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Legniczanin Marcin Makuch opowiada o bombach legnickich  
i innych ciekawostkach związanych z miastem i jego historią 
w najnowszej publikacji „Sekrety Legnicy”.  Warto śledzić nasze 
portale społecznościowe, bo wkrótce kilka tych książek trafi  
do mieszkańców.

w numerze

Sekrety Legnicy odkryte

Podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej Legnicy uroczyście 
pożegnano Ewę Szymańską. 
Przez ponad 9 lat piastowała 
ona mandat radnej miejskiej, 
a ostatnio wybrana została do 
sejmu. Były serdeczne podzię-
kowania i gratulacje.

Była radną, 
jest posłanką

Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak wziął udział w IV Forum 
Laureatów Legnickiej Statuetki TPD „Nade wszystko dziecko”. Jego 
zdaniem działalność organizacji pozarządowych jest bezcenna - Tu 
bardzo ważną rolę od dziesiątek lat odgrywa Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci, a oddział legnicki jest jednym z tych, które są najbardziej 
aktywne. Pan Kazimierz Pleśniak, który jest prezesem tej organiza-
cji, to osoba, która gromadzi wokół siebie fantastycznych ludzi.

Rzecznik Praw Dziecka w Legnicy
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Akty wandalizmu, które miały ostatnio 
miejsce w centrum miasta, to gorący temat 
w Legnicy. Młodzi ludzie, którzy próbowali 
zdewastować iluminację świąteczną w Ryn-
ku, stali się hitem internetu – w najczarniej-
szym znaczeniu. 

Wstyd – napisała jedna z mieszkanek 
w komentarzu pod wpisem-apelem pre-
zydenta Legnicy, który  wyraził ubolewanie 
nad tym, że dedykowane najmłodszym 
iluminacje są dewastowane i okradane. Były 
też bardzo mocne sformułowania. Widać, 
że poruszyło nas zniszczenie czegoś, co jest 
wspólne i służy mieszkańcom. - Wszyscy 
jesteśmy gospodarzami serca miasta – pisał 
w komentarzach Tadeusz Krzakowski.  A kie-
dy już umieściliśmy zarejestrowany przez 
legnicką straż incydent, nasza społeczno-
ściowa rodzina komentowała - #STOPwan-
dalom!

To rzeczywiście oburzające, że niszczy 
się, dla zabawy, i to w tym szczególnym, 
przedświątecznym okresie, coś co pokazy-
wane jest w całym regionie i co stanowi sym-
bol radości i życzliwości. Myślę, że sprawa 
tak głośna w sieci dotarła i do „autorów” 
nocnych harców po świetlnych ozdobach. Nie 
wstyd Wam chłopaki? W bożonarodzenio-
wym duchu, z perspektywą noworocznych 
postanowień, liczymy na poprawę. 

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

Szanowni Państwo!
Szczególna, pełna nadziei atmosfera Świąt Bożego Narodzenia 
i przełomu roku sprzyja bliskości, serdecznym rozmowom 
i spotkaniom. Zwalniamy nasze codzienne zabieganie, wyciszamy 
troski, by radośnie dzielić czas z rodziną i przyjaciółmi.
Z okazji tych Świąt proszę o przyjęcie życzeń zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, dostatku spełnionych marzeń i zamierzeń, satysfakcji 
z pracy i osiągania dobrych celów.
Życzę miłości w rodzinach i w domach, spokoju w Ojczyźnie i pokoju 
na świecie.
Niech Nowy rok będzie dobrym czasem dla naszego miasta, 
a Państwu niech przysporzy powodów do szczęścia.

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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TRWA BUDOWA RONDA 
NA SKRZYŻOWANIU 
JAWORZYŃSKIEJ 
Z OŚWIĘCIMSKĄ I RATAJA. 
OSTATNIO DROGOWCY 
UŁOŻYLI W WYKOPIE POTĘŻNĄ 
STUDNIĘ KANALIZACYJNĄ NA 
SKRZYŻOWANIU Z BOISKOWĄ.

 W chwili przygotowywania 
naszego magazynu do druku eki-
py budowlane koncentrowały się 
na pracach ziemnych między An-
dersa a Oświęcimską. Trwało tzw. 
„korytowanie” pod warstwy kon-
strukcyjne jezdni.

