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Uroczysta inauguracja Gwiezdnej Areny
niejedną... gwiazdę – komentował Jan Szynalski, prezes Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przecięcia wstęgi dokonali, m.in. prezydent
Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz prezes Jan
Szynalski (na fot.).

Fot. Małgorzata Banaszkiewicz, UM Legnica 2017

W sobotę, 16 września, na osiedlu Kopernika, na terenach zielonych obok SDK „Kopernik”, przedstawiciele Spółdzielni i władz
miasta dokonały uroczystego otwarcia świeżo wybudowanego małego amfiteatru – Gwiezdna Arena.
Okazją ku temu był piknik
dla mieszkańców zorganizowany przez Legnicką
Spółdzielnię Mieszkaniową. Zabawa była przednia, a jednym z najważniejszych punktów programu
było właśnie uroczyste
przecięcie wstęgi. – Cieszy, że mieszkańcy zyskali nowe miejsce, idealnie
nadające się do organizacji różnego rodzaju imprez. Liczę, że spotkamy
się tu jeszcze wielokrotnie
przy okazji wydarzeń organizowanych przez LSM,
a na deskach Gwiezdnej
Areny obejrzymy jeszcze

Co słychać w „Koperniku”?
Jesień w SDK „Kopernik” zapowiada się twórczo i pracowicie. Trzeba przy tym podkreślić, że
w trakcie wakacji nasza placówka przeszła duży lifting, zarówno w kwestiach remontowych, jak
i oferty dla mieszkańców.
Już od października oddajemy do
Państwa dyspozycji odświeżone
sale i zupełnie nowe pomieszczenia w piwnicy budynku. Dzięki zakończonemu remontowi możemy cieszyć się profesjonalną salą
muzyczną, nową pracownią sensoplastyczną i salą wystawową.
W niedługim cza-

sie zostanie również uruchomiona pracownia multimedialna ze
stałą ofertą zajęć programowania
i robotyki. Stali bywalcy wiedzą
natomiast doskonale, że od zeszłego roku w SDK „Kopernik”
można już korzystać z wyremontowanej sali sportowej.
Od października zostaną uruchomione wszystkie nasze
sekcje, których
łącz-

nie w ofercie znajdzie się aż 23.
Przypominamy, że od kilku lat
funkcjonują następujące sekcje:
Klub Malucha (dzieci w wieku
3-5 lat), taneczne Złote Dzieci
(dzieci od 6. roku życia), plastyka
(dzieci od 6. roku życia, młodzież
i dorośli), Klub Seniora i język angielski.
W ofercie znajdą Państwo również stałe zajęcia muzyczne: Studio Piosenki, naukę gry na perkusji i na gitarze oraz tegoroczną
nowość: naukę gry na instrumentach dętych. Jesienią wracają również warsztaty filmowe dla młodzieży, a także sensoplastyka, która wiosną
zyskała
mnóstwo

sympatyków, zarówno wśród
dzieci, jak i dorosłych.
Z kolei dla tych, którzy chcą zadbać o ciało, proponujemy taniec
towarzyski, gimnastykę dla dorosłych, aikido, capoeirę, sportowe zajęcia ogólnorozwojowe dla
dzieci oraz sekcję tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych.
Nowością w naszej ofercie są
również sekcje: rękodzieła artystycznego, pogotowie maturalne
z języka polskiego, Teatr Seniora, Studio Kredka, eksperymenty
muzyczne i kawiarenka językowa
dla dorosłych.
Oprócz oferty stałych zajęć
mamy dla Państwa mnóstwo
niespodzianek, m.in. Klub planszówek, Nocki w „Koperniku”,
koncerty i wieczorki taneczne.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy!
A Sz-P

