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▸ 4.04 
środa, godz. 8.00 - 16.00

„Uczę się bezpiecznie żyć” 
- finał konkursu 

Hala OSiR, ul. Lotnicza
wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregion Nysa

▸ 5.04
czwartek, godz. 17.00

Otwarty Przegląd 
Muzyczny
Do udziału w Przeglądzie zgłaszać się mogą 
soliści oraz zespoły. Nie ma ograniczeń 
wiekowych ani... muzycznych, na zwycięz-
ców czekają nagrody: I miejsce - 1.000 zł, II 
miejsce - 500 zł, III miejsce - 200 zł. Nagrodą 
główną będzie występ podczas tegorocz-
nych Juwenaliów PWSZ, które odbędą się 
w dniach 18-19 maja br.

Dom Studenta PWSZ, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PWSZ

▸ 6.04 
piątek, godz. 17.00

Wieczór w bibliotece  
z H. Ch. Andersenem

Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 6.04
piątek, godz. 18.00

„Zarysek większej całości” 
Wernisaż wystawy prac 
Justyny Jędrysek
Wystawa absolwentki a obecnie doktorantki 
Instytutu Sztuki na Uniwersytecie Śląskim. 

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny
org. LCK

▸ 6.04 
piątek, godz. 18.45

Wernisaż wystawy  
„Kamil Kuskowski. Prace  
z lat 2012-2017” 
Wernisaż wystawy prof. K. Kuskowskiego, 
absolwenta łódzkiej ASP, od 2010 roku 
związanego z uczelnią w Szczecinie.

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ 6.04 
piątek, godz. 17.30

Bazar Wiedzy
Radiestezja, vedic art a może Joga Śmie-
chu? Techniki relaksacyjne, ćwiczenia oraz 
działania autoterapeutyczne, medycyna 
niekonwencjonalna i nauka będą tematem 
spotkania które poprowadzą Anna Lubańska 
i Agnieszka Kowalczyk. Ponadto w progra-
mie warsztaty „malarstwa intuicyjnego”  
oraz wiele innych atrakcji.

Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska
zapisy, warsztaty - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”
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▸ 30.03 
piątek, godz. 14.00

„Chleb, śledź i grosz”
Rekonstrukcja historyczna przywołująca 
średniowieczny legnicki obyczaj, kiedy to 
w Wielki Piątek rozdawano ubogim chleb, 
śledzie oraz jednogroszowe monety.

Rynek
wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie „Kobiety Europy” Letia Business Center, ul. Rycerska

wstęp bezpłatny 
org. UM Legnica

Na wiosnę wyglądaj jak milion dolarów! O 
tym jak zdrowo i modnie wejść w nadcho-
dzącą wiosnę i lato opowiedzą goście jubile-
uszowego spotkania: Anna Męczyńska, jedna 
z najbardziej kreatywnych polskich stylistek  
i kostiumografek oraz Witold Szmanda, tre-
ner fitness polskich i hollywoodzkich gwiazd. 
Anna Męczyńska stworzyła niepowtarzalny 
styl Małgorzaty Kożuchowskiej w serialu 
„Rodzinka.pl” oraz przebojowe stylizacje bo-
haterek serialu „Prawo Agaty”. Jest również 
autorką książki „Figura jak z ekranu”. Witold 
Szmanda trenował takie gwiazdy, jak Keanu 
Reeves, Heidi Klum, Alicja Bachleda-Curuś, 
Iza Miko czy Weronika Rosati. Obydwoje 

▸ 3.04 | wtorek, godz. 17.30

X Spotkanie Kobiet w Legnicy  
z Anną Męczyńską i Witoldem Szmandą

podzielą się z legnicznkami swoimi doświad-
czeniami oraz zawodową pasją.
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niedziela, godz. 6.00 - 15.00

Jarmark Staroci 

Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 9.04 
poniedziałek, godz. 13.00

„Świątynia Sławy”  
- wernisaż wystawy 
Ekspozycja projektów witraży Michała Boru-
cińskiego (1885-1976) wykonanych w latach 
30. XX w. dla Muzeum Wojska Polskiego  
w Warszawie. Otwarciu wystawy towarzy-
szyć będą okolicznościowe odczyty z okazji 
777 rocznicy bitwy pod Legnicą: Grażyna 
Humeńczuk opowie o ikonografii bitwy w 
zbiorach Muzeum Miedzi, Konrad Byś o zapo-
mnianym rysunku Carla Friedricha Lessinga.

Muzeum Miedzi (Akademia Rycerska)
wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 9.04
poniedziałek, godz. 15.00

Wieczór pamięci  
o św. Janie Pawle II 

SP 6, al. Marszałka J.Piłsudskiego 
wstęp bezpłatny
org. SP 6, TPD

▸ 7-8.04 
sobota/niedziela, godz. 18.00–9.00

„Noc z Andersenem”
Noc z Andersenem to impreza, która rozro-
sła się ku uciesze entuzjastów wspólnego 
bajania, stając się międzynarodowym 
przedsięwzięciem. Jej nazwa przypomina  
o święcie książki dziecięcej, które obchodzo-
ne jest na całym świecie 2 kwietnia, dla upa-
miętnienia dnia urodzin wielkiego, duńskiego 
baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. 

Ekobiblioteka, Filia DM nr 1 LBP,  
ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny (zapisy)
org. LBP

▸ 7.04 
sobota, godz. 16.0

Spotkanie z Marzeną 
Kipiel-Sztuką
Kameralne spotkanie ze znaną legnicką 
aktorką filmową i teatralną, której popu-
larność przyniosła rola Halinki Kiepskiej  
w serialu „Świat według Kiepskich” (od 
1999 r.). Spotkanie poprowadzi Krystyna 
Zajko-Minkiewicz, legnicka dziennikarka, 
nauczycielka i poetka. Całość zakończy 
recital Marzeny Kipiel-Sztuki.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny
org. SDK „Kopernik”

„Henryk Pobożny”, projekt witraża (ze zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie)

▸ 7.04 | sobota, godz. 19.00

Legnica Jazz Day  
Tomasz Stańko New York Quartet

Tomasz Stańko kontynuuje trasę koncertową 
promującą jego najnowszy album  „December 
Avenue”. To album pełen poetyckiej lekko-
ści, ballad przedzielonych ekspresyjnymi 
groovami. Jeden z najbardziej oryginalnych  
i nowatorskich trębaczy jazzowych świata  
i jego wyjątkowy język w najlepszej odsło-
nie. Ton trąbki Tomasza Stańki i wyjątkowe 
kompozycje, stanowią o jego legendzie  
i niepodważalnej pozycji na światowej scenie. 
Od lat nagrywa dla prestiżowej monachijskiej 
wytwórni ECM, której nakładem ukazały 
się m.in. takie albumy, jak „Balladyna”, „Soul 
of Things”, „Dark Eyes” (muzykę z tej pły-

ty wykorzystano w serialu „Homeland”).                                                                       
O randze polskiego artysty może świadczyć 
fakt, iż Stańko i jego utwór „Suspended Night / 
Variation VIII” znalazł się w płytowej antologii 
- kompendium jazzu, wydanej przez ame-
rykański Instytut Smithsona. Na ponad 100 
zebranych tam utworów, zaledwie garstka to 
nagrania europejczyków, a idea tej publikacji 
to prezentacja największych legend i innowa-
torów w historii jazzu. Ale być może jeszcze 
większym wyróżnieniem jest to, że muzykę 
Tomasza Stańko słucha Harry Bosch, detektyw 
znany ze swojego doskonałego gustu muzycz-
nego, bohater powieści jednego z najbardziej 
popularnych pisarzy kryminałów, Michaela 
Connelly’ego. W powieści „Dziewięć smoków” 
Harry Bosch ścigając przestępców, jak zwykle 
słucha w samochodzie muzyki. Dziś wypełnił 
go muzyką swojego najnowszego odkrycia. 
Tomasz Stańko był polskim trębaczem, który 
brzmiał jak duch Milesa Davisa. Jego trąbka 
grała ostro, a zarazem rzewnie. To była 
świetna muzyka do prowadzenia inwigilacji. 
Pozwalała Boschowi zachować czujność. 
(…) O szesnastej Bosch włączył płytę „Soul 
of Things” i uznał, że nawet Miles musiałby 
uznać geniusz Tomasza Stańki.