Jednocześnie układano asfal-
towe warstwy podbudowy bitu-
micznej oraz wiążącą na rondzie  
Jaworzyńska-Oświęcimska-Ra-
taja. Wiosną położona zostanie 
ostatnia warstwa – ścieralna. 
- Chcemy, żeby to rondo było 
przejezdne jeszcze przed świę-
tami Bożego Narodzenia – mówi 
kierownik budowy, Mariusz 
Szczepaniak.

W rejonie ronda budowane są 
chodniki, a pod blokiem należącym 
do Legnickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej dotychczasowe schody 
zastąpi podjazd dla osób niepełno-
sprawnych.

Na początku grudnia firma 
Skanska, generalny wykonawca 
przebudowy ulicy Jaworzyńskiej, 
montowała na skrzyżowaniu z ul. 
Boiskową żelbetową studnię ka-
nalizacji deszczowej o średnicy 2 
metrów i wadze 10 ton. Była to już 
89 studnia umieszczana w ziemi na 
tej budowie.

Każda taka operacja z monoli-
tycznymi studniami trwa niemal 
cały dzień. Potrzebny jest też spe-
cjalny dźwig. Jednak utrudnienia 
w ruchu ulicznym trwały zaledwie 
kilkanaście minut. Trzy podobne 
obiekty wcześniej wbudowano na 
skrzyżowaniu z Grabskiego.  

Polarna  
jak nowa
Zakończyły się prace przy 
przebudowie ulicy Polarnej 
i budowie tam dużego par-
kingu na 60 miejsc.

  Ulica Polarna, która pro-
wadzi do Szkoły Podstawowej 
nr 7, została wyłożona kostką 
betonową na powierzchni 
blisko tysiąca metrów kwadra-
towych. Tysiąc metrów mierzy 
też sobie obszar zbudowa-
nego tam nowego parkingu 
z 60 miejscami postojowy-
mi, w tym trzema dla osób 
niepełnosprawnych. Będą tu 
mogli zaparkować także klienci 
basenu Delfinek. Zamonto-
wane zostały latarnie uliczne. 
Wymieniona jest kanalizacja 
deszczowa. Powstał wygodny 
chodnik wzdłuż bloku miesz-
kalnego.

Na Polarnej zmieniono 
organizację ruchu. Powstała 
tzw. strefa zamieszkania, gdzie 
bezwzględne pierwszeństwo 
w ruchu mają piesi, a prędkość 
aut nie może przekraczać 
20 km na godzinę. To kolej-
na inwestycja wychodząca 

naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Powstała w for-
mule inicjatywy lokalnej.

Prezydent Legnicy zamie-
rza kontynuować przebudowę 
układu komunikacyjnego 
w tej części osiedla Kopernika. 
Chodzi zwłaszcza o dogodny 
dojazd do szkoły i kompleksu 
basenowego Delfinek. W pro-
jekcie budżetu na 2016 rok 
zapisana jest kwota 200 tys. zł 
na dokumentację i rozpoczę-
cie budowy drogi dojazdowej 
wraz z parkingiem przy Szkole 
Podstawowej nr 7.

Dobiegła końca budowa parkin-
gu przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 
w ramach drugiej edycji Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
Powstały tutaj 32 miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych, 
droga manewrowa i dwa zjazdy łą-
czące go z ulicą.

 Miejsca postojowe dla samo-
chodów oraz droga dojazdowa do 
nich zostały wyłożone kostką be-
tonową. Parking jest oznakowany.

To ostatnie zadanie realizo-
wane w ramach drugiej edycji 
LBO w bieżącym roku. Pozo-
stałe 10 inwestycji już służy 
mieszkańcom. Na budowę 
parkingu przetarg ogłoszo-
no 24 sierpnia. Wcześniej 
bowiem konieczne 
było uzgodnienie 
z firmą energetyczną 
przełożenia kabli średnie-
go napięcia.
� 

Wiele się dzieje na Jaworzyńskiej

LBO. Finisz na parkingu

ZMIANY  W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO  
NA WWW.PORTAL.LEGNICA.EU/STRONA-1104-RUCH_DROGOWY_ZMIANY.HTML



 Na prośbę mieszkańców 
przedłużyliśmy godziny prezen-
tacji bajek. Lew czyta je i śpiewa 
od godz. 15.00, a ostatni cykl za-
czyna o godz. 20.00. A to tylko 
jeden z „przystanków” wieczor-
nych spacerów legniczan. Dzieci 
odwiedzają też pociąg. Stąd hasło 
– mamy pociąg do Legnicy.

