecnie we Francji  
artystką, której ilustracje zdobią książki wydawane we Włoszech, 
Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Polsce, Korei, Rumunii i Meksyku.

▸  17 stycznia  /  piątek  /  Galeria Satyrykon, Rynek

KONCERT „NOWOROCZNE DRABY”
W dzień Nowego Roku już od świtu po niektórych miejscowościach 
Beskidu biegali draby. Mieli maski na twarzach, byli na ogół fanta-
zyjnie poprzebierani... Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” zaprasza, jak 
co roku na koncert poświęcony polskim zwyczajom ludowym. 
Tym razem muzyczno-taneczna opowieść poświęcona będzie  
„noworocznym drabom”. Zwyczaj ten do dziś kultywowany jest 
w okolicach Żywca. Będą również kolędy - znane i nieznane ale 
zawsze równie ciekawe.

▸  18 stycznia  /  sobota  /  Akademia Rycerska

11

▸ 16 stycznia  /  czwartek  /  godz. 17.00
„Sekrety Legnicy 2”
Spotkanie autorskie z Marcinem Makuchem
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 17 stycznia  /  piątek  /  godz. 17.00
„Chile z Wyspą Wielkanocną. Argentyna”  
Spotkanie z legnicką podróżniczką  
Ryszardą Kosek 
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 17 stycznia  /  piątek  /  godz. 18.00
Joanna Concejo „Szeptem o istocie i naturze” 
- wernisaż wystawy
Galeria Satyrykon  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ 17 stycznia  /  piątek  /  godz. 19.00
Edward Grzegorz Funke  „Portret ze Świata”  
- wernisaż wystawy oraz spotkanie z autorem
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 17 stycznia  /  piątek  /  
„Lata 20-te, lata 30-te” 
Koncert uczniów i orkiestry symfonicznej 
Zespołu Szkół Muzycznych
Sala Królewska Akademii Rycerskiej /   wstęp wolny  /   
org. Zespół Szkół Muzycznych

▸ 18 stycznia  /  sobota  /  godz. 17.00
„Noworoczne draby”  
Koncert Zespołu  Pieśni i Tańca „Legnica” 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 10, 15 zł  /  org. LCK

▸ 18 stycznia  /  sobota  / 
Wycieczka z Rodziną 
- Andrzejówka
Andrzejówka - Sokołowiec  /  wstęp - 65 zł  /  org. PTTK

▸ 22 stycznia  /  środa  /  godz. 17.00
Koncert dla Babci i Dziadka
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 23 stycznia  /  czwartek  /  godz. 18.00
„Papieże mojego życia: św. Paweł VI,  
św. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek”  
- wykład ks. dr Ignacego Solera
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy`90 

▸ 25 stycznia  /  sobota  /  od godz. 11.00
I Legnicki Festiwal Pływania 
Basen Delfinek, ul. Polarna  /  wstęp wolny  / org. OSiR

▸ 25 stycznia  /  sobota  /  godz. 10.00
Bal karnawałowy dla dzieci  
DK Atrium, ul. Pomorska  /   org. DK Atrium

▸ 25 stycznia  /  sobota  /  godz. 17.00
MKS IKAR Legnica – KS Bielawianka Bester
Piłka siatkowa mężczyzn - II LIGA
Hala ZSI, ul.Wierzyńskiego  / wstęp wolny /  org. MKS Ikar Legnica

▸ 26 stycznia  /  niedziela  /  godz. 17.00
Andrzej Poniedzielski
Wieczór kabaretowy 
Sala Maneżowa Akademii  Rycerskiej /  bilety - 65 zł  /  
org.  Agencja Start, LCK

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI  
WIECZÓR KABARETOWY 
Tym razem legnickiej  publiczności swój najnowszy program ka-
baretowy zaprezentuje Andrzej Poniedzielski. Jak zawsze będzie 
inteligentny humor, satyra, piosenki – NOWY program, NOWE 
piosenki. Poczucie humoru Artysty bez zmian.

▸  26 stycznia  / niedziela  /  Akademia Rycerska



12

/MiastoLegnica

Legnicki Informator Kulturalny12

„PONIEMIECKIE”
SPOTKANIE AUTORSKIE Z KAROLINĄ KUSZYK
„Poniemieckie” to błyskotliwa opowieść o losach domów, cmen-
tarzy i rzeczy, od szaf po oleodruki. Jej autorka,  Karolina Kuszyk, 
sama „wychowana na poniemieckim” opowie o tym, jak biogra-
fie poniemieckich domów, rzeczy i cmentarzy splatały się z losa-
mi ich polskich spadkobierców od powojnia po współczesność.