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 79, 99, 119 zł 
bilety w dniu koncertu - 150 zł 
org. LCK
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▸ 10.04 
wtorek, godz. 16.00, 17.30

Koncert dla dzieci  
„Cztery pory roku”
Najpiękniejsze piosenki z bajek Walta 
Disneya oraz fragmenty „Wiosny” Antonio 
Vivaldiego wykonają: Szymon Sandura 
(fortepian), Kasia Czapla (skrzypce), Marcin 
Gołda (gitara), Michał Kuźnicki (gitara ba-
sowa), Jarek Dąbrowski (saksofon), Marceli 
Foltan (perkusja) oraz Marta Rogasik (wokal). 
W programie przewidziano dwa koncerty: 
dla maluchów wraz z rodzicami (godz. 
16.00) oraz koncert dla dzieci starszych 
(godz. 17.30). 

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 25, 30 zł
org. Centrum Edukacji Fisher

▸ 10.04
wtorek, godz. 18.00

„Legniczanie znani  
i lubiani”
Monika B. Janowska będzie gościem kwiet-
niowego spotkania w cyklu „Legniczanie 
znani i lubiani”. Legniczanka jest autorką 
książek „Gra o pałac” (2011), „Zawracanie 
głowy” (2013) i „Połknąć żabę”. Jej powieści 
tryskają dobrym humorem, obfitują w 
zwariowane przygody i zaskakujące zbiegi 
okoliczności, a przede wszystkim pozwalają 
się oderwać od szarej codzienności.

TML „Pro Legnica”,  Rynek 
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 11.04 
środa, od godz. 9.00

Dzień Otwartych Drzwi  
w PWSZ
W programie m.in.: wykłady, zajęcia strze-
leckie z broni pneumatycznej i prezentacja 
uzbrojenia służb mundurowych. Imprezę  
uświetni pokaz sprzętu wojskowego przy-
gotowany przez 10. Brygadę Kawalerii 
Pancernej im. gen broni Stanisława Maczka 
w Świętoszowie, 4. Głogowski Batalion 
Inżynieryjny oraz Wojskową Komendę 
Uzupełnień w Głogowie.  

PWSZ, ul. Sejmowa
wstęp bezpłatny
org. PWSZ

▸ 14.04
sobota, godz. 16.00

Duszpasterstwo Ludzi 
Pracy ’90 
Tomasz Łysiak, pisarz, dziennikarz, aktor, 
scenarzysta odczyta rapsod Stanisława Wy-
spiańskiego „Henryk Pobożny pod Lignicą”. 
Wprowadzenie pt. „Wyspiański - Legnica  
- Henryk Pobożny” wygłosi Stanisław  
Andrzej Potycz, przewodniczący Kapituły 
Bractwa Henryka Pobożnego. 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych,  
ul. Rataja
wstęp bezpłatny
org. Bractwo Henryka Pobożnego,
Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90

▸ 14.04 
sobota, godz. 18.00 – 22.00

Wiosenny bal  
z koszyczkiem.

Taneczny wieczór z muzyką na żywo.

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp - 15 zł
org. SDK „Kopernik”

▸ 17.04
wtorek, godz. 19.00

Witelon Music Night
Wystąpi grupa „Plug’n’Blues”, chojnow-
ski zespół wykonujący muzykę mocno 
osadzoną w bluesie. W składzie: Tomasz 
Łabowicz (gitara, wokal), Waldemar Winkler 
(perkusja), Ireneusz Matys (gitara basowa)  
i Jakub Matys (klawisze).

Dom Studenta, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. PWSZ

▸ 19.04 
czwartek, godz. 17.00

„W magicznym lesie”
Podsumowanie i otwarcie wystawy Dolno-
śląskiego Konkursu Plastycznego.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸ 18.04
środa, godz. 17.30

„Aktywni w każdym 
wieku” 
Spotkanie z twórczością osób dorosłych 
oraz przegląd zespołów tanecznych i grup 
teatralnych

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. LBP

▸ 18,20.04 
środa, piątek, godz. 8.30 - 13.0

„IX Przegląd Form  
Teatralnych                    
„Mali aktorzy dla ekologii”

Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego
wstęp bezpłatny 
org. LBP
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▸ 21.04
sobota, godz. 11.0

„Droga na szczyt.
Opowieść o Jerzym 
Kukuczce” 
Spotkanie z legendą światowego himalaizmu 
O najwybitniejszym polskim himalaiście 
Jerzym Kukuczce, który jako drugi człowiek 
na Ziemi zdobył wszystkie 14 szczytów 
mierzących powyżej 8 000 metrów opowie 
jego małżonka Celina Kukuczka.

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
wstęp bezpłatny
org. Zrzeszenie ZAWISZA, LCK 

▸ 21.04 
sobota, godz. 10.00, 13.00, 17.00

Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego 
Dzieci i Młodzieży o Puchar 
Prezydenta Legnicy

Hala ZSI,  ul. Wierzyńskiego
wstęp - 15 zł 
org. MCK, Szkoła Tańca Janusz Narajewski

▸ 21.04 
sobota, godz. 19.00 

Bal Szekspirowski
Wspólne święto artystów i publiczności, 
miłośników teatru ze sceny i widowni, 
zorganizowane w weekend poprzedzający  
454. rocznicę urodzin największego dra-
maturga wszechczasów. Dzieła Williama 
Szekspira często goszczą na legnickiej 
scenie (m.in. w spektaklach „Koriolan”, „Ham-
let”, „Książę Danii”, „Otello” czy „Makbet”),  
a inscenizacjom jego sztuk towarzyszą dys-
kusje, emocje, wreszcie nagrody. Kostiumy 
mile widziane.    

Teatr Modrzejewskiej 
wstęp -150 zł /od osoby                      
org. Stowarzyszenie „Teatr Niezbędnie 
 Potrzebny”, Teatr im. Heleny  
Modrzejewskiej

▸ 21.04 
sobota, godz. 12.00

„Spójrz na miasto 
z zamkowych wież” 
Inauguracja sezonu 
turystycznego na Zamku 
Piastowskim
Jak co roku uczestnicy spotkania będą mogli 
poznać historię zamku oraz wspiąć się na 
szczyt zabytkowych wież, które od stuleci 
górują nad miastem. 

Zamek Piastowski
wstęp bezpłatny 
org. Muzeum Miedzi

▸ 20.04
piątek, godz. 18.00

„Przywoływki dyngusowe 
z Marzaneczką” 
Koncert Zespołu Pieśni  
i Tańca „Legnica”
W programie m.in. tytułowe przywoływki, 
kujawski zwyczaj wielkanocny, podczas 
którego kawalerowie wygłaszali wierszyki 
na temat okolicznych panien. Nie zabraknie 
również wiosennych polskich tradycji utrwa-
lonych w tańcu i i piosence.

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

▸ 19.04
czwartek, godz. 17.00

„Niezwykłe podróże”
Spotkanie z prof. Wiesławem Hładkiewiczem 
poświęcone podróżom do egzotycznych 
krajów: Jamajki, Malezji oraz Zanzibaru.

TML „Pro Legnica” Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

▸ 20.04 
piątek, godz. 17.30

„Wieczór orientalny” 
Klub „Agatka” zaprasza na podróż do Indii, 
Maroka, Tybetu i Nepalu by poznać smaki, za-
pachy, kolory i dźwięki Orientu. W programie 
prezentacje orientalnych specyfików wyko-
rzystywanych w kuchni, ziołolecznictwie  
i kosmetyce. Biżuteria, dźwięki gongów i mis 
tybetańskich. Ponadto pokaz tańca Belly 
Dance oraz warsztaty kreatywne. Gośćmi 
spotkania będą: Teresa Domańska, Paulina 
Maciejewska i Małgorzata Zimecka.

Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska
zapisy, wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 19.04
czwartek, godz. 16.00

„Henryk Pobożny  
– obrońca chrześcijańskiej 
Europy” 
Sesja naukowa, podczas której wykłady 
wygłoszą: dr Anna Sutowicz (historyk, pu-
blicystka) oraz Monika Rogozińska (podróż-
niczka, himalaistka, dziennikarka i pisarka).

Biblioteka im. Jana Pawła II,  
ul. Kościuszki
wstęp bezpłatny
org. Diecezjalne Centrum Edukacyjne oraz 
Bractwo Henryka Pobożnego
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▸ 22.04
niedziela, godz. 10.00 

Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski
Rejonowe eliminacje najważniejszego w Pol-
sce konkursu scenicznej interpretacji poezji. 

Caffe Modjeska
wstęp bezpłatny, org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 22.04 
niedziela, od godz 13.00 

Legnickie Klasyki Nocą
Inauguracja nowego sezonu legnickiej grupy 
pasjonatów dawnej motoryzacji. Ponad 150 
zabytkowych pojazdów i motocykli, ciekawe 
konkursy oraz wiele innych atrakcji.

Rynek
wstęp bezpłatny 
org. Grupa „Legnickie Klasyki Nocą”

▸ 24.04 
wtorek, godz. 10.00

„Maluchy lubią wiersze”
Rejonowy Konkurs Recytatorski dla klas 1-3 
szkół podstawowych.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny 
org. MCK 

▸ 24.04
wtorek, godz. 15.00 

„Legnickie Pomniki” 
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
ul. Jordana
wstęp bezpłatny, org. PTTK

▸ 24.04 
wtorek, godz. 17.00

„Inspiracje japońskie” 
- wernisaż wystawy

▸ 25.04 
środa, godz. 10.00

 „Dbam o środowisko  
- segreguję”
VI Międzyszkolny Maraton Ekologiczny. 

SP nr 9, ul. Chojnowska 
wstęp bezpłatny; org. LBP

▸ 27.04 
piątek, godz. 18.30

Koncert Galowy Chóru 
„Madrygał”
Chór pod dyr. Dariusza Rzoncy wykona utwo-
ry a’capella od renesansu do współczesności. 

Sala Królewska Akademii Rycerskiej
bilety - 5 zł 
org. LCK 

▸ 26.04
czwartek, godz. 13.30

Wiosenne Spotkanie  
z Piosenką Turystyczną
Coroczny, konkursowy przegląd piosenek.

SSM, ul. Jordana
wstęp bezpłatny
org. TPD, Szkolne Schronisko Młodzieżowe

▸ 28.04 
sobota, godz. 19.30

Koncert „freestage” #28 
„Trzynasta w Samo 
Południe”, „KORABEL”, 
„Żółta Febra” 
Wrocławska grupa „Trzynasta w Samo Połu-
dnie” (rock and roll) to zespół, który postawił 
sobie za cel wskrzeszenie brudnego brzmie-
nia gitar w świeżym rockowym wydaniu. Od 
zawsze pod prąd trendów, na przekór kry-
tykom ale z wieloma sukcesami.  Gościli na 
niejednej scenie: w klubach, na festiwalach, 
imprezach miejskich i wszelkiej maści zlotach 
motocyklowych. Grupa „KORABEL” to młody, 
energiczny zespół z okolic Chojnowa grający 
ciężkiego melodycznego rocka z elementami 
muzyki metalowej. Dobre riffy, kontakt  
z publiką, budowa całych piosenek oraz 
teksty, wyróżnia ich na tle innych zespo-
łów. „Żółta Febra” to grupa przyjaciół  
z Sokołowca, których połączyła miłość do 
energetycznych i melodyjnych dźwięków.  
W ich żyłach płynie rockowa krew z domiesz-
ką młodzieńczego buntu. Stawiają na własne 
teksty i kompozycje. 

Klub „Spiżarnia” ul. Piastowska 
bilety - 10, 15 zł
org. LCK

Geniusz japońskiej sztuki i kultury: smak, 
fantazja, zmysł dekoracyjny i kolorystyczny, 
wreszcie mistrzostwo wykończenia technicz-
nego. O tym wszystkim opowie wystawa  
z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki „Manggha”. 
To znakomita okazja do obejrzenia wspa-
niałych dzieł sztuki japońskiej z okresu Edo 
(1603-1863) oraz Meiji (1868-1912). Na eks-
pozycji będzie można zobaczyć ikony sztuki 
z kraju kwitnącej wiśni, które radykalnie od-
mieniły sztukę Zachodu, takie jak drzeworyty 
Hokusai z jego słynną grafiką „Pod wielką 
falą w Kanagawie”. Obok nich zaprezentowa-
ne zostaną także: malarstwo i rzeźba, tkani-
ny, szablony farbiarskie, ceramika, brązy oraz 

wyroby z laki. Nie zabraknie również trady-
cyjnych akcesoriów stroju: kimon, pasów obi  
i in. Zaprezentowane w Legnicy eksponaty 
ukażą najważniejsze aspekty liczącej dwa 
tysiące lat sztuki, kultury i religii Japonii. 

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny 
org. Muzeum Miedzi
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▸ od 5.04
zawsze w czwartki, godz. 16.30

Błyskawiczny Turniej  
Szachowy

DK „Atrium” , ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. Dom Kultury „Atrium”
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▸ od 6.04
zawsze w piątki, godz. 16.30

Turniej w Szachach 
Szybkich

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny; org. DK „Atrium”

▸ 7.04
sobota

XLV Zlot Krajoznawczy 
„Legnickie Pole”

Legnica - Legnickie Pole
wpisowe - 25, 20 zł 
org. PTTK

▸ 12-15.04
czwartek - niedziela,  
godz. 9.00-19.00

Akademickie Mistrzostwa  
Polski w Piłce Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn 
- półfinały 

Sale sportowe:  
ZSI (ul. Wierzyńskiego),   
ZSO nr 2 (ul. Radosna),  
hala OSiR  (ul. Głogowska),  
ZSTiO (ul. Złotoryjska),  
hala OSiR (ul. Lotnicza)
wstęp bezpłatny
org. KU AZS PWSZ w Legnicy

▸ 13.04
piątek, godz. 20.00

MKS Miedź Legnica S.A.  
– Stomil Olsztyn
Mecz o mistrzostwo I Ligi Piłki Nożnej,

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

▸ 7.04
sobota, godz. 11.00

Zawody pływackie  
na „Delfinku”

Basen  „Delfinek”, ul. Polarna
wstęp bezpłatny
org. OSiR

▸ od 2.04
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, 
godz. 17.30 - 20.00

Wiosenna Akademia 
Ruchu
W programie zajęć dla dorosłych oraz se-
niorów znajdą się ćwiczenia usprawniające 
i ogólnorozwojowe („Zdrowy kręgosłup”), 
a także body shape, pilates, zumba, karate 
fit („Strefa fitness”).

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska
zapisy, wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ od 3.04
poniedziałki, środy, od godz. 15.15 

Activ Junior
W programie zajęć dla dzieci i młodzieży 
znajdą się ćwiczenia usprawniające i ogól-
norozwojowe (program „Zdrowy kręgosłup 
od przedszkolaka po starszaka”) a także 
gimnastyka korekcyjna na wesoło czyli 
program ćwiczeń kompensacyjnych, profi-
laktycznych i aktywizujących ruchowo. Nie 
zabraknie również treningów biegowych  
i sprawnościowych („Mali biegacze”).

Klub Mieszkańców „Agatka”,  
ul. Artyleryjska 40 f
zapisy, wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 8.04 | niedziela, start godz. 10.00

Półmaraton 
„Bieg bitwy pod Legnicą 1241”  

Jedyny taki półmaraton na Dolnym Śląsku, 
zorganizowany w przedzień 777 rocznicy 
Bitwy pod Legnicą. Dla współczesnych bie-
gaczy - bieg, wyzwanie, przygoda. Sprawdź 
swoje możliwości, pokonaj przestrzeń, 
pokonaj siebie. Bieg odbędzie się zgodnie ze 
standardami tego typu imprez: elektroniczny 
pomiar czasu na atestowanej trasie, nagrody 
dla zwycięzców, pakiety startowe dla każ-
dego uczestnika, zabezpieczenie medyczne  
i wstrzymany ruch kołowy na trasie, atrakcje 
dla kibiców i osób towarzyszących.

Legnica (start) - Legnickie Pole (meta)
opłata do dnia zawodów - 50 zł  
org. Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej  
i Sportów Zdecydowanie Amatorskich 
ZAWISZA
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▸ 14.04
sobota, godz. 9.00

XXI Wojewódzkie 
Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w Halowej Piłce 
Nożnej Drużyn OHP 

Hale sportowe: SP 16 (ul. Tatrzańska), 
ZSO 3 (ul. Mazowiecka)
wstęp bezpłatny
org. 1-1 Hufiec Pracy

▸ 14.04
sobota, godz. 10.00

Miejski Turniej Szachowy 
„Cztery Pory Roku”

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK.

▸ 14.04
sobota, godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź 
Legnica-KSSPR Końskie
Piłka ręczna mężczyzn - I liga.

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

▸ 14.04
sobota

Wycieczka z Rodziną
Autokarowa wycieczka do Czech, której 
celem będzie malownicze górskie miasteczko 
Vrchlabi nazywane „Bramą Karkonoszy”.

Legnica - Czechy 
odpłatność - 70, 65 zł
org. PTTK

▸ 14-15.04
sobota - niedziela

VI Eko-Rajd „Myślibórz”

Legnica - Myślibórz
odpłatność - 100, 90 zł
org. PTTK

▸ 18.04
środa, godz. 19.00

MSPR Siódemka Miedź 
Legnica - ŚKPR Świdnica
Piłka ręczna mężczyzn, mecz o mistrzo-
stwo I ligi.

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

▸ 21.04
sobota, godz. 11.00

VIII Puchar Prezesa 
Dolnośląskiego 
Okręgowego Związku 
Pływackiego

Pływania „Delfinek”, ul. Polarna
wstęp bezpłatny
org. Klub Sportowy WANKAN

▸ 21-22.04
sobota - niedziela, godz. 9.00-20.00

Mistrzostwa Polski  
w Kickboxingu

Hala OSiR, ul. Lotnicza
bilety
org. Polkom Fight & TKKF Olimp Legnica

▸27.04
piątek, godz. 20.00

MKS Miedź Legnica S.A.  
– Ruch Chorzów
Mecz o mistrzostwo I Ligi Piłki Nożnej

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

▸28.04
sobota, godz. 18.00

MSPR Siódemka Miedź 
Legnica - Olimpia Madex 
Piekary Śląskie
Piłka ręczna mężczyzn, mecz o mistrzo-
stwo I ligi.

Hala OSiR, ul. Lotnicza
bilety
org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 21.04
sobota, od godz. 10.00

Otwarte Mistrzostwa 
Legnicy w Nordic Walking
Trasy o długości 6,2 km (marsz główny) oraz 
1,5 km (marsz osób niepełnosprawnych) 
przebiegną alejami parkowymi. Każdy  
z uczestników, który dotrze do mety otrzyma 
medal. Zwycięzcy uhonorowani zostaną 
statuetkami oraz pucharami.

Aleja Orła Białego, Park Miejski
opłata startowa - 20 zł (nieodpłatnie  
osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie) 
org. OSiR
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▸13,14,15.04
piątek, sobota, niedziela, godz. 19.00

Spektakl „Wierna wataha”
Szóste autorskie dzieło legnickiego duetu 
dramatopisarsko-reżysersko-aktorskiego 
PiK, czyli Pawła Wolaka i Katarzyny Dworak. 
Po obsypanej nagrodami „trylogii wiejskiej”, 
wystawionej na scenie w Legnicy i Zielonej 
Górze, tym razem miejscem akcji staje się 
„miasteczko małe”. Dwie tutejsze rodziny 
od pokoleń oddają swoich synów na służbę 
Kościołowi w głębokim przekonaniu, że 
dzięki temu chronią całą społeczność „od 
powietrza, głodu, ognia i wojny”. Przycho-
dzi jednak generacja, w której rodzą się 
wyłącznie córki, a przeznaczona na świętą 
dziewczynka wcale nie ma ochoty, by ją 
złożono w ofierze. Wątpliwości zaczyna mieć 
również ojciec. Wtedy matka ze wściekłą de-
terminacją staje do walki.  Spektakl odbędzie 
się także 17 oraz 18 kwietnia o godz. 11.00.

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 30, 25 zł
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

▸ 28, 29.04
sobota, niedziela, godz. 19.00

Spektakl „Iliada. Wojna”
Uwspółcześniona, odarta z metafizycznej 
wzniosłości, przejmująca interpretacja 
najstarszego dzieła literatury europej-
skiej. Ponadczasowa przestroga przed 
obłędem wojny, który uwodzi heroiczną 
wzniosłością, aby ostatecznie zmiażdżyć  
i zniszczyć człowieka. Spektakl odbędzie się 
także 30 i 25 kwietnia (czwartek, piątek), 
o godz. 11.00.

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 30, 25 zł 
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej 

▸ 17.04 
wtorek, godz. 17.00

„Olbrzym”
Spektakl przygotowany przez Teatr Dzie-
cięcy „Pinokio”, zrealizowany w ramach 
tygodnia wiedzy o autyzmie.

MCK, ul. Mickiewicza
wstęp bezpłatny
org. MCK

▸  11, 12.04
środa - czwartek, godz. 10.00, 12.00

„Baśń o pięknej Parysadzie 
i o ptaku Bulbulezarze”
Inscenizacja powieści Karela Čapka, klasyka 
literatury czeskiej i światowej. Adaptację 
dzieła przygotowali Robert Talarczyk, reży-
ser, aktor, dramaturg, laureat wielu nagród, 
znany legnickiej publiczności ze spektakli 
„Cholonek” i „Piąta strona świata” oraz 
Weronika Murek, jedna z najzdolniejszych 
pisarek młodego pokolenia.

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 25, 20 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸  6,20,27.04
piątek, godz. 19.00

Monodram Magdy Drab 
„Curko moja ogłoś to”
„Rytmizowany biuletyn z wystawy Marii 
Wnęk” został przygotowany w łódzkim 
Teatrze „Zamiast”. Jego bohaterka, malarka 
Maria Wnęk (1922-2005) ukończyła zaledwie 
cztery klasy, w rodzinnej wsi uważano ją za 
osobę niespełna rozumu. Jej ekspresyjne 
obrazy, z osobistym przesłaniem na rewersie 
płótna znajdują się dziś w najważniejszych 
galeriach sztuki art brut na całym świecie. 
Monodram Magdy Drabmówi opowiada 
o tej niezwykłej postaci i o świecie, który 
jej się przygląda, o wyobcowaniu i wy-
obraźni, o prawdziwej sztuce i o tym, jak ją 
postrzegamy. 

Teatr, Scena na Strychu
bilety - 35, 25 zł
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 7, 8.04
sobota, niedziela, godz. 18.00

Spektakl „Biesy”
Jedna z największych powieści wszech 
czasów, arcydzieło autora „Zbrodni i kary”, 
wielokrotnie przenoszone na teatralne deski 
i ekran filmowy (m.in. przez Andrzeja Wajdę). 
Kryminalna, oparta na faktach, intryga o spi-
sku wplątującym rewolucjonistów z małego 
miasteczka w pospolitą zbrodnię, obnaża 
mechanizmy manipulacji, które pozostają 
niezmienne od wieków. Ale Dostojewski to 
nie tylko zaangażowany pisarz polityczny 
i społeczny: to także mistrz psychologii, 
niezrównany portrecista, twórca fascy-
nujących, niejednoznacznych bohaterów. 
Dlatego „Biesy” to nie socjologiczny traktat 
ani kronika kryminalna, lecz pełna pasji wal-
ka charakterów, spektakl gęsty od emocji... 

Teatr, Scena Gadzickiego
bilety - 30, 25 zł 
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 22.04
niedziela, godz. 16.00

Spektakl  
„Szalone nożyczki”
Komedia niemieckiego dramaturga Paula 
Pörtnera, od 55 lat obecna na scenach całego 
świata. Akcja toczy się w salonie fryzjerskim 
mistrza Tonia Wziętego, który wynajmuje 
go od mistrzyni fortepianu, Izabeli Richter. 
Pewnego dnia kobieta zostaje zamordowa-
na. Rozpoczyna się dochodzenie, którym 
zajmuje się profesjonalny śledczy, angażując 
do tego... widzów. Autor sztuki główną rolę 
powierzył bowiem publiczności. To od niej 
zależy rozwój wydarzeń, a w konsekwencji 
również zakończenie przedstawienia...

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 80, 100 zł 
org. Agencja Koncertowa TOMMA
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▸  do 15.04
„Małgorzata Maćkowiak. 
Kosmos i okolice”
Malarstwo Małgorzaty Maćkowiak pełne 
jest znaków i symboli, ale również geome-
trii, koloru, światła i ciemności. Jej obrazy 
przypominają zaszyfrowane zapisy wiedzy 
tajemnej, w których jednak łatwo dopatrzeć 
się również bliskich nam, popularnych mo-
tywów i symboli pochodzących z ikonografii 
chrześcijańskiej. Język malarstwa abstrakcyj-
nego artystki służy jej do opisania związków 
własnej twórczości z życiem, przemijaniem 
i śmiercią. Małgorzata Maćkowiak mieszka  
i pracuje w Serbach k/ Głogowa. Ukończyła 
ASP we Wrocławiu.

Galeria Sztuki, plac Katedralny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸ do 20.04
„Kamil Kuskowski.  
Prace z lat 2012-2017 ”
Prof. dr hab. Kamil Kuskowski, absolwent 
ASP w Łodzi od 2010 r. jest związany z Aka-
demią Sztuki w Szczecinie. Legnicka wysta-
wa prezentuje trzy cykle malarskie eksplo-
rujące zagadnienia dadaizmu, wartości sztuki  
w relacji do jej wartości rynkowych oraz 
relacji: odbiorca - dzieło sztuki - twórca. 
Jej twórca przełamuje schematy w myśle-
niu o sztuce. W swoich pracach zestawia 
tradycyjne ideologie uprawiania sztuki ze 
współczesnymi strategiami artystycznymi. 
Malarska twórczość Kuskowskiego jest zapi-
sem ciągłych zmagań z medium malarskim, 
z miejscem malarstwa w sztuce oraz jego 
historią, a zarazem stanowi refleksję nad 
ramami instytucjonalnymi sztuki. 

Galeria Sztuki, plac Katedralny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

▸  do 28.04
„Józef Piłsudski  
w karykaturze”
W okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego, otaczany za życia swoistym kultem 
Józef Piłsudski, twórca Legionów, Naczelnik 
Państwa i Pierwszy Marszałek Odrodzonej 
Polski, był równie chętnie „czczony” na polu 
karykatury. Świadczą o tym niezliczone wi-
zerunki satyryczne Marszałka z tego czasu. 
Wystawa, przygotowana przez Muzeum 
Historii Kielc, ukazuje wielką różnorodność 
postaw ówczesnej karykatury wobec źródła 
jej inspiracji - od serdeczności i poparcia, aż 
po złośliwości i krytykę. Ekspozycję urozmai- 
cają również satyryczne grafiki oraz tytuły 
prasowe ze zbiorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Muzeum Miedzi, gmach główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸  od 3.04
„Pora na dobranoc…”
Do Legnicy zawitali bajkowi bohaterowie, 
którzy niegdyś codzienne gościli na ekranach 
telewizorów: Jacek i Agatka, Bolek i Lolek, 
Miś Uszatek, Reksio, Krecik, Koziołek Ma-
tołek... Wystawa, przygotowana w oparciu  
o zbiory Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, 
to wyjątkowa kolekcja pamiątek, od orygi-
nalnych lalek i planów filmowych wykorzy-
stywanych w Studiu Filmów Rysunkowych  
w Bielsku-Białej poprzez scenopisy, kadry, 
szkice, folie, plakaty. W trosce o klimat  
i atmosferę przygotowano również spe-
cjalnie zaaranżowaną prezentację skarbów 
techniki z minionej epoki

Muzeum Miedzi, gmach główny
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸ do 21.04
„Zarysek większej całości” 
Wystawa prac  
Justyny Jędrysek
Justyna Jędrysek jest absolwentką Instytutu 
Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie 
na Uniwersytecie Śląskim, gdzie studiowała 
grafikę. Od 2016 roku jest doktorantką 
w Zakładzie Projektowania Graficznego 
macierzystej uczelni. Interesuje się projek-
towaniem graficznym, grafiką artystyczną, 
projektowaniem książek, plakatem oraz 
ilustracją. Swoje prace prezentowała na 
wystawach w Polsce i zagranicą min. na 
Węgrzech, w Serbii, Iranie, Ukrainie, Cze-
chach, Luksemburgu, Rumunii, Macedonii, 
Ekwadorze i Meksyku.

Galeria Satyrykon
wstęp bezpłatny  
org. LCK

▸  od 9.04
„Świątynia Sławy”
Prezentacja zespołu projektów witraży 
Michała Borucińskiego dla Muzeum Woj-
ska w Warszawie. Legnicka ekspozycja to 
wyjątkowa okazja, by zobaczyć prace na 
co dzień niedostępne, po raz pierwszy eks-
ponowane poza stolicą. Rok 2018, rocznica 
stulecia Odzyskania Niepodległości oraz 
1241 - data bitwy pod Legnicą łączy jedno 
szczególne dzieło sztuki. Niedługo przed 
wybuchem II wojny światowej, w „świątyni 
sławy oręża polskiego”, jakim było powo-
łane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Muzeum Wojska Polskiego, książę Henryk 
Pobożny został upamiętniony jako jeden  
z bohaterów ojczystych dziejów, ideał hono-
ru, wierności i poświęcenia. Wystawa opo-
wiada o  burzliwych losy tej inicjatywy. Na 
ekspozycji znajdą się  monumentalne, ponad 
4-metrowej wysokości projekty autorstwa 
malarza i grafika Michała Borucińskiego 
(1885-1976). Przedstawiają one poległych 
na bitewnych polach polskich wodzów 
-rycerzy. Wystawa przybliża również postać 
acz utalentowanego artysty, autora wielu 
dzieł o tematyce historycznej. .

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi
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▸  od 24.04
„Inspiracje  japońskie”
Wystawa z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki 
„Manggha” w Krakowie. Wystawa Inspiracje 
japońskie z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha” , to znakomita okazja 
do podziwiania dawnej sztuki japońskiej, 
głównie tej z okresu Edo (1603-1863), 
a także z okresu Meiji (1868- 1912). Na 
ekspozycji można będzie zobaczyć ikony 
sztuki japońskiej, takie jak drzeworyty Ho-
kusai z jego słynną grafiką „Pod wielką falą  
w Kanagawie”. Obok niezwykłych drzewo-
rytów zaprezentowane zostanie malarstwo,  
rzeźba, tkaniny, szablony farbiarskie, cera-
mika, brązy, wyroby z laki. Nie zabraknie 
wspaniałych kimon, pasów obi, teatralnych 
masek a także przyrządów do ceremonii 
parzenia i picia herbaty.

Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

▸ 3, 10.04
wtorki

„Cała Polska Czyta 
Dzieciom”

Filie Legnickiej Bibliotek Publicznej
wstęp bezpłatny. org. LBP

3.04, godz. 10.00
Filia nr 1 LBP, ul. Gojawiczyńskiej

10.04, godz. 9.30 
Filia nr 8 LBP, ul. Staszica

E
D

U
K

A
C

JA
W

Y
S

TA
W

Y
E

D
U

K
A

C
JA

 • 
W

A
R

S
Z

TA
T

Y
 • 

S
P

O
T

K
A

N
IA ▸ od 2.04

poniedziałki, wtorki, czwartki,  
godz. 14.30-20.00

„Muzyczna przygoda  
z Agatka Music Band”
Wiosenna edycja klubowych warsztatów 
wokalnych i instrumentalnych dla dzieci  
i młodzieży. W programie m.in. ćwiczenia 
emisji głosu, praca z mikrofonem, interpreta-
cja w piosence, warsztaty gitarowe.

Klub Mieszkańców Agatka,  
ul. Artyleryjska
zapisy, wpisowe - 30 , 40, 60 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ od 3.04
poniedziałek - piątek

„Biblioteka Przyjazna 
Maluchom” 

3 kwietnia (wtorek), godz. 10.30
„Origami z wierszykami”
Filia nr 4, ul. Heweliusza 

4 kwietnia (środa), godz. 10.00
„Spotkanie ze słoniem Elmerem”
Filia nr 8, ul. Staszica 

4 kwietnia (środa), godz. 10.00
„Szukamy wiosny”
Filia nr 11, ul. Drohobycka 

5 kwietnia (czwartek), godz. 11.00
„Gramy w zielone”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska 

6 kwietnia (piątek), godz. 17.00
„Bajkowy Bal”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej 

6 kwietnia (piątek), godz. 16.30
„Bawimy się z dziećmi” 
Filia DM nr 2, ul. Pomorska

7 kwietnia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne” 
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza 

9 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Woda - podróże Kropelki”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego 

10 kwietnia (wtorek), godz. 10.30
„Wiosenne pacynkowo”
Filia nr 4, ul. Heweliusza 

12 kwietnia (czwartek), godz. 16.30
„Wiosenny koncert ptaków”
Filia nr 7, ul. Neptuna

12 kwietnia (czwartek), godz. 11.00
„Dinozaury są na świecie”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska 

13 kwietnia (piątek), godz. 17.00
„Zamki, Królewny, Rycerze”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej 

13 kwietnia (piątek), godz. 16.30
„Nie taki smok straszny” 
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego 

14 kwietnia (sobota), godz. 10.00
„Figle muzyczne” 
Filia Muzyczna, ul. Mickiewicza

16 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Mieszkańcy łąki”
Ekobiblioteka LBP, ul. Łukasińskiego

17 kwietnia (wtorek), godz. 10.30
„Opowiastki niedźwiadka Baryłki”
Filia nr 4, ul. Heweliusza

19 kwietnia (czwartek), godz. 11.00
„Wizyta w ZOO”
Filia nr 2, ul. Złotoryjska

19 kwietnia (czwartek), godz. 16.30
„Leśne zwierzęta”
Filia nr 3, ul. Głogowska

19 kwietnia (czwartek), godz. 16.30
„Wiosenny kwiatek”
Filia nr 7, ul. Neptuna

20 kwietnia (piątek), godz. 17.00
„Smocze opowieści”
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

20 kwietnia (piątek), godz. 16.30
„Przygoda małej pszczółki”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego 

20 kwietnia (piątek), godz. 16.30
„Dziecięce wierszyki – masażyki” 
Filia DM nr 2, ul. Pomorska

23 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.30
„Chcę być zdrowy”
Ekobiblioteka, ul. Łukasińskiego

23 kwietnia (poniedziałek), godz. 16.00
„Nudzimisie i przyjaciele”
Filia nr 9, ul. II Armii Wojska Polskiego

26 kwietnia (czwartek), godz. 17.00
„Nasze bajki” 
Filia nr 6, ul. Bieszczadzka

26 kwietnia (czwartek), godz. 16.30
„Jaskółeczko moja mała”
Filia nr 7, ul. Neptuna 

27 kwietnia (piątek), godz. 16.00
„Ładne kwiatki”
Filia nr 5, ul. Wielogórska

27 kwietnia (piątek), godz. 16.30
„Zabawa w teatr”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej
wstęp bezpłatny, org. LBP
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▸ od 3.04
zawsze we wtorki, godz. 11.00-12.00

„Wygibasy  
– mamy i bobasy”
Zajęcia dla mam oraz dzieci do 12. miesiąca 
życia. Ćwiczenia wzmacniające, poprawiają-
ce koordynację i kondycję ruchową mam, a 
także zabawy dla ich pociech. 