Świetlne elementy to nie 
jedyne atrakcje, jakie miasto 
przygotowało dla mieszkańców. 
Od 17 grudnia w Legnicy po raz 

pierwszy zagości jarmark bo-
żonarodzeniowy. Na wszyst-
kich legniczan i gości czeka moc 
atrakcji: wiele ciekawych stoisk, 
rzeźby z lodu, koncerty, występy 
teatralne, konkursy. A wszystko 
to połączone z dbałością o śro-
dowisko.

Impreza potrwa do 23 grudnia 
na Rynku w Legnicy (od ul. Złoto-
ryjskiej  do  Chojnowskiej). Spotkać 
będzie można m.in. wielu lokal-
nych rękodzielników i twórców 

ozdób świątecznych, wykonanych 
często z materiałów ekologicz-
nych. W programie przewidziano 
też występy artystyczne i wspólne 
śpiewanie kolęd.

Na najmłodszych czekać będą 
gry, zabawy i zajęcia interaktyw-
ne promujące selektywną zbiórkę 
odpadów. Także dorośli znajdą 
konkursy dla siebie. Dla zwy-
cięzców będą nagrody: ozdobne 
bombki, pierniki i choinki. Nie 
może tam Państwa zabraknąć!
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NIE dla wandali
Jak już informowaliśmy mieszkańców, nie wszyscy szanują to, co podoba się tysiącom legniczan i gościom miasta. Wandale dokonali kilku 

zniszczeń pociągu w Rynku i próbowali zdewastować lwa z kluczami, który czyta bajki dzieciom.
- Wszyscy jesteśmy gospodarzami serca miasta, naszej wspólnej przestrzeni. Dbajmy o nią, bo to nasze i dla nas! - zaapelował prezydent 

Tadeusz Krzakowski na swoim profilu na Facebooku. 

TEGOROCZNE ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE ROBIĄ WRAŻENIE. NOWE ELEMENTY ŚWIETLNE 
ZACHWYCIŁY PRZEDE WSZYSTKIM DZIECI. LEW, KTÓRY CODZIENNIE CZYTA MALUCHOM BAJKI 
I ŚPIEWA KOLĘDY, TO PRAWDZIWY HIT.

Życzenia od legniczan
 Podczas jarmarku bę-

dziemy z kamerą w Rynku 
i będzie można nagrać 
życzenia, które – tuż przed 
świętami – zostaną przez 
nas opublikowane. Śledźcie 
nasze portale społecz-
nościowe  na Facebooku 
i Naszej Klasie 

Mamy pociąg do Legnicy…
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SETKI ZDJĘĆ I NAPRAWDĘ DOBRA ZABAWA. LEGNICZANIE MOGLI ZROBIĆ SOBIE SELFIE ZE ŚWIĄTECZNYM PATROLEM STRAŻY 
MIEJSKIEJ. WSZYSTKO TO W RAMACH AKCJI DORWIJ NIEBIESKIEGO - SPECJALNEJ INICJATYWY STRAŻY DLA MIESZKAŃCÓW LEGNICY 
I OKOLIC.
FUNKCJONARIUSZY W STROJACH NIEBIESKIEGO MIKOŁAJA ORAZ ŚNIEŻYNKI MOŻNA SPOTKAĆ W CENTRUM MIASTA.
LEGNICZANIE CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z OKAZJI, ABY „DORWAĆ” NIEBIESKIEGO I ZROBIĆ SOBIE ZDJĘCIA ZE ŚWIĄTECZNYM PATROLEM. 
OSOBY, KTÓRYM NIE UDAŁO SIĘ ZROBIĆ SELFIE Z NIEBIESKIM, BĘDĄ JESZCZE MIAŁY DO TEGO OKAZJĘ PODCZAS JARMARKU 
ŚWIĄTECZNEGO W RYNKU ORAZ W WIGILIĘ, 24 GRUDNIA.

Fundacja KGHM dla Akademii
Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski poinformował, że Fundacja 
KGHM Polska Miedź wspiera finansowo rewitalizację Akademii Rycerskiej 
kwotą 1,2 mln zł. – To doskonały przykład pełnienia misji odpowiedzial-
nego społecznie biznesu przez ten światowy koncern – podkreślił.
W liście intencyjnym Fundacji czytamy: „Doceniając troskę o jeden 
z najważniejszych zabytków baroku w Polsce, Zarząd Fundacji 

KGHM uznał projekt za znaczący dla kultury i tradycji naszego 
regionu”.
Przyznana darowizna zostanie przekazana gminie Legnicy w latach 
2015-2016 w dwóch transzach, wynoszących po 600 tys. zł każda, 
po przedstawieniu przez gminę dokumentacji potwierdzającej koszty 
realizacji projektu na podstawie zawartych umów.

Legniczanie dorwali  
Niebieskiego
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LEGNICA JEST BARDZO 
MOCNO ZWIĄZANA 
Z SYMBOLEM LWA. 
WIZERUNEK WSPIĘTEGO 
NA TYLNYCH ŁAPACH 
LWA, TRZYMAJĄCEGO 
DWA SREBRNE KLUCZE, 
ZNAJDUJE SIĘ W HERBIE 
MIEJSKIM. HERB LEGNICY 
KSZTAŁTOWAŁ SIĘ 
POPRZEZ PRZEOBRAŻENIA 
URZĘDOWYCH PIECZĘCI 
MIEJSKICH, A JEGO 
POCZĄTEK SIĘGA CO 
NAJMNIEJ 1293 ROKU. 
JEDNAK LEW PO RAZ 
PIERWSZY POJAWIŁ SIĘ 
W NASZYM HERBIE W 1453 
R., BY W XVIII WIEKU 
UZYSKAĆ OFICJALNĄ 
APROBATĘ MIASTA. I TAK DO 
DZIŚ OBECNY JEST W HERBIE 
LEGNICY.

 Jako pomniki, witraże, 
zdobienia, na elewacjach bu-
dynków czy też na szczytach 
kopuł – w Legnicy niemal na 
każdym kroku spotykamy 
symbol lwa. Szczególnie dużo 
jest ich w okolicach Rynku i na 
Tarninowie.

Niedawno fani naszego 
profilu na facebooku Miasto 
Legnica mieli okazję spraw-
dzić się ze znajomości miejsc, 
w których spotkać możemy 
wizerunek lwa. Legniczanie nie 
mieli problemu z rozpoznaniem 
pomnika, który znajduje się na 
dziedzińcu Akademii Rycerskiej 
czy też pomnika śpiącego lwa 
przy al. Orła Białego. Pierwszy 
z nich wzniesiony został ku pa-
mięci wychowawców i uczniów 
Akademii Rycerskiej poległych 
podczas I wojny światowej. 
Śpiący lew upamiętnia z kolei 
legniczan poległych w wojnie 
francusko-pruskiej, a został 
odsłonięty w 1872 roku. Pro-
blemu nie przysporzyło także 
rozpoznanie wybranych przez 

nas lwów, których tak wiele 
znajduje się w Nowym Ratu-
szu, m.in. umieszczony nad 
wejściem głównym.

Mało znany jest natomiast 
herbowy lew, znajdujący się 
w centrum witrażu nad ołtarzem 
głównym legnickiej katedry czy 
też te, które znaleźć można pod 

balkonem przy ul. Wjazdowej 2. 
Polecamy także spacer ulicami 
Tarninowa. Wiele symboli lwa 
odnajdziemy na kamienicach 
takich ulic, jak np. Traugutta, św. 
Elżbiety, Chłapowskiego czy też 
Łukasińskiego.

Zachęcamy do sprawdzenia 
się z wiedzy na temat miejsc, 

w których w Legnicy znaleźć 
możemy wizerunki lwa. Odpