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KOMUŚ ŻYCIE!

DZIEŃ DAWCY 
SZPIKU DLA 
KONRADA 
I INNYCH!ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ 

KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Konrad zawsze chciał być żołnierzem - trenował sztuki walki,     
aby kiedyś spełnić się w wojsku. Nie przypuszczał jednak, że jego 
waleczność zostanie poddana takiej próbie i to w szpitalnym 
łóżku, gdzie jego bohaterstwo przewyższy dokonania niejednego
weterana. 

Konrad Krzemiński ma zaledwie 20 lat, a niestety, by po prostu żyć, 
musi przetrwać jeszcze wiele. Niektórzy twierdzą, że zbyt dużo
jak na jedną, tak młodą osobę. Nie pomogło nawet przeszczepienie 
wątroby. Konrad, jako jedyny na świecie cierpli na dwie bardzo 
rzadkie choroby na raz - Nocną Napadową Hemoglobinurię                   
oraz zakrzepicę żył wątrobowych. Leczenie Konrada jest ogromnie 
skomplikowane. Być może jedną z wykorzystanych metod                 
będzie przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. 
Decyzja Konrada o organizacji akcji dedykowanej jego osobie 
ukazuje w pełni ogromną empatię Konrada oraz jego rodziny.
To właśnie oni, poprzez swoje doświadczenia, doskonale zdają 
sobie sprawę jak ważne jest wsparcie innych. 

Dzięki zarejestrowaniu się podczas akcji rejestracji potencjalnych 
Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych, mieszkańcy 
Legnicy będą mogli w przyszłości pomóc Innym. Przyjdź i Ty! 
Zarejestruj się! Dla Ciebie to tak niewiele, a możesz uratować 
komuś życie.

REJESTRACJA
Sobota, 20.08.2016 r.
11:00 - 18:00
legnicki rynek obok Katedry
ul. Najświętszej Marii Panny 1, Legnica

Niedziela, 21.08.2016 r.
11:00 – 18:00
Galeria Piastów
ul. Najświętszej Marii Panny 9, Legnica
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w numerze Umiemy  
modernizować

Odrestaurowane sale Akademii 
Rycerskiej – Królewska i Maneżo-
wa w chwili oddawania do druku 
naszej gazety zajmowały pierw-
sze miejsce w internetowym gło-
sowaniu w plebiscycie „Moder-
nizacja Roku 2015”. Nagradza on 
najciekawsze w kraju rozwiązania 
i dokonania budowlane w za-
kresie modernizacji, remontów, 
renowacji czy adaptacji. 
Warto dodać, że jeszcze dwa 
obiekty z Legnicy walczą w tym 
plebiscycie. W kategorii „Rewi-
talizacja obszarów i zespołów 
urbanistycznych” na pierwszym 
miejscu plasowało się legnickie 
kolumbarium wzniesione przez 
LPGK na Cmentarzu Komunal-
nym, natomiast w  kategorii 
„Szkolnictwo” trzecia pozycja 
należała do zmodernizowanych 
budynków PWSZ. 
O ostatecznych wynikach tej ry-
walizacji poinformujemy. 
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/MiastoLegnica TYTUŁEM WSTĘPU

Są młodzi, zdolni i wracają do Legnicy. W wakacyjnym 
wydaniu „Legnicy.eu” rozpoczynamy cykl prezentacji sylwetek 
ludzi, którzy – choć na chwilę zniknęli z Legnicy – wrócili do 
swojego rodzinnego miasta.

Nasz „jedynkowy bohater”, Filip Pąchalski, to po prostu... 
mój bohater. Człowiek niezwykle skromny, pomysłowy 
i wszechstronny. Mógłby mieszkać i pracować wszędzie. Wrócił 
tu, do Legnicy, gdzie kilka lat temu zostawił serce, wyjeżdżając na 
studia. I wierzy, że stabilne, spokojne życie doda mu sił w walce 
o zawodowy sukces. Także finansowy, bo życie w Legnicy jest 
przecież tańsze, niż w metropoliach. Czy jest wygodne? Do pracy 
jadę 4 minuty, do szkoły po córkę - 8 minut, do marketu - 1,5 
minuty, do kina - 5. Korki? Ostatnio wyjeżdżałam z Wrocławia 
półtorej godziny, a do mamy na Piekary z drugiego końca miasta 
jechałam 7 minut. Można mnożyć przykłady…

Takie same opinie ma coraz więcej młodych ludzi, którzy 
skuszeni pracą w dużych miastach, również za granicą, wracają. 
Co ważne, wracają jako ludzie sukcesu, z doświadczeniami, 
żyją wygodnie i czują się wreszcie we właściwym miejscu. Tu 
zakładają firmy, spełniają marzenia, zyskują szacunek. Opowiemy 
ich historie w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika. Do 
zobaczenia po wakacjach.

Miasto w sercu, 
serce w Legnicy

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału 
Promocji  
i Komunikacji  
Społecznej Urzędu  
Miasta Legnicy

  - Nie tylko my, ale też nasi za-
graniczni partnerzy bardzo chcieli, 
aby tegoroczne mistrzostwa odbyły 
się w Polsce, konkretnie w Legnicy – 
podkreślił pan prezes. – Wcześniej, 
od 2013 roku, imprezy tej rangi od-
były się tylko w Słowenii, Niemczech 
i Austrii. Legnicę znam jako miasto 
z dobrymi doświadczeniami w orga-
nizacji międzynarodowych imprez 
sportowych. 
- To dla nas wyróżnienie i wielka 
radość, bo będziemy gościć za-
wodników z całej Europy, a ta dys-
cyplina sportu ma zarówno w kraju, 
jak i w samej Legnicy coraz więcej 
zwolenników – powiedział Tadeusz 
Krzakowski. – Na naszych oczach 
chodzenie z kijami staje się nie tylko 
modne, narodziła się wręcz nowa 
społeczność i nowy, aktywny styl 
życia. To będzie wielkie wydarze-
nie sportowe, ale też społeczne. 

Zawodnikom, jako arenę zawodów, 
oferujemy nasz piękny park Miejski 
z jego infrastrukturą sportową i re-
kreacyjną. Wiemy, że może ich przy-
być nawet siedmiuset. Zapewnimy 
wszystkim dobre warunki pobytu. 
Mamy też bonus – niespodzian-
kę dla naszych mieszkańców. Stu 
legniczan, uprawiających Nordic 
Walking, będzie mogło wystarto-
wać w zawodach bez jakichkolwiek 
opłat – dodał prezydent.
Prezes Olgierd Bojke, nawiązując do 
stale rosnącej popularności Nordic 
Walking, nazwał tę dyscyplinę naj-
łagodniejszym sportem masowym, 
który bardzo szybko, zwłaszcza 
w Polsce, rozszerza się wśród coraz 
młodszych osób. – Dziś wszyscy 
znamy i rozumiemy ten sport. Dziś 
nikt już nie pyta człowieka z kijami, 
gdzie zgubił narty – żartował. 
 