▸  31 stycznia  /  piątek  /  Legnicka Biblioteka Publiczna 

„PAMIĘTAJMY O OGRODACH”  - WERNISAŻ  
WYSTAWY MALARSTWA MARII ROGALI
Maria Rogala urodziła się w 1930 r. we  Lwowie. Od 1960 r. miesz-
ka w Legnicy. Jest absolwentką Akademii Sztuk Plastycznych  
w Krakowie. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach. Upra-
wia malarstwo realistyczne skłaniające się ku tematyce tradycyj-
nej: pejzaże, martwa natura, kwiaty oraz portrety. Są to interesu-
jące kolorystycznie pogodne i nastrojowe obrazy.

▸  31 stycznia  /  piątek  /  DK Atrium

WIECZÓR ZE SZKŁEM
W ostatni styczniowy wieczór Galeria Sztuki zaprasza na spotka-
nie ze szkłem. W programie: oprowadzenie po wystawie „Piękny  
i Bestia” oraz prezentacje poświęcone tematyce szkła artystycz-
nego z udziałem twórców, którzy materiał ten - uważany często  
za wyłącznie użytkowy - potrafią przekształcić w dzieło sztuki.

▸  31 stycznia  /  piątek  /  Galeria Sztuki

▸ 26 stycznia  /  niedziela  /  godz. 18.00
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu  
Chóru Madrygał oraz Chóru II LO
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa  /  wstęp wolny  /   
org. LCK

▸ 28 stycznia  /  wtorek  /  godz. 10.00
XIX Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek  
ATRIUM 2020” 
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium

▸ 30 stycznia  /  czwartek  /  godz. 17.00
 „Fakt czy fama? Sztuka współczesna 
Zagłębia Miedziowego: czy jest nam jeszcze 
do czegoś potrzebna?” - panel dyskusyjny
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie  
Pamięć i Dialog, LBP 

▸ 31 stycznia  /  piątek  /  godz. 17.00
„Pamiętajmy o ogrodach” 
- wernisaż wystawy malarstwa Marii Rogali
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium

▸ 31 stycznia  /  piątek  /  godz. 17.30
„Wieczór z kulturą” 
- spotkanie literackie
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wstęp wolny  /  org. KM Agatka 

▸ 31 stycznia  /  piątek  /  godz. 18.00
 „Wieczór ze szkłem”  
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 31 stycznia  /  piątek  /  godz.18.00
„Poniemieckie”
Spotkanie autorskie z Karoliną Kuszyk
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi, LBP

STREFA  SENIORA 

▸ od 3 stycznia  /  zawsze w piątki  /  godz. 16.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ od 7 stycznia  /  zawsze we wtorki  /  godz. 16.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ 7 stycznia  /  wtorek  /  godz. 18.00
Wieczór taneczny  „Spotkajmy się na Marsie” 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety - 30 zł /  org. LCK

▸ od 9 stycznia  /  zawsze w czwartki  /  godz. 10.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ od 9 stycznia  /  zawsze w czwartki  /  godz. 18.30
„Bądź Razem z Nami” - spotkania integracyjne
Centrum Spotkań im Jana Pawła II  /  opłata - 15 zł   /  org. PSSE,
Diecezjalne Centrum Edukacyjne im Jana Pawła II 

▸ 13, 20, 27 stycznia  /  poniedziałki  /  godz. 15.00
ZŁOTE RĘCE 
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP
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STREFA TEATRU

▸ 3, 5 stycznia  /  piątek, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Popiół i diament - zagadka 
nieśmiertelności”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 30, 35, 40 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej 

▸ 8, 9 stycznia  /  środa, czwartek  /  godz. 11.00
Spektakl „Polowanie na Snarka”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 25, 30 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 11, 12 stycznia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
▸ 14, 15, 16 stycznia  /  wtorek, środa, czwartek  /   
 godz. 11.00
Spektakl „Makbet”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 18, 19 stycznia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
▸ 21, 22 stycznia  /  sobota, niedziela  /  godz. 11.00
Spektakl „Krzywicka/Krew”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 23, 24 stycznia  /  czwartek, piątek  /  godz. 11.00
Spektakl „Orkiestra”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej

▸ 25, 26 stycznia  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00
Spektakl „Zabijanie Gomułki”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł / org.  Teatr Modrzejew-
skiej

▸ 30, 31 stycznia  /  czwartek, piątek   /  godz. 11.00
Spektakl „Zanim chłodem powieje dzień”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł / org.  Teatr  
Modrzejewskiej

ZABIJANIE GOMUŁKI
Według zgodnej opinii krytyków najlepsza sceniczna adaptacja 
prozy Jerzego Pilcha w polskim teatrze. Pełna humoru opowieść 
o zamachu na I sekretarza PZPR z użyciem chińskiej kuszy. Kon-
cert gry aktorskiej, ukazujący czasy PRL w krzywym zwierciadle.