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
koszt - 100 zł/miesiąc
org. SDK Kopernik

▸ od 5.04
zawsze w czwartki, godz. 10.00-13.00

„Rękodzieło  
- sposób na nudę””
Cotygodniowe spotkania miłośników robó-
tek ręcznych.

TML „Pro Legnica”, Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”
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▸ od 5.04
zawsze w czwartki, godz. 16.00

„Czwartki w bibliotece”
5.04 (czwartek), godz. 16.00
„Wiosenne Drzewo”

12.04 (czwartek), godz. 16.00
„Kwiatki, bratki i stokrotki”

12.04 (czwartek), godz. 16.00

„Kwiecień Plecień”

MCK, ul. Rataja
wstęp bezpłatny
org.MCK

▸ od 6.04
zawsze w piątki, godz. 13.00

„Twórcze piątki”

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

▸ 7.04
sobota, godz. 11.00-15.00

Planszówkowy zawrót 
głowy
Drugie wielopokoleniowe spotkanie przy 
grach planszowych zorganizowane we 
współpracy z Michałem Andrzejewskim  
i jego „Planszowiskiem” to okazja, aby po-
nownie spróbować swoich sił w crokinole. 

SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny
org. SDK „Kopernik”

▸ 6, 20.04
piątki, godz. 15.00-18.00

Otwarta Pracownia Sztuki

Galeria Sztuki, Pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

6. 04 (piątek), godz. 15.00
„EKO-torby” (malarstwo i grafika)

20. 04 (piątek), godz. 15.00
„Srebro nadchodzi”   
(działania plastyczne)

▸ 6.04
piątek, godz. 15.00

„Nie takie to trudne”
Otwarte zajęcia sekcji graficznej, których 
uczestnicy zaprojektują i wykonają własne 
prace w technice linorytu.

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium” 

▸ od 3.04
poniedziałek - piątek 

Kluby czytelnicze  
i warsztaty w Legnickiej  
Bibliotece Publicznej 

Filie Legnickiej Bibliotek Publicznej
wstęp bezpłatny 
org. LBP

3.04 (wtorek), godz. 16.30
„Klub czytających rodziców” 
Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

9.04 (poniedziałek), godz. 15.00
Poniedziałkowe spotkania 
„Przy książce i herbatce”
Filia nr 8, ul. Staszica 

3, 10 17, 24.04 (wtorki), godz. 15.00
Warsztaty rękodzieła artystycznego 
sekcji kreatywnej „Złote Ręce”
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego 

5, 19.04 (czwartki), godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki Fantasy 
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

9.04 (poniedziałek), godz. 18.00
„Pisemne bazgroty – literackie 
pieszczoty” (warsztaty literackie)
Filia nr 9, ul. II Armii Wojska Polskiego 

24.04 (wtorek), godz. 18.00
„Książka na prowincji”– spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki
Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska

26.04 (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie Młodzieżowego 
Dyskusyjnego Klubu Książki
Filia DM nr 1, ul. Łukasińskiego 



LEGNICKI INFORMATOR KULTURALNY • kwiecien 201814

▸ 14.04
sobota, godz. 9.00

„Bezpieczny sąsiad, 
bezpieczny ja”
Bezpłatny kurs pierwszej pomocy.

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny, zapisy
org. DK „Atrium”

▸ 14.04
sobota, godz. 10.00

„Warsztaty malowania 
akwarelą” 
Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych.  

MCK, ul. Mickiewicza
zapisy, odpłatność - 25 zł
org. MCK 

▸ 14.04
sobota, od godz. 9.00

Warsztaty salsy
Artur Brążkowski poprowadzi zajęcia w 
trzech blokach: dla początkujących (godz. 
9.00), zaawansowanych (godz. 15.00) oraz 
solo (godz. 12.15).

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
odpłatność - 40, 60, 80 zł
org. LCK

▸ 15.04
niedziela, godz. 10.00, 13.00

„Pantomima  
- warsztaty ruchowe”
Warsztaty poprowadzi Agnieszka Dziewa  
z Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra 14 
(obok Kina Piast)
koszt - 30, 50zł
org. Akademia Avatara

▸ 13.04 
piątek, godz. 17.30

Rodzinny Wieczorek 
Warsztatowy  
„W krainie herbaty”
C.S. Lewis napisał: „Nie ma dla mnie wy-
starczająco dużej filiżanki herbaty ani wy-
starczająco długiej książki”, James Burnett 
jest autorem zdania: „Herbata ma gorzko-
-słodki smak, jak samo życie”, T’ien Yiheng 
powiedział: „Herbatę się pija, by zapomnieć 
o hałasie świata.” Spotkanie poświęcone 
będzie opowieściom o historii, uprawie i 
ceremonii parzenia herbaty a jego uczestnicy 
odbędą podróż dokoła świata poprzez róż-
norodne smaki i aromaty. W ramach działań 
kreatywnych, w komplecie „My tea” będzie 
można stworzyć własną unikatową kompo-
zycję smakowo-zapachową oraz oryginalne 
herbacianie ambalaże do jej przechowania. 

Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska
zapisy, wpisowe - 10, 15 zł
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

▸ 9.04
poniedziałek, godz. 16.30

„Super babcia, super 
dziadek” - „Zdrowe plecy”
Spotkanie z Konradem Konewczyńskim, 
fizjoterapeutą, specjalistą leczenia bólu  
i dysfunkcji narządu ruchu

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

▸ od 9.04
zawsze w poniedziałki , godz. 16.00

„Twórcze poniedziałki”

9. 04 (poniedziałek), godz. 16.00
„Papierowe gołębie” (warsztaty)

16. 04 (poniedziałek), godz. 16.00 
„Rolkowe – rokendrolowe pszczółki”

23. 04 (poniedziałek), godz. 16.00
„Zakładki do książek”

30. 04 (poniedziałek), godz. 16.00
„Dzień flagi” (warsztaty) 

MCK, ul. Mickiewicza 3 
wstęp bezpłatny 
org. MCK

▸ od 9.04
zawsze w poniedziałki, godz. 15.30

„Planszówkownia”
Spotkania dla wielbicieli planszówek w 
każdym wieku.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
koszt 10 zł/ za miesiąc
org. SDK Kopernik
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▸ 7.04
sobota, godz. 10.00

„Wiosenny Decoupage”
Warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. 
Tematem zajęć będzie zdobienie drewnia-
nych pudełek na drobiazgi. 

MCK, ul. Mickiewicza
zapisy, odpłatność - 15 zł
org. MCK 
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▸ 26.04
czwartek, godz. 18.00-20.00

„Spotkania ze sztuką - moje 
malarskie fascynacje?” 
O swoich malarskich fascynacjach opowie 
Nina Zienkiewicz z Grupy Artystycznej 
„Ale Plama!”.

SDK Kopernik, ul. Koziorożca
wstęp bezpłatny
org. SDK Kopernik

▸ 16.04
poniedziałek, godz. 15.00-16.30

„I Ty możesz zostać 
artystą – kolaż”
Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 
7-12 lat. Uczestnicy spotkania natchnienia 
będą szukać w obrazie „Wiosna” Sandra 
Botticellego.

SDK „Kopernik”
odpłatność - 10 zł
org. SDK „Kopernik” 

▸ 19,25. 04
czwartek-środa, godz. 10.00

„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa. Spotkanie z 
Janem Plewczyńskim.

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

▸ 21. 04
sobota, godz. 10.00, 14.00

„Ekstremalne rozciąganie”
Kurs z instruktorem Joanną Ilską.

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra 14
koszt - 30/50zł
org. Akademia Avatara

▸ 25.04
środa, godz. 16.30

Zumba dla dorosłych
Otwarte zajęcia sekcji tanecznej.