Legnickie Mistrzostwa  
Europy w Nordic Walking
NASZE MIASTO 8 PAŹDZIERNIKA BĘDZIE GOSPODARZEM IV MISTRZOSTW EUROPY ORAZ FINAŁU PUCHARU EUROPY W NORDIC 
WALKING. POROZUMIENIE W TEJ SPRAWIE SFINALIZOWALI (15 LIPCA BR.) PREZYDENT LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI I PREZES 
POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING OLGIERD BOJKE, PEŁNIĄCY JEDNOCZEŚNIE FUNKCJĘ KANCLERZA AKADEMII WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU. 
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Młody świat  
w Legnicy
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WIELKI, RADOSNY KONCERT W PARKU MIEJSKIM, Z UDZIAŁEM SETEK PRZYBYSZÓW Z KILKU KRAJÓW ŚWIATA I MIESZKAŃCÓW 
MIASTA, ZAKOŃCZYŁ DIECEZJALNĄ CZĘŚĆ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W LEGNICY. Z UCZESTNIKAMI SPOTKAŁ SIĘ BISKUP LEGNICKI 
ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI. 
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 Blisko 700 pielgrzymów, 
głównie ze Stanów Zjednoczo-
nych, ale też z Francji, Niemiec, 
Filipin i Rosji gościło w domach le-
gnickich rodzin. Byli pod wielkim 
wrażeniem serdeczności i otwar-
tości ich przyjęcia, o co wcześniej 
apelował do mieszkańców prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. Goście 
zwiedzali miasto, z jego wspania-
łymi zabytkami, oraz Dolny Śląsk. 
Uczestniczyli w licznych zgroma-
dzeniach religijnych.

Przez pięć dni (20-25 lipca) 
na ulicach miasta można było 
spotkać kolorowe, roześmiane 

i rozśpiewane grupy pielgrzy-
mów. Towarzyszyli im legniccy 
wolontariusze. Słychać było kilka 
języków, ale legniczanie poro-
zumiewali się z przybyszami bez 
problemów. 

W sprawną organizację i bez-
pieczny przebieg pobytu pielgrzy-
mów w Legnicy zaangażował się 
Urząd Miasta i wiele miejskich 
służb.  
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- Nasze spotkania z pielgrzymami to wspaniałe przeżycia, do zapa-
miętania na zawsze – mówił goszczący w swym domu przybyszów 
ze Stanów Zjednoczonych Kamil Jakobina. – Mają w sobie wielką ra-
dość i otwartość. Zachwyca ich nasze miasto, architektura, kościoły, 
zieleń, nasze jedzenie, ale przede wszystkim ludzie. Niektórzy już od 
dwóch lat specjalnie uczyli się języka polskiego. 
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 Za przykład może 
służyć historia Filipa 
Pąchalskiego, mło-
dego legniczanina, 
który po studiach 
z  A u t o m a t y k i 
i Robotyki na Wy-
dziale Elektroniki 
P o l i t e c h n i k i 
Wroc ławskiej 
wrócił do Legni-
cy i prowadzi obecnie 
firmę, zajmującą się produkcją 
profesjonalnych słuchawek do-
usznych, a z jego usług korzysta-
ją znane postaci polskiej sceny 
muzycznej.

- Pomysł na produkcję słucha-
wek narodził się z radości, jaką 
daje słuchanie muzyki. To właśnie 
ona oraz wiedza z zakresu elek-
troniki, zdobyta podczas studiów, 
zaowocowały powstaniem mo-
jej marki słuchawkowej Filaudio 
– podkreśla Filip. Poza tym, od 
momentu ukończenia jednego 
z legnickich liceów, przyświecała 
mu idea, by w życiu pracować na 
swój własny rachunek. Etapem 
w realizacji tego celu był wyjazd 
na studia do Wrocławia.

Filip wiedział, że po zdobyciu 
interesującej go wiedzy, wróci do 
Legnicy i tu będzie pracował. - 
Legnica to moje miasto, w którym 
się urodziłem i wychowałem. Tu 
też mam najbliższą rodzinę: żonę 
i dziecko, przyjaciół i znajomych. 
Stąd również pochodzi moja 
wspaniała żona, która jest zawsze 
wsparciem podczas realizacji mo-
ich pomysłów i przedsięwzięć. 
Poza tym, nie przepadam za du-
żymi metropoliami, tłokiem i kor-
kami, ogólnym pośpiechem, jakie 
tam panują. Ja po prostu kocham 
rodzinę, pracę i miasto – dodaje.

Podkreśla, że Legnica nie ustę-
puje miejsca innym miastom, je-
żeli chodzi o warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej. A ma 
też swoje dodatkowe atuty, które 
wpływają na życie zarówno służ-
bowe, jak i prywatne. - W pobliżu 
znajduje się kilka jezior, lasy, tro-
chę dalej góry. Jest kilka miejsc, 
w których można poćwiczyć, 
potrenować różne sporty, potań-
czyć, spotkać się ze znajomymi. 

Mamy bardzo ładny 
park, gdzie można 
pójść na rodzin-
ny spacer. Jeśli 
tego będzie mało, 
w ciągu niecałej 

godziny można do-
stać się do Wrocła-
wia – dodaje.

SŁUCHAWKI NA 
WYMIAR

Filip prowadzi nie-
standardowy biznes, do którego 
potrzebna jest specjalistyczna 
wiedza. Słuchawki wykonuje sam, 
od momentu stworzenia projek-
tu do nadania im ostatecznego 
szlifu. Każdy projekt wymaga od 
niego precyzji i skupienia. By mógł 
rozpocząć pracę nad egzempla-
rzem, konieczne jest posiadanie 
tzw. wycisku usznego. Taki wy-
cisk może przygotować sam lub 
może on zostać pobrany w do-
wolnym punkcie protetyki słuchu 
na całym świecie i dostarczony 
pocztą czy kurierem.

Choć z jego usług może sko-
rzystać każdy, to w swoim port-
folio ma już realizację dla znanych 
piosenkarzy sceny muzycznej. 
- Do tej pory z moich usług sko-
rzystało już nieco osób, wśród 
których znalazło się kilku bardziej 
znanych artystów scenicznych, 
m.in. Mesajah – polski piosenkarz 
reggae. Ostatnio również wyko-
nałem słuchawki dla Mateusza 
Ziółko, zwycięzcy jednego z te-
lewizyjnych talent show – opo-
wiada Filip.

Aby założyć firmę, 
Filip skorzystał z do-
tacji z urzędu pra-
cy. To pozwoliło mu 
rozwinąć firmę i za-
gospodarować niszę 
na rynku. Tylko kilka 

firm w Europie wytwa-
rza takie słuchawki na 
zamówienie.  