▸  25, 26 stycznia  /  Teatr Modrzejewskiej

MAKBET
Jedno z największych i najbardziej znanych dzieł Szekspira: hi-
storia człowieka, który uległ podszeptom wybujałej ambicji  
i przekroczył granicę, uwalniając mrok skryty w ludzkiej duszy. 
Studium władzy i głębokiej psychologii, subtelność poezji i gro-
za zbrodni sprzed tysiąca lat, która wciąż wywołuje dreszcze.

 ▸  11, 12, 14, 15, 16 stycznia  /  Teatr Modrzejewskiej

KRZYWICKA/KREW
Sześć opowieści, sześć odmiennych losów, sześć indywidual-
nych perspektyw, które łączą się w jeden kobiecy głos, chwilami 
pełen bólu, chwilami – nieodpartego humoru. To „feministycz-
ny manifest” i osobista skarga, historyczna relacja o polskim  
XX wieku – i rodzinna gawęda. A cały ten sceniczny świat  
w perfekcyjnym wykonaniu legnickich aktorek. 

▸  18, 19, 21, 22 stycznia /  Teatr Modrzejewskiej 

▸ 13 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
„Nić widmo”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 20 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
„Złodziejaszki”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 22 stycznia  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych 
„Czarny łabędź”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza   
/ wstęp wolny  /  org. LBP, Polski Związek Niewidomych

▸ 27 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
„Kafaranum”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

STREFA  KINA 
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STREFA EDUKACJI 

EDWARD GRZEGORZ FUNKE  
„PORTRET ZE ŚWIATA” 
Wystawa znanego i cenionego fotografika-reportażysty, który  
zaprezentuje 60 kolorowych zdjęć pochodzących z realizowa-
nego od kilku lat projektu „Portret świata”. Fotografie przedsta-
wiają, reporterskie z istoty i formy, portrety mieszkańców wielu 
krajów, które odwiedził mieszkający w Koszalinie artysta.

▸  od 7 stycznia  /  Galeria Ring, Rynek

JOANNA CONCEJO 
„SZEPTEM O ISTOCIE I NATURZE” 
Wystawa znakomitej ilustratorki, absolwentki Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. Książki z jej ilustracjami, zdobywają  
prestiżowe nagrody i ukazują się regularnie we Włoszech,  
Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Polsce. Z Olgą Tokarczuk współ-
tworzyła „Zgubioną duszę”. Joanna Concejo dorastała na ka-
szubskiej wsi w otoczeniu przyrody. Stąd w jej pracach powraca-
jące motywy z ludowych haftów; stylizowanych kwiatów, liście,  
owoce i leśne pejzaże.

▸  od 2 stycznia  /  Galeria Satyrykon

SZKICE I RYSUNKI PIOTRA WAJSA
Piotr Wajs przez blisko 15 lat pracował jako operator kamery. 
Obecnie pracuje i mieszka w Szwecji. Do Legnicy powrócił ze 
swoją pierwszą wystawą. Prace Piotra Wajsa - początkowo trak-
towane jako hobby - to komiksowe i kreskówkowe rysunki, dla 
których źródłem inspiracji pierwotnie były popularne produkcje. 
Obecnie podąża własną ścieżką artystyczną, jest współautorem 
komiksu „Legendy Złotoryjskie”

▸  do 15 stycznia  /  Galeria „Loża” LBP

14

▸ od 2 stycznia /  czwartek, piątek  /  godz. 16.30
Turnieje szachowe w DK Atrium
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium 

▸ od 2 stycznia   /  poniedziałek - piątek  
„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
- zajęcia dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami 
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 3, 10, 17, 24, 31 stycznia  /  piątki  /  godz. 13.00
„Twórcze piątki” 
– zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 7, 14, 21, 28 stycznia  /  wtorek  /  godz. 17.00
Prosto dla zdrowia
- cykl zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wpisowe  /  org. SDK Kopernik

▸ 7, 9 stycznia / wtorek, czwartek  / 
„Cała Polska Czyta Dzieciom”
- głośne czytanie
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ 9, 23 stycznia  /  czwartki /  godz. 19.00   
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Fantasy  
Provincia Cafee Bistro Bar  / wstęp wolny  /  org. LBP 

STREFA WYSTAW

▸ od 2 stycznia
Joanna Concejo „Szeptem o istocie i naturze” 
Galeria Satyrykon, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK 

▸ od 7 stycznia
Edward Grzegorz Funke „Portret ze Świata”
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ od 16 stycznia
„Rapa Nui – Wyspa Posągów” – wystawa fotografii 
Marka Fiedlera i Marka Oliwiera Fiedlera
Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ do 15 stycznia
„Szkice i rysunki” – wystawa prac Piotra Wajsa
Galeria „Loża” LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ do 1 lutego
Europejski Festiwal Szkła „Piękny i Bestia”
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria
Sztuki, Fundacja Fly with Art, Galeria BB 