DK „Atrium”, ul. Pomorska
wstęp bezpłatny
org. DK „Atrium”

▸ 28.04
sobota, godz. 10.00 i 14.00

Warsztaty „Salto Machowe 
- od podstaw do perfekcji” 
Warsztaty poprowadzi Witalij Orichowski, 
Mistrz Polski w akrobatyce sportowej.

Akademia Avatara, ul. Św. Piotra 14 
(obok Kina Piast)
koszt - 50, 60 zł
org. Akademia Avatara

▸ 22.04
niedziela, godz. 12.00-16.00

 „Ty też możesz zbudować 
hotel dla owadów!”
Warsztaty edukacyjne połączone z wy-
kładem na temat konieczności udzie-
lania wsparcia zapylaczom. Ich uczest-
nicy będą wspólnie montować hotele 
dla owadów, Budowa owadzich schro-
nień przyczyni się do ochrony dziko żyją-
cych zapylaczy, masowo wymierających 
 w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klima-
tycznych, chorób oraz niszczenia ich siedlisk.

Palmiarnia
wstęp bezpłatny
org. UM Legnicy, Castorama

▸ 27.04
czwartek, godz. 15.30, 17.30

„Na szkle malowane”
Spotkanie warsztatowe dla dzieci , młodzieży 
i dorosłych, podczas którego będzie można 
zgłębiać różne tajniki malowania na szkle. 
Uczestnicy spotkania będą mogli stworzyć 
autorską zawieszkę witrażową oraz ude-
korować szklane przedmioty. Organizatorzy 
zapewniają niezbędne, specjalistyczne 
materiały.

Klub Agatka, ul. Artyleryjska
zapisy, wpisowe - 10, 15 zł
org. KM Agatka
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▸ od 5.04
czwartki, godz. 18.30-22.30

„Bądź Razem z Nami”
Wiosenne spotkania integracyjne seniorów i 
ich przyjaciół przy dobrej muzyce, smakow-
itej kawie i herbacie. Radosna, przyjazna 
atmosfera i miłe niespodzianki. 

Centrum Spotkań im Jana Pawła II, Plac 
Kardynała S. Wyszyńskiego
wpisowe -15 zł 
org. Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów, Diecezjalne 
Centrum Edukacyjne

▸ od 3.04
wtorki, godz. 16.00-18.00

Obywatelska Kawiarenka 
„Spotkaj się z nami!”
Animowane spotkania towarzyskie przy 
kawie i herbacie - dla seniorów oraz ich 
przyjaciół.

siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of
wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów

▸ od 6.04
piątki, godz. 16.00 - 18.00

Klub „+50”
Kuźnia pomysłów, jak zagospodarować  
wolny czas na emeryturze (spotkania hob-
bystów, miłośników gier i zabaw itp.).

Siedziba PSSE, ul. Zielona 13 of
wstęp bezpłatny
org. Polskie Stow. Szczęśliwych Emerytów

▸ 28.04
sobota, godz. 11.00 - 13.00 

„Dziewiętnastowieczna 
zabudowa. Perełki secesji”

Spacer z przewodnikiem Andrzejem To-
karskim w poszukiwaniu piękna legnickich 
zabytków. 

start - parking przed Zamkiem
wstęp bezpłatny
org. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów, Miejska Rada Seniorów  
w Legnicy

▸ 3.04
wtorek, godz. 18.00

„Wieczór taneczny  
w Sali Maneżowej”

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej
bilety - 30 zł 
org. Centrum Seniora LCK

▸ od 2.04
zawsze w poniedziałki

„Legniczanki”
Prelekcje i spotkanie legnickich kobiet.

Centrum Seniora,  
Zamek Piastowski - sala nr 6
wstęp bezpłatny
org. Centrum Seniora LCK

▸ od 4.04
zawsze w środy, godz. 15.00 - 18.00

Warsztaty Rękodzieła 
Artystycznego
Rozbudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności 
manualne, pozwalają poznać nowe techniki, 
a także są okazją do zawarcia nowych znajo-
mości z osobami, które łączy wspólna pasja.

Centrum Seniora,  
Zamek Piastowski - sala nr 6
wstęp bezpłatny
org. Centrum Seniora LCK

▸ od 6.04
zawsze w piątki, godz. 11.00-12.30

Warsztaty Tańca 
Klasycznego

Centrum Seniora,  
Zamek Piastowski - sala nr 6
opłata - 10 zł/miesiąc
org. Centrum Seniora LCK

▸ od 6.04
zawsze w piątki, godz. 13.00 - 16.00

Integracyjne spotkania 
seniorów

Centrum Seniora,  
Zamek Piastowski - sala nr 6
opłata - 10 zł/miesiąc
org. Centrum Seniora LCK
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▸  5.04
czwartki , godz. 18.00

Seanse filmowe w cyklu 
„Kultura Dostępna”

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety - 10 zł
org. Kino „Helios”

5.04 (czwartek), godz. 18.00
„Cicha noc”

12.04 (czwartek), godz. 18.00
„Dzikie róże”

19.04 (czwartek), godz. 18.00
„Pewnego razu w listopadzie”

26.04 (czwartek), godz. 18.00
„Happy Olo – pogodna ballada  
o Olku Dobie”

▸ 2.04
poniedziałek

Kino Konesera  
- „Kształt wody”
Reż. Guillermo del Toro. Wyst.: Michael 
Stuhlbarg, Michael Shannon, Doug Jones. 
USA 2018, 119 min.
Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa 
się u szczytu zimnej wojny, w Stanach 
Zjednoczonych. Elisa (nominowana do 
Oscara Sally Hawkins) wiedzie monotonną, 
samotną egzystencję, nocami pracując  
w pilnie strzeżonym laboratorium rządo-
wym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy 
wraz z koleżanką z pracy, Zeldą (nagrodzona 
Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że 
w laboratorium przeprowadzany jest oto-
czony ścisłą tajemnicą eksperyment, który 
zaważyć może na przyszłych losach świata.

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 4.04
środa

Kino Konesera  
- „W ułamku sekundy”
Reż. Fatih Akin. Wyst.: Diane Kruger, Denis 
Moschitto, Numan Acar. Niemcy/Francja 
2017, 106 min.  
Życie Katji zamienia się w koszmar po tym, 
jak jej mąż i dziecko giną w zamachu bom-
bowym. Żałobę oraz poczucie bezsilności 
szybko wypierać zaczyna potrzeba dokona-
nia zemsty. To jedyne, co trzyma kobietę przy 
życiu i pozwala jej w miarę normalnie funk-
cjonować. Jednak od chęci do czynu wiedzie 
czasem długa, kręta droga. Znakomita rola 
Diane Kruger, za którą niemiecka aktorka 
nagrodzona została w Cannes „Złotą Palmą”.

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 9.04
poniedziałek

Kino Konesera  
- „Czwarta władza”
Reż. Steven Spielberg. Wyst.: Meryl 
Streep, Tom Hanks. USA 2017, 119 min.                            
Wydawca dziennika „The Washington Post” 
Katherine Graham (Meryl Streep) i jego 
redaktor naczelny Ben Bradlee (Tom Hanks) 
stają przed dramatycznymi wyborami pod-
czas bezprecedensowego starcia amerykań-
skiej prasy z najwyższymi władzami. Walcząc 
o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, 
przez trzy dekady ukrywanych przez admini-
stracje czterech prezydentów USA, Graham i 
Bradlee zmuszeni będą przełamać dzielące 
ich różnice i zaryzykować nie tylko kariery, 
ale i osobistą wolność.

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 9.04
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - 
„Kochankowie z księżyca”
Reż. Wes Anderson. Wyst.: Bruce Willis, 
Edward Norton, Bill Murray, Frances McDor-
mand, Tilda Swinton. USA, 2012, 90 min.
Rozgrywający się na wyspie u wybrzeży 
Nowej Anglii latem 1965 roku, film, opowiada 
historię dwojga dwunastolatków, którzy za-
kochują się w sobie, zawierają tajemny pakt i 
razem uciekają by wspólnie przeżyć najwięk-
szą przygodę życia. Władze wszczynają za 
nimi pościg podczas gdy do wyspy zbliża się 
silna burza - życie spokojnej społeczności na 
co dzień zamieszkującej wyspę, wywraca się 
do góry nogami. 

Kino „Piast”, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł  
org. LCK

▸ 11.04
środa

Kino Konesera  
- „Do zakochania jeden 
krok”
Reż. Richard Loncraine. Wyst.: Imelda 
Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie. Wiel-
ka Brytania 2017, 111 min.                                               
Sandra jest szczęśliwą sześćdziesięciolatką, 
obraca się wśród śmietanki towarzyskiej, 
ma bogatego męża i piękny dom. Wszystko 
zmienia się, się gdy podczas jednego z przy-
jęć przyłapuje małżonka na zdradzie z jej 
najlepszą przyjaciółką. Z dnia na dzień traci 
swoje wystawne życie i musi przeprowadzić 
się do siostry, której nie widziała od lat.  
I chociaż Bif mieszka w warunkach, do jakich 
Sandra nie przywykła, to właśnie dzięki niej 
i jej zwariowanym przyjaciołom odkryje 
radość z życia i… pasję do tańca! Być może 
pojawi się też szansa na nową miłość?

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

FILM
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▸ 16.04
poniedziałek

Kino Konesera  
- „Fantastyczna kobiet”
Reż. Sebastián Lelio. Wyst.: Imelda Staun-
ton, Timothy Spall, Celia Imrie. Hiszpania, 
Niemcy, USA, Chile 2017, 104 min.
Orlando planuje urodzinową niespodziankę - 
romantyczny wieczór dla znacznie młodszej 
partnerki, Mariny. Po powrocie do mieszka-
nia mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Ma-
rina zabiera go do szpitala, gdzie musi zmie- 
rzyć się z rodziną Orlanda, a także z wrogo 
nastawioną służbą zdrowia i policją. Wskutek 
tragicznych wydarzeń będzie musiała zawal-
czyć o prawo do swoich uczuć, godności,  
a nawet przeżywania żałoby.

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 30.04
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu  
- „Wyklęty”
Reż. Konrad Łęcki. Wyst.: Wojciech Niem-
czyk, Janusz Chabior, Marcin Kwaśny, Robert 
Wrzosek, Hanna Świętnicka, Polska, 116 min. 
Oparty na faktach film, którego akcja toczy 
się w Polsce, w drugiej połowie lat 40-tych. 
Jego bohaterami są członkowie zbrojnego 
podziemia niepodległościowego, walczący 
z władzą komunistyczną o powojenny 
kształt Polski.

Kino „Piast”, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł 
org. LCK

▸ 23.04
godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu 
- „Tancerka”
Reż. Stéphanie Di Giusto. Wyst.: Soko, 
Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry. Francja, 
2016, 107 min.
Film o Loie Fuller legendarnej pionier-
ce tańca nowoczesnego. Pochodząca  
z amerykańskiego Zachodu, skromna dziew-
czyna z rolniczej rodziny została gwiazdą 
paryskich kabaretów z Belle Epoque a jej 
taniec - “Serpentine Dance” wstrząsnął pub-
licznością. Toulouse Lautrec, bracia Lumiere, 
Rodin - dla nich stała się ikoną, płonącym 
symbolem pokolenia. 

Kino „Piast”, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł 
org. LCK

▸ 16.04
poniedziałek, godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu  
- „Lewiatan”
Reż. Andriej Zwiagincew. Wyst.: Aleksey 
Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir 
Vdovichenkov. Rosja, 2014, 140 min.
Kola mieszka z młodą żona Lilą i nasto-
letnim synem Romą w małym miasteczku 
nad morzem w północnej Rosji. Ma stary 
drewniany dom, położony nad zatoką, 
który odziedziczył po ojcu. Mer miasteczka 
Wadim Szelewiat, w którego gabinecie 
wisi na ścianie portret Władimira Putina, 
wygrał z Kolą sprawę sądową i zamierza 
wyrzucić go z domu. Na pomoc przybywa 
Dimitri – znajomy prawnik z Moskwy, który 
wie jak uratować majątek Koli. Rozpoczyna 
się walka o przetrwanie ze skorumpowaną 
strukturą władzy, która zaczyna być coraz 
bardziej agresywna. 

Kino „Piast”, ul. Biskupia
miesięczna składka KMF - 15 zł 
org. LCK

▸ 23.04
poniedziałek, godz. 18.00

Kino Konesera - „Jestem 
najlepsza. Ja, Tonya”
Reż. Craig Gillespie. Wyst.: Margot Rob-
bie, Sebastian Stan, USA 2018, 120 min.  
Filmowa opowieść o Tonyi Harding i słyn-
nym skandalu towarzyszącym zimowym 
igrzyskom w Lillehammer, które poprzedził 
brutalny napad na jej konkurentkę, obiecu-
jącą zawodniczkę, Nancy Kerrigan.

 Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 23.04
poniedziałek

Kino Konesera  
- „Dusza i ciało”
Reż. Ildikó Enyedi. Wyst.: Alexandra Bor- 
bély, Géza Morcsányi. Węgry 2017, 116 min.
Od chwili gdy Maria zostaje kontrolerem 
jakości w rzeźni w Budapeszcie, zaczynają 
się zakulisowe szepty. Młoda, samotna, od-
dana swojej pracy zaprzyjaźnia się ze swoim 
szefem, Endre. Stopniowo zaczynają się 
poznawać. Odkrywają nie tylko braterstwo 
dusz, ale nawet to, że mają takie same sny. 
Ostrożnie próbują sprawić, by się spełniły.

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety 
org. Kino „Helios”

▸ 11.04
środa, godz. 11.00

Klub Filmowy Osób 
Niewidomych - „Pokój”
Projekcja filmu z audiodeskrypcją. Dramat, 
z 2015 r.w reżyserii Lenny Abrahamsona.  

Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych 
LBP, ul. A. Mickiewicza
wstęp bezpłatny 
org. LBP, Polski Związek Niewidomych

FI
LM
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Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 856 51 26  
www.galeria.legnica.pl

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21 
www.biblioteka.legnica.eu

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00  
www.lck.art.pl 

Młodzieżowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40 
www.mck.art.pl

Muzeum Miedzi
ul. Partyzantów 3, tel. 76 862 49 49 
www.muzeum-miedzi.art.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. NMP 7, tel. 76 72 33 800 (801) 
www.osir.legnica.pl

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39, tel. 76 723 35 05 
www.teatr.legnica.pl

Klub Mieszkańców „Agatka”
ul. Artyleryjska 40f (pawilon) 
tel. 76 72 30 983

Spółdzielczy Dom Kultury 
„Kopernik”
ul. Koziorożca 9, tel. 76 723 09 82

Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”
ul. Pomorska 19, tel. 76 856 11 61

Akademia Avatara
ul. Św. Piotra 14, tel. 575 720 007 

Bractwo Henryka Pobożnego 
ul. Macieja Rataja 23 
www.pobozny.pl 

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90
ul. Macieja Rataja 23 
mail: kontakt@dlp90.pl

Diecezjalne Centrum Edukacyjne
ul. Jana Pawła II nr 1,  
mail: centrum@diecezja.legnica.pl

Grupa „Legnickie Klasyki Nocą” 
tel. 886 515 555

Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów
ul. Zielona 13 of., tel. 604 184 190

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregion Nysa
Jelenia Góra,ul. 1 Maja 57, tel. 75 767 64 70

Stowarzyszenie „Kobiety Europy”
ul. Kasprowicza 61, tel. 697 833 192

Stowarzyszenie  
„Teatr Niezbędnie Potrzebny”
tel. 607 131 733

Towarzystwo Miłośników Legnicy 
„Pro Legnica” 
Rynek 5/6, tel. 76 852 59 48

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 Oddział Miejski w Legnicy  
Al. Orła Białego 2, tel. 76 724 51  
tpd.legnica@wp.pl

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27, tel. 76 856 51 63

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona
ul. Sejmowa 5a, tel. 76 723 23 43

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Językowego Kadr
Zamek Piastowski, tel. 76 862 21 39

Zespół Szkół Muzycznych
ul. Chojnowska 2; tel./fax 76 86 226 36

Klub Karate Shotokan TORA
ul. Mickiewicza 21 , tel.76 722 13 57

Klub Sportowy WANKAN
ul. Gombrowicza 43/15, tel.  601 768 450

MKS Miedż Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C) 
tel. 76 744 26 67 

MSPR Siódemka Miedź Legnica
ul. Rynek 34, tel.: 76 862 67 08 

TKKF Olimp Legnica
ul. Górnicza 9, tel.: 601 251 420

ZAWISZA
Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej  
i Sportów Zdecydowanie Amatorskich  
tel. 603 876 968, 609 519 487 

Kino „HELIOS” 
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
tel. 76 862 00 80

Centrum Edukacji Fischer
ul. Najświętszej Marii Panny 5H,  
tel. 605 050 598

1-1 Hufiec Pracy 
tel. ul. Żeglarska, tel. 76 862 43 33

Agencja Artystyczna TOMMA 
Lublin, ul. Kresowa 12/13 
tel. 603 410 411
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