 MŁODZI, ZDOLNI WRACAJĄ DO LEGNICY

Kocham rodzinę,  
pracę i miasto

LEGNICZANIN FILIP PACHALSKI POŁĄCZYŁ 
NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĘ I ZDOBYTĄ WIEDZĘ 
Z OGROMNĄ PASJĄ, BY STWORZYĆ PRODUKT, KTÓRY 
MOŻE STAĆ SIĘ HITEM NA RYNKU MUZYCZNYM. TEN 
ZDOLNY, MŁODY CZŁOWIEK, NIEZWYKLE SKROMNY, 
MIESZKA I PROWADZI FIRMĘ W LEGNICY, KTÓRA – JAK 
MÓWI – JEST JEGO IDEALNYM MIEJSCEM DO ŻYCIA.

Często słyszymy o młodych 
ludziach, którzy wyjeżdżają 
z mniejszych miast za pracą 
i wyższym wykształceniem, 
ale rzadko mówi się o tych, 
którzy po studiach w metro-
poliach wracają do rodzin-
nych miejscowości, znajdują 
dobrą pracę, zakładają rodziny 
i otwierają firmy. A takich 
jest naprawdę bardzo wielu 
– o tym przeczytacie w ko-
lejnych wydaniach naszego 
miesięcznika „Legnica.eu”. 



7www.legnica.eu                                                                                                            lipiec-sierpień 2016 

/MiastoLegnica REKREACJA

 Dla każdego było coś mi-
łego. Siedmioletnia Kasia Sta-
chowiak, która przyszła na fe-
styn z mamą Joanną, bawiła się 
podczas wyścigu na dmuchanej 
pi łce, potem dokazywała na 
dmuchanej zjeżdżalni, smako-
wała watę na patyku, tańczyła 
na scenie i cały czas pokazywała 
uradowaną buzię z wymyślnym 
rysunkiem, który namalowała jej 
wizażystka. 

- Córka jest zachwycona, a ja 
wraz z nią – cieszyła się mama 
Kasi. – Ten festyn w naszym 
pięknym parku, to przyjemna za-

bawa, która jest nam potrzebna. 
Nie przypominam sobie, by były 
tutaj takie tłumy świetnie bawią-
cych się ludzi. 

Festyn zbiegł się z zakończe-
niem kolejnego etapu rozbudowy 
Parku Piekary w ramach Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
(piszemy o tym w oddzielnej 
publikacji - przyp. red.). I to był 
też bardzo przyjemny akcent fe-
stynu, podczas którego działo się 
aż nadto. Organizatorzy zaprosili 
dzieci m.in. do: mini koszyków-
ki, skoków kangura, wyścigu ża-
bek, na dmuchaną zjeżdżalnię, do 

przenoszenia kota w worku, do 
gry w piłkarzyki i na słodką watę. 
Starsi mogli wyciskać sztangę. 
Przygrywał zespół Private Dan-
cer. Były pokazy sztuk walki, jogi 
i wiele innych atrakcji. Oczywi-
ście, z tańcami na zakończenie. 

- Od kilku lat jesteśmy z na-
szymi festynami w różnych czę-
ściach miasta – mówi Andrzej Gą-
ska, dyrektor OSiR. – Są to dla nas 
bardzo wdzięczne wydarzenia, 
chociaż wymagają bardzo dużo 
przygotowań. Ale radość i udział 
tak wielkiej rzeszy zadowolonych 
legniczan nam to wynagradza. 

Dorota Purgal, zastępca pre-
zydenta podziękowała pracowni-
kom OSiRu za przygotowanie tak 
atrakcyjnej imprezy, życzyła miłej 
zabawy uczestnikom i podkreśli-
ła, że to piękne miejsce, czyli Park 
Piekary, powstało właśnie dzięki 
aktywności mieszkańców. 

Festyn na Piekarach był 
pierwszym z trzech wakacyjnych 
imprez osiedlowych organizo-
wanych przez OSiR. Kolejne: 13 
sierpnia - XI Mistrzostwa Legnicy 
w lepieniu pierogów z Rodzinnym 
Festynem na Zakaczawiu oraz 19 
sierpnia - festyn na Koperniku. 

W piątek o piątej  
na Piekarach
TŁUMY LEGNICZAN ŚWIETNIE BAWIŁY SIĘ W PIĄTEK (29 LIPCA) PODCZAS FESTYNU 
RODZINNEGO W PARKU PIEKARY. KOLEJNE ODLOTOWE FESTYNY ORGANIZOWANE 
PRZEZ LEGNICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - 13 I 19 SIERPNIA. 
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 Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

ZWYCZAJOWO MÓWI SIĘ, ŻE W LEGNICY SĄ DWA MOSTY: TEN NA 
UL. WROCŁAWSKIE I NA UL. KARTUSKIEJ. TYMCZASEM MNIEJSZYCH 
I WIĘKSZYCH MOSTÓW MAMY O WIELE WIĘCEJ. A JEŻELI DOŁOŻYMY 
DO TEGO KŁADKI NAD RZEKAMI, WÓWCZAS SĄ ICH DZIESIĄTKI.

 W Legnicy odnajdziemy ponad 30 mostów i kładek, którymi poru-
szają się piesi i/lub samochody (nie liczymy w tym przypadku mostów 
kolejowych). Znajdziemy je na rzece Kaczawie, Czarnej Wodzie, Młynów-
ce, Wierzbiaku i potoku Kopaninie. Objechanie ich wszystkich zajmuje 
sporo czasu. Dokonał tego legniczanin Zbigniew Warchoł, który poleca 
wycieczki rowerowe połączone z wizytami na mostach, bo wiele z nich 
trzeba zobaczyć koniecznie.

KACZAWA
Na Kaczawie znajdują się najbardziej znane i najczęściej użytkowane 

legnickie mosty. W granicach miasta, najbardziej wysunięty na północ 
most znajdziemy na ul. Pątnowskiej, z kolei na południu - na ul. Smoko-
wickiej. Warto dłużej zatrzymać się szczególnie na moście przy Kartuskiej 
oraz tym na Smokowickiej. Pierwszy powstał z betonu na przełomie 1903 
i 1904 roku. Zastąpił on wówczas most drewniany. Zabytkowa budowla 
posiada trzy łukowe przęsła, ciekawą, kamienną konstrukcję i stalową 
balustradę z oświetleniem. W sierpniu 2010 roku most został uroczyście 
nazwany Mostem Zakochanych. Zakochane pary - na znak miłości - wie-
szają kłódki na poręczy mostu.

Innym ciekawym i pięknym jest most na ul. Smokowickiej, w pobliżu 
wioski Smokowice i autostrady A4. Powstał w drugiej połowie XIX wieku. 
Z kolei najpopularniejszym w mieście jest ten na ul. Wrocławskiej. Mało 
kto jednak wie, że swoją obecną formę zyskał już w 1881 roku. Most zdobi 
kopia figury św. Franciszka Ksawerego.