▸ do 1 lutego
„Węgierska dusza i wyobraźnia  
– rzeźby Lajosa Győrfiego”
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny, bilety  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 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
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OTWARTA PRACOWNIA SZTUKI
Zajęcia dla dzieci i ich dziadków poprowadzą artyści z legnickiej  
pracowni ceramicznej „Ananda”. Uczestnicy będą mogli wykonać 
prezent dla ukochanej babci lub dziadka lub po prostu wspólnie 
spędzić czas, tworząc własne, małe dzieła sztuki. Uformowane 
i ozdobione prace zostaną zabrane do wypalenia, a następnie 
wrócą do autorów.

▸  10, 24 stycznia  /  Otwarta Pracownia Sztuki

CERAMICZNA PRZYGODA 
Otwarte warsztaty z gliną pod kierunkiem artysty plastyka Rafa-
ła Owczarka, który pokaże tajniki i metody modelowania gliny. 
Powstałe prace zostaną poddane szkliwieniu i wypaleniu. 

▸  17 stycznia  /  Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ Diecezjalne Centrum  
 Edukacyjne im. Jana Pawła II  pl. Wyszyńskiego; tel. 695 321 213 
▸ DK „Atrium” ul. Pomorska 19; tel. 76 856 11 61 
▸ Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  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
▸ LCK ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00
▸ MCK ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40 
▸ MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34, tel. 76 862 67 08
▸ Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
▸ OSiR ul. NMP 7; 76 723 38 01
▸ PSSE - Polskie Stowarzyszenie  
 Szczęśliwych Emerytów  ul. Zielona 13; tel. 604 184 190 
▸ PTTK Rynek 27; tel. 76 856 51 63 
▸ SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82
▸ Legnickie Stowarzyszenie  
 Futbol-5 ul.Janowska 52; tel. 76 854 77 32 
▸ Towarzystwo Miłośników  
 Legnicy „Pro Legnica” Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48

▸ 9, 16, 23, 30 grudnia  /  czwartek  /  godz. 16.00
Czwartki w bibliotece MCK
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 9 stycznia /  czwartek  /  godz. 16.45
Noworoczna zumba – zajęcia taneczne 
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium 

▸ 10, 24  stycznia  /  piątek  /  godz. 17.30
Otwarta Pracownia Sztuki - warsztaty  
ceramiczne z okazji Dnia Babci i Dziadka
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska /  wstęp wolny  
- zapisy  /  org. Galeria Sztuki

▸ 10, 17  stycznia  /  piątek  /  
„Pracownia z sercem” - spotkania twórcze
Klub Mieszkańców Agatka, ul. Artyleryjska  /  wpisowe   
/  org. KM Agatka

▸ 11 stycznia /  sobota  /  godz. 9.30
Dolnośląskie Młodzieżowe Grand Prix w Szachach
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium

▸ 11, 18  stycznia  /  sobota  /    
LEGO PRZYGODA - zabawa z „Bricks 4 Kidz”
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 13 stycznia /  poniedziałek  /  godz. 15.00
„Zima” – otwarte warsztaty graficzne
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium

▸ 13, 20, 27 stycznia  /  poniedziałki  /  godz. 16.00
Kreatywne poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 13 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek”
Spotkanie karnawałowe
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp wolny

▸ 17, 29 stycznia  /  piątek, środa  /  godz. 17.00
SMYKO–MULTISENSORYKA
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wpisowe  /  org. SDK Kopernik

▸ 17  stycznia  /  piątek  / godz. 17.30    
„Ceramiczna przygoda” - warsztaty
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wpisowe  /  org. KM Agatka

▸ 18 stycznia  /  sobota  /  godz. 10.00
Turniej szachowy z cyklu  „Cztery pory roku ”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 20 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 17.00
Ceramiczne skrzaty w „Koperniku”
SDK Kopernik, ul. Koziorożca  /  wpisowe  /  org. SDK Kopernik

 ▸ 22, 30 stycznia  /  środa, czwartek /  godz. 10.00   
„Moje małe muzykowanie” 
Spotkanie z Janem Plewczyńskim 
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  / wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 22 stycznia /  środa  /  godz. 15.00
„Zostań Robin Hoodem”  - zajęcia łucznicze 
DK Atrium, ul. Pomorska  /  wstęp wolny  /  org. DK Atrium

▸ 27 stycznia  /  poniedziałek  /  godz. 17.15      
„Zimowa wyspa skarbów” 
Pracownia rozwoju dziecka
KM Agatka, ul. Artyleryjska  /  wpisowe  /  org. KM Agatka
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