CZARNA WODA
Czarna Woda to lewobrzeżny dopływ Kaczawy. Pierwszym mostem 

na rzece od strony Kaczawy jest ten na ul. Piątnickiej, ostatnim - mostek 
prowadzący do kąpieliska Kormoran. Po drodze znajdują się również m.in. 
ruiny mostu na ul. Rybackiej. Szczególnie polecamy zobaczyć most na ul. 
Głogowskiej, którego historia sięga 1903 roku. W 1935 r. otrzymał imię 
generała Hansa Joachima von Zietena, który zasłużył się m.in. obroną 
przeprawy na Czarnej Wodzie w wygranej przez Fryderyka Wielkiego bi-
twie, stoczonej pod Legnicą w 1760 r.

MŁYNÓWKA
Młynówka stanowiła niegdyś naturalną, zachodnią gra-

nicę parku. Od średniowiecza po wiek XIX zaopatrywała Le-
gnicę w wodę, jej energia poruszała miejskie młyny. W 1968 
r. rozpoczęto jej kanalizację, którą zakończono w 1972 r. 

Oś czasu Informacje  Zdjęcia  Opinie  Więcej

Legnickie mosty i kładki

Mostki i kładki możemy obecnie odnaleźć na odsłoniętych jej częściach, 
począwszy od parku Miejskiego, przez ul. Mostową i Jaworzyńską, po 
ul. Lipnicką i Żytnią.

WIERZBIAK I KOPANINA
Kolejną legnicką rzeką jest Wierzbiak, płynący we wschodniej czę-

ści. Mosty na tej rzeczce znajdziemy począwszy od ul Wrocławskiej na 
północy miasta, po ul. Koskowicką na południu. Kładki odnajdziemy 
także na potoku Kopanina, który wpada do Wierzbiaka. Począwszy od 
ujścia Kopaniny, kładkę znajdziemy na ul. V Dywizji Piechoty, a ostatnią 
- pomiędzy ul. Zimowita i Dąbrówki.

Wspólnie z Panem Zbigniewem zachęcamy do wycieczek, szczegól-
nie rowerowych i odwiedzenia wszystkich mostów, mostków i kładek, 
których nie zdołaliśmy tu wymienić. 

Możecie też już sprawdzić, czy znacie legnickie mosty. Na stronie 
obok prezentujemy zdjęcia niektórych z nich. Rozpoznajcie? Nasi fani na 
profilu Miasta Legnicy na Facebooku nie mieli z tym problemów.
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1. ul. Koskowicka (Wierzbiak); 2. ul. Smokowicka (Ka-
czawa); 3. ul. Kąpielowa (Czarna Woda); 4. ul. Szczyt-
nicka (Kaczawa); 5. ul. Głogowska (Czarna Woda); 6. 
ul. Wrocławska (Kaczawa); 7. ul. Kartuska (Kaczawa); 
8. ul. Mostowa (Młynówka); 9. ul. Masarska (Czar-
na Woda); 10. ul. Żytnia/ Lipnicka (Młynówka); 11. 
ul. Sempołowskiej (Młynówka); 12. ul. Ceramiczna 
(Wierzbiak); 13. ul. Biała (Kaczawa); 14. ul. Wandy 
(Kopanina) 

/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna
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(fot. Zbigniew Warchoł)
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WAKACJE

Lato w mieście
LEGNICKIE LATO KULTURALNE, POD MARKĄ LEGNICART, ROZPOCZĘŁO SIĘ OD MOCNEGO UDERZENIA. TRZYDNIOWE KONCERTY 

GWIAZD NA BYŁYM LOTNISKU ROZGRZAŁY, MIMO DESZCZOWEJ POGODY, TYSIĄCE LEGNICZAN I PRZYJEZDNYCH. BAWILIŚMY SIĘ RAZEM 
Z EGZOTYCZNYMI UCZESTNIKAMI ŚWIATA POD KYCZERĄ. GOŚCILIŚMY PRZYBYSZÓW Z WIELU KRAJÓW PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI 
MŁODZIEŻY. GRILLOWALIŚMY NA UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, BAWILIŚMY SIĘ NA FESTYNACH. GDY SŁOŃCE PRAŻYŁO, OCHŁO-
DY SZUKALIŚMY NA MIEJSKICH KĄPIELISKACH, W PARKU, PALMIARNI ALBO POD KURTYNAMI WODNYMI. KORZYSTALIŚMY Z BARDZO 

BOGATEJ OFERTY KULTURALNEJ I SPORTOWEJ – KONCERTY, WYSTAWY, RÓŻNEGO RODZAJU TURNIEJE. DZIECI WYPOCZYWAŁY NA 
PÓŁKOLONIACH. CZASAMI PADAŁ DESZCZ, ALE DOTYCHCZAS LATO W MIEŚCIE MIAŁO WIELE UROKÓW. 
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 LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

LBO to jest to
SAMI WYBIERAMY, CO JEST DLA NAS NAJLEPSZE, NAJCIEKAWSZE, FUNKCJONALNE. 
DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU W LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI ZMIENIAMY NASZE 
OTOCZENIE. POWSTAJĄ NOWE PLACE ZABAW, SIŁOWNIE, BOISKA, A NAWET PARK. 
W TYM WYDANIU MAGAZYNU LEGNICA.EU PRZEDSTAWIAMY ZREALIZOWANE JUŻ 
PROJEKTY W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI LBO.
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 CENTRUM REKREACYJNE PRZY 
OŚWIĘCIMSKIEJ

Siłownia pod chmurką i plac zabaw usytuowane są w sąsiedztwie 
boiska, które w ubiegłorocznej edycji LBO zostało gruntownie prze-
budowane.

Podczas tegorocznej inwestycji ustawione zostały urządzenia do 
ćwiczeń siłowych. Cieszą się bardzo dużą popularnością wśród miesz-
kańców, o czym świadczą kolejki chętnych do poprawienia sobie kon-
dycji fizycznej, np. na drążkach, drabinkach czy wyciągach.

Z kolei na placu zabaw najmłodsi mieszkańcy mogą pobawić się na 
koniku bujanym, karuzeli, huśtawce, zjeżdżalni lub na piramidzie linowej. 
Jesienią zostanie tutaj jeszcze posadzona zieleń.

Siłownia i plac zabaw przy ul. Oświęcimskiej to kolejne elementy 
centrum rekreacyjno-sportowego na Tarninowie, powstającego dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców w Legnicki Budżet Obywatelski. W tego-
rocznej edycji LBO zgłosili oni kolejny projekt na jego rozbudowę, który 
zostanie poddany pod głosowanie.

PARK PIEKARY
- Jeszcze kilka lat temu była tutaj tylko łąka - wspominają mieszkań-

cy. - Teraz jest to najpiękniejszy zakątek na całym osiedlu.
Park Piekary (w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20) w tegorocznej 

edycji LBO wzbogacił się o ogród skalny z przebiegającym nad nim drew-
nianym mostkiem i altanę dla zakochanych. Kolejnymi urządzeniami na 
nowym placu zabaw są huśtawka, bocianie gniazdo i linarium. Posadzono 
drzewa i krzewy, ustawiano ławki, a kolejne ścieżki wyłożono kostką. Na 
zniwelowanym terenie posiana jest trawa

W poprzednich dwóch edycjach LBO zbudowano tutaj pierwszy plac 
zabaw ze ścieżkami, siłownię pod chmurką, ustawiono drewniane le-
żanki, a teren obsadzono zielenią.  

DZIECI BEZPIECZNE I SZCZĘŚLIWE
Piękny plac zabaw, wraz z terenem rekreacyjnym, powstał w podwó-

rzu na Zakaczawiu u zbiegu ulic: Daszyńskiego, Kartuskiej, Kazimierza 
Wielkiego i Czarnieckiego.

Jeszcze kilka miesięcy temu to podwórze było dużym piaszczystym 
placem. W krótkim czasie zamienił się on w oazę zieleni z drzewami, 
krzewami i trawnikami. Ustawiono ławki, stoły do gier, kosze na śmieci, 
stojak na rowery. Centralnym punktem jest oczywiście plac zabaw z m.
in. huśtawkami, wieżami, karuzelą i zestawami sprawnościowymi.

SIŁOWNIA PRZY GOŹDZIKOWEJ

W ramach tego zadania, oprócz urządzeń do ćwiczeń, na utwardzo-
nym kostką placu zainstalowane zostały: stoły do gier, ławki, śmietniki 
i piłkochwyty. Zbudowano także ścieżki z kostki brukowej.

Siłownia pod chmurką jest już trzecią inwestycją zrealizowaną w ra-
mach LBO przy ul. Goździkowej. Dwa lata temu powstało tutaj boisko 
do gry w piłkę nożną z naturalną nawierzchnią. A w minionym roku - 
nowoczesne boisko do koszykówki oraz estetyczny i bezpieczny plac 
zabaw. Ten teren rekreacyjno–sportowy robi niesamowite wrażenie.
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EDUKACJA

 Listy przyjętych uczniów zostały 
już opublikowane, a absolwenci gim-
nazjów mogą sprawdzić, czy dostali 
się do wymarzonej szkoły po zalogo-
wani u się na swoje konto w elektro-
nicznym systemie naboru.

Ogółem do miejskich szkół po-
nadgimnazjalnych przyjęto 1.199 
uczniów. Z tej liczby prawie 57 proc. 
kandydatów zdecydowało się na dal-
sze kształcenie w szkołach zawodo-
wych. Przed kilku laty proporcje były 
odwrotne. To świadczy o wzroście 
zainteresowania młodzieży bogatą 
i zróżnicowaną ofertą edukacyjną 
legnickich szkół zawodowych. 

- W Legnicy stawiamy na szkol-

nictwo zawodowe. Bardzo dobre 
efekty przynoszą też podpisywane 
przez nas porozumienia o współ-
pracy szkół z ważnymi w regionie 
firmami. Ostatnio z Pol Miedź Trans 
i Kolejami Dolnośląskimi. Chcemy, 
by młodzi legniczanie zdobywali 
dobre zawody i aby, po ukończeniu 
edukacji, praca szukała ich, a nie oni 
pracy – mówi Tadeusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy.

Ważna informacja dla uczniów, 
którzy z różnych przyczyn nie do-
konali jeszcze wyboru lub nie dostali 
się do wybranej szkoły ponadgimna-
zjalnej: we wszystkich typach szkół 
są jeszcze wolne miejsca. 

Największą ich ilością (179 miejsc) 
dysponują zasadnicze szkoły zawo-
dowe w: Zespole Szkół Budowlanych, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, Zespole Szkół Elek-
tryczno-Mechanicznych i Zespole 
Szkół Samochodowych.

W technikach pozostaje jeszcze 
łącznie 91 wolnych miejsc. Dobrego 
zawodu można się uczyć w:

  Technikum nr 1 (Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego) w zawodach: 
fototechnik, technik handlo-
wiec, technik usług fryzjer-
skich, technik żywienia i usług 
gastronomicznych,
  Technikum nr 4 (Zespół Szkół 
Budowlanych) w specjalno-
ściach - technik architektury 
krajobrazu, technik budow-
nictwa, technik logistyk, tech-
nik rolnik i technik weterynarz, 
  Technikum Ekonomicznym 
i Technikum Hotelarskim (Ze-
spół Szkół Ekonomicznych) 
w zawodach technika ekono-
misty i technika hotelarstwa, 

  Technikum Samochodowym 
(Zespół Szkół Samochodowych) 
w specjalnościach - technik 
mechanik i technik mechatro-
nik, 
  Technikum Elektronicznym 
(Zespół Szkół Elektryczno-
-Mechanicznych) w zawodzie 
technika informatyka, 
  Technikum nr 3 (Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształ-
cących) w zawodach technika 
mechanika i technika transpor-
tu kolejowego.

Wszystkie licea ogólnokształcą-
ce również posiadają wolne miejsca. 
Dotyczy to zwłaszcza IV, V, VI, VII LO 
oraz Liceum Ogólnokształcącego In-
tegracyjnego. Ogółem w tych szko-
łach jest 99 wolnych miejsc. 

Wszystkim zainteresowanym in-
formacji o wolnych miejscach oraz 
kierunkach kształcenia udzielają se-
kretariaty szkół. Rekrutacja uzupeł-
niająca potrwa do 31 sierpnia, a więc 
niezdecydowani czy spóźnialscy 
mają jeszcze trochę czasu na decy-
zję. Ostateczne wyniki poznamy we 
wrześniu.   

Gimnazjaliści wolą szkoły zawodowe
26 LIPCA W LEGNICY ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK 2016/2017. 
ABSOLWENCI GIMNAZJÓW CORAZ CZĘŚCIEJ WYBIERAJĄ NA SWĄ DALSZĄ DROGĘ EDUKACYJNĄ NAUKĘ KONKRETNEGO FACHU. 
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KORZYSTNIE ZMIENIA SIĘ WIZERUNEK LEGNICKIEJ STARÓWKI. 
OSTATNIO TRZY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE WSPÓLNIE 
WYREMONTOWAŁY I OCIEPLIŁY ELEWACJE BUDYNKU PRZY 
WSCHODNIEJ PIERZEI RYNKU (RYNEK 20, 21, 22).

 Budynek wzniesiono w latach 60. ubiegłego wieku, po tym, jak wyburzo-
ne zostały historyczne kamieniczki wschodniej zabudowy Rynku. Pozwolenie 
na kolorystykę elewacji wydał konserwator zabytków, gdyż obiekt znajduje 
się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

To kolejny już budynek w Rynku poddany rewitalizacji. Wcześniej odnowio-
no m.in. elewacje historycznych „śledziówek”, gmachu teatru, Kamieniczki 
pod Przepiórczym koszem i dawnego empiku. 

Warto, aby także inne wspólnoty mieszkaniowe w Rynku podjęły się od-
nowy elewacji swych budynków. Zwłaszcza, że miasto oferuje za przeprowa-
dzenie remontu części wspólnych kamienic pięcioletnie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości.  

Odrestaurowane  
kamienice  
na Zakaczawiu 
KOLEJNYM KAMIENICOM NA ZAKACZAWIU PRZYWRÓCONA 
ZOSTAŁA DAWNA ŚWIETNOŚĆ. W LIPCU ZAKOŃCZYŁA SIĘ 
REWITALIZACJA TRZECH BUDYNKÓW PRZY UL. HENRYKA 
POBOŻNEGO (18A I B ORAZ 22). KOSZT TEJ INWESTYCJI 
FINANSOWANEJ PRZEZ MIASTO TO OKOŁO 1,8 MLN ZŁ.

 Przetarg na rewitalizację 
trzech kamienic wygrało konsor-
cjum legnickich firm. Podczas prac 
wyremontowano klatki schodowe, 
piwnice i elewacje. Wymienione 
zostały instalacje wodno–ka-
nalizacyjne i okna. W podwórzu 
ułożono nawierzchnię z kostki, 
ustawiono ławki, stoliki, zasieki 
śmietnikowe. 

Przypomnijmy, że wcześniej 
zakończyły się prace przy restau-
racji także trzech kamienic przy ul. 
Bolesława Chrobrego 8 i 9 oraz przy 
ul. Henryka Pobożnego 1. Te bu-
dynki zostały odnowione również 
dzięki środkom z budżetu miasta 
w wysokości blisko 1,3 mln zł.

  

Budynek  
w Rynku  
jak nowy
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HISTORIA

WAKACJE W PEŁNI, A TO 
OZNACZA, ŻE DNI PŁYNĄ 
BARDZIEJ LENIWIE. 
WIĘKSZOŚĆ Z NAS PRÓBUJE 
WYKORZYSTAĆ TEN 
CZAS NA ODPOCZYNEK. 
NA ULICACH MNIEJSZY 
RUCH, OFERTA WYDARZEŃ 
KULTURALNYCH 
I SPORTOWYCH JEST 
SKROMNIEJSZA, MEDIA 
NIE ZALEWAJĄ NAS 
NATŁOKIEM SENSACYJNYCH 
WIADOMOŚCI. SŁOWEM - 
TRWA… SEZON OGÓRKOWY.

 W Legnicy to pojęcie od 
dziesięcioleci ma o wiele szersze 
znaczenie. Ogórek co najmniej 
od końca XVIII w. był jednym 
z najbardziej charakterystycznych 
symboli naszego miasta. Nie bez 
przyczyny Legnica nazywana 
była „Gurkenstadt”, czyli miastem 
ogórków. 

Wokół miasta w tym czasie dy-
namicznie rozwijała się produkcja 
warzyw, szczególnie ogórków 
i kapusty. Zaczęło powstawać 

wiele firm zajmujących się ich 
przetwórstwem. Jedna z najstar-
szych powstała w 1770 r. za spra-
wą J. Grolicha. Zajmowała się nie 
tylko produkcją warzyw, ale też 
ich hurtowym handlem. Grolich 
przy obecnej ul. Stromej posiadał 
wytwórnie ogórków kiszonych, 
konserwowych, marynowanych, 
korniszonów i kiszonej kapusty. 
W drugiej połowie XIX w. oprócz 
Grolicha potentatami w przetwór-
stwie ogórków były także legnic-
kie firmy O. Puchera, E. Peikerta, E. 
Kukuliesa czy od początku XX w. 
G. Sobansky’go. Przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej Legnica 

SEZON OGÓRKOWY

 Karta pocztowa – Pozdrowienia z Legnicy – miasta ogórków

Targ ogórkowy na dzisiejszym placu Słowiańskim  
(dawny Friedrichsplatz)

 Karta 
pocztowa 
z pozdrowie-
niami – ogórki 
na Rynku

Grafiki ze zbiorów Liegnitz.pl

KISZONE OGÓRKI: Do 
bolesławieckiego garnka 
włożyć ogórki, koper, 2-3 
liście winogron, następnie 
ponownie ogórki, koper, 
liście winogron. Jednocześnie 
zagotować odpowiednią ilość 
osolonej wody, ostudzić, zalać 
ogórki, przykryć pokrywką 
(spodkiem) obciążoną kamie-
niem i zostawić na parę dni.

MUSZTARDOWE OGÓRKI: pokroić 0,5 kg grubych ogórków, odrzucić 
ogonki, dobrze posolić. Zostawić na 12 godzin w misce. Ponownie 
przygotować bolesławiecki garnek lub słoik. Warstwami ułożyć do-
brze odsączone ogórki, ziarna gorczycy, estragon, pokrojony cienko 
korzeń chrzanu, pierścienie cebuli. W międzyczasie dodać ocet 
(2/3 octu, 1/3 wody), 2 łyżki cukru do smaku, 10-15 aromatycznych 
ziaren ziela angielskiego, 3-4 liście laurowe, trochę papryki (jeśli ma 
się życzenie). Istnieje także gotowa przyprawa „doktor ogórkowy” 
do ogórków, wówczas gotuje się tylko trochę octu z cukrem i gorą-
cym zalewa ogórki. Zostawić na 3 dni, następnie odlać ocet, jeszcze 
raz zagotować i jak wyżej – zalać „doktorem ogórkowym”, przykryć 
papierem, wstrząsnąć i zawiązać.

była najważniejszym producentem 
tych warzyw nie tylko na Śląsku, 
ale również w całych wschodnich 
Niemczech. 

Istnieje wiele przepisów na ki-
szone czy konserwowe ogórki, każ-
dy zapewne ma swój. Lecz mało kto 

zna przepis na Liegnitzer Gurken, 
czyli legnickie ogórki. W 1964 r. na 
łamach „Liegnitzer Heimatbrief” 
zostały opublikowane dwa prze-
pisy, które prezentujemy poniżej. 
Smacznego.

 Marcin Makuch (Liegnitz.pl)
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Więcej na inwestycje

 Jednym z ważniejszych wąt-
ków sesji było też zdjęcie z porządku 
jej obrad obywatelskiego projektu 
uchwały dotyczącej przywrócenia 
lotniczej funkcji terenów byłego lot-
niska, przygotowany przez Kaczaw-
skie Towarzystwo Lotnicze. Projekt 
nie był głosowany ze względu na jego 
wady wskazane w opinii prawnej. 

Radni jednogłośnie poparli pre-
zydencki projekt uchwały o powie-
rzeniu Legnickiemu Przedsiębior-
stwu Gospodarki Komunalnej m.in. 
zagospodarowania odpadów w in-
stalacji wpisanej do wojewódzkie-
go planu gospodarki odpadami dla 
województwa dolnośląskiego. In-
stalacja wybudowana została przez 
LPGK wielomilionowym kosztem 
przede wszystkim dla legniczan. 
Ta uchwała pozwoli na zachowanie 
stabilności cen za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i kontrolę 
strumienia odpadów. Przyczyni się 
też do osiągnięcia surowych norm 
w zakresie recyklingu. Ponadto 
LPGK będzie nadal prowadzić tzw. 
PSZOKI. 

Również jednomyślnie przyjęto 
uchwałę zmieniającą dotychcza-
sowe zapisy o cenach, opłatach 
i ulgach stosowanych w komunikacji 
publicznej przez MPK. Grono legni-
czan uprawnionych do gminnej ulgi 
przejazdowej w wysokości 50 proc. 
rozszerzyło się o osoby działające 
w opozycji antykomunistycznej i re-
presjonowane z powodów politycz-

nych. Dokumentem uprawniającym 
do ulgi będzie legitymacja wydana 
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 

Bez głosu sprzeciwu Rada przy-
jęła prezydenckie uchwały doko-
nujące zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, a także budżetu miasta 
na bieżący rok. Zmiany zwiększają 
wydatki, zwłaszcza na cele inwe-

stycyjne. Tegoroczne nakłady na bie-
żące utrzymanie oraz remonty dróg 
gminnych i powiatowych zwiększają 
się o 610 tys. zł. Na budowę stałego 
ronda na skrzyżowaniu ulic Sikor-
skiego i Sudeckiej, gdzie funkcjonuje 
rondo tymczasowe, przeznacza się 
400 tys. zł. Ulica Marsa, gdzie doszło 
do uszkodzeń na skutek awarii kana-
lizacji deszczowej, będzie przebudo-
wana za kwotę 150 tys. zł. Pochodzi 
ona z oszczędności uzyskanych po 
przetargu na modernizację ulicy 
Neptuna. 70 tys. zł, uzyskane przez 
gminę z województwa dolnośląskie-
go, pozwoli zakupić specjalistyczny 
sprzęt i oprogramowanie dla wydzia-
łu geodezji Urzędu Miasta. 

Korzystne zmiany budżetowe 
wynikają też z faktu, że na wniosek 
prezydenta wojewoda w czerwcu 
przyznał naszemu miastu 3 mln zł 
dotacji na trwającą już przebudowę 
odcinka alei Piłsudskiego od Ronda 
Niepodległości do wiaduktu. Kwota 
ta stanowi ok. 50 proc. wartości ca-
łej inwestycji, która ma potrwać do 
końca września.   

RADA MIEJSKA LEGNICY NA SESJI (25 LIPCA) PRZED WAKACYJNĄ PRZERWĄ PRZYJĘŁA KILKA ISTOTNYCH DLA MIASTA UCHWAŁ, 
DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ULG W PRZEWOZACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I ZMIAN W TEGOROCZNYM 
BUDŻECIE. NA WNIOSEK PO ODWOŁAŁA Z FUNKCJI WICEPRZEWODNICZĄCEGO RM JACKA KIEŁBA, KTÓRY WCZEŚNIEJ OPUŚCIŁ 
SZEREGI TEJ PARTII.

/MiastoLegnica
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STREFA SENIORA

 - Chcemy jeszcze coś pożyteczne-
go robić. Energia nas rozpiera, zapał nie 
opuszcza. Nie narzekamy. Jesteśmy we-
seli – mówią z przekonaniem legniccy se-
niorzy z Grupy Wzajemnej Pomocy, którą 
założyli w Domu Dziennego Pobytu przy 
ul. Korfantego. 

Felicja Pelikan, Zofia Kowalczyk, Zofia 
Poterepko, Stanisław Pawełczak i Józef 
Bekała - to właśnie ci pełni entuzjazmu 
seniorzy, twórcy grupy samopomocowej. 

Pan Stanisław Pawełczak ma 80 lat, 
jest pełen werwy i zapału. – W Domu 
Dziennego Pobytu bywam już od 20 lat 
– wspomina. - Jestem tu najstarszym 
mężczyzną. Postanowiliśmy zostawić 
po sobie ślad, więc skrzyknęliśmy się 
i zrobiliśmy ogród. Przyjemnie teraz tutaj 
przebywać – mówi. Pozostali seniorzy 

Damy i kawalerowie
Legniccy seniorzy nie zostali 
ostatecznie wybrani do półfi-
nału programu TVN Mam Ta-
lent, ale i tak odnieśli ogromny 
sukces. 

  Podczas ostatecznych kwalifi-
kacji w Warszawie do półfinałowych 
odcinków na żywo wybranych zo-
stało tylko 35 wykonawców, spo-
śród 146 wcześniej zakwalifiko-
wanych. Nie znaleźliśmy się wśród 
szczęśliwców, ale i tak uważamy, że 
zaszliśmy naprawdę daleko - mówi 
Elżbieta Chucholska z Legnickiego 
Centrum Kultury, pomysłodaw-
czyni zespołu tanecznego Damy 
i Kawalerowie Akademii Rycerskiej, 
złożonego z legnickich seniorów. 

Zespół przez ostatnie miesiące 
szedł jak burza przez kolejne etapy 

eliminacji, odpadł dopiero w osta-
tecznej kwalifikacji. 

- To była wspaniała przygoda, 
wielkie emocje. Warto było prze-
żyć to wszystko, pokazać światu, że 
można korzystać z życia w każdym 
wieku. A kto wie, co jeszcze przed 
nami? Już mamy zaproszenie do 
telewizyjnego programu prof. Jana 
Miodka, w którym będziemy opo-
wiadać o dawnych strojach do tańca 
- uśmiechają się seniorzy.

Jesienią telewizja TVN pokaże 
w odcinkach z eliminacji, jak nasi 
seniorzy wykonują w Krakowie, 
przed jury Mam Talent, efektow-
nego menueta. Agnieszka Chyliń-
ska, Małgorzata Foremniak i Agustin 
Egurrola przyznali za ten taniec trzy 
razy „tak”.   (ego) 

Grill w ogrodzie 
pełnym marzeń

LEGNICCY SENIORZY ZAWIĄZALI GRUPĘ WZAJEMNEJ 
POMOCY „Z SERCEM I PASJĄ” . ZDOBYLI PIENIĄDZE, 
ZA KTÓRE STWORZYLI PIĘKNY ZAKĄTEK Z OGRODEM 
W PODWÓRZU DOMU DZIENNEGO POBYTU, KUPILI 
MEBLE OGRODOWE I SPRZĘTY OGRODNICZE. A NA 
KONIEC ZAPROSILI NA GRILLA PONAD SETKĘ SWOICH 
RÓWIEŚNIKÓW. 

fot. z archiwum  R. Wanata

dodają z zapałem: - Mamy już plany na 
przyszły rok. 

Seniorzy z Grupy Wzajemnej Pomocy 
zdobyli pieniądze w ramach projektu „Od-
Dolny Śląsk”, dofinansowanego ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. A pomocy w tym dziele udzieliło 
im Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych 
Emerytów w Legnicy. 

Jak już wspomnieliśmy, finał projek-
tu został zwieńczony zabawą dla ponad 
setki zaproszonych seniorów. Oczywiście 
na podwórzu zagospodarowanym przez 
Grupę Wzajemnej Pomocy.   
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  Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami 
(tel. 76 72 12 340)  
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopusz-
czalny poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie 
drzew lub krzewów, rejestracja psów ras agre-
sywnych, deklaracje „śmieciowe”, harmono-
gramy wywozu odpadów, edukacja w dziedzinie 
segregacji odpadów.

  Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200)  
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nie-
ruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, 
opłata skarbowa.

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
(tel. 76 72 12 250)  
m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: 
Karty Dużej Rodziny, turnusy rehabilitacyjne, 
usuwanie barier, współpraca z placówkami opie-
kuńczo-wychowawczymi. 

  Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331)  
m.in.: interwencje lokatorskie, odnowa zieleni 
średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy dla np. 
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

  Wydział Geodezji i Kartografii (tel. 76 72 33 173)  
ul. Kościuszki 38  
m.in.: sprawy związane z geodezją, kartografią, 
mapami do celów prawnych, projektowych, wypi-
sy z dokumentów państwowych. 

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(tel. 76 72 12 310)  
m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, prze-
kształcanie użytkowania wieczystego w prawo 
własności, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody 
na dysponowanie nieruchomością.

  Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury 
i Budownictwa  (tel. 76 72 12 318)  
– m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu 
miejscowego, opinie urbanistyczne, decyzje 
o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, 
rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiek-
tu lub lokalu.

  Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230)  
m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, 
akty założycielskie, rejestracja klubów sporto-
wych, upowszechnianie kultury fizycznej i turysty-
ki, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375),  
ul Chojnowska 2 – m.in.: zgłaszanie urodzin dziec-
ka, zgonów, zawieranie związków małżeńskich.

  Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) 
– m.in.: ewidencja działalności gospodarczej, 
uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, 
rejestracja pojazdów. 

  Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności  (tel. 76 72 33 301),  
ul. Zielona 13 oficyna  
m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 
i powyżej dla celów pozarentowych, zatrudnienio-
wych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wyda-
wanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych, 
zaświadczenia uprawniające do ulg w przejazdach 
MPK, PKP i PKS.  

 Co i gdzie w Urzędzie Miasta

Telefony alarmowe
  Policja  997  112  76 876 15 10
  Straż graniczna        76 877 62 00
  Straż pożarna   998   76 852 36 61
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Pogotowie Ratunkowe 999  112  76 871 32 86
  Straż Miejska     986   76 723 31 80
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego     76 722 13 92

   76 862 20 21
  Pogotowie energetyczne 991
  Pogotowie gazowe  992   76 850 90 00
  Pogotowie ciepłownicze 993   76 856 82 00
  Pogotowie wodno – kanalizacyjne  994   76 855 48 00

PODRĘCZNE INFORMACJE

 Budynek może posłużyć np. 
celom usługowo-handlowym, 
edukacyjnym oraz biurowo-ad-
ministracyjnym. Jego wielką za-
letą jest bardzo dobra lokalizacja 
na obrzeżu osiedla, tuż przy ul. 
Złotoryjskiej. W tym zmoder-
nizowanym obiekcie został 
zainstalowany, po raz pierwszy 
w Legnicy, nowoczesny i bardzo 
oszczędny system ogrzewania 
i schładzania sufitowego dzięki 
matom kapilarnym. 

Powierzchnia usługowa 
przeznaczona do wynajęcia na 
parterze to prawie 141 m2, na-
tomiast na pierwszym piętrze 
wynosi ona ponad 107 m2. 

Do budynku przynależy bez-
pośrednio sześć miejsc parkin-
gowych. Jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych, z wygodnym podjazdem 
do parteru. Posiada wszystkie 

media, a oświetlenie wewnętrz-
ne i zewnętrzne wykonane jest 
w technologii LED.

Zainteresowani tą atrak-
cyjną ofertą przedsiębiorcy 
i kontrahenci mogą zasięgać 
szczegółowych informacji 
w siedzibie Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „TBS” 

Sp. z o. o. w Kamiennej Górze, 
ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Ka-
mienna Góra, tel. (75) 744 26 14, 
fax (75) 744 78 11, e-mail tbs@
tbskg.com.pl.

Można również kontakto-
wać się biurem rejonowym TBS 
w Legnicy - tel. 605 424 670.

  

NA STRONIE URZĘDU MIASTA LEGNICY 
(WWW.LEGNICA.EU), KLIKAJĄC 
W ODPOWIEDNIĄ ZAKŁADKĘ, MOŻNA 
SPRAWDZAĆ NAJBARDZIEJ AKTUALNY 
STAN JAKOŚCI POWIETRZA W MIEŚCIE.

 Strona prezentuje wyniki pomiarów zanie-
czyszczeń powietrza pochodzące ze stacji przy 
al. Rzeczypospolitej 10/12. Stacja należy do woje-
wódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza, pro-

wadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu. Aktualizacja danych 
następuje co godzinę. Stan jakości powietrza okre-
ślany jest w sześciostopniowej skali jako: bardzo 
dobry, dobry, umiarkowany, dostateczny, zły lub 
bardzo zły.

Każdemu poziomowi jakości towarzyszy od-
powiednia informacja, dotycząca np. zagrożeń 
i zaleceń zdrowotnych.  Prezentowane są również 
indeksy zanieczyszczeń.   

Sprawdź jakość 
powietrza

Świetny obiekt do dzierżawy
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W KAMIENNEJ GÓRZE, KTÓREGO 
GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM JEST GMINA LEGNICA, PRZEZNACZYŁO DO DZIERŻAWY 
SWÓJ NAJNOWSZY OBIEKT NA TERENIE LEGNICKIEGO OSIEDLA TBS PRZY UL. 
MAKUSZYŃSKIEGO 1. 
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ZAPRASZAMY NA SPACERY PO OGRODACH TEMATYCZNYCH.  DOSTĘPNE SĄ TEŻ LEŻAKI, PARASOLE, NAPOJE, LODY.

10-20 ( do końca wakacji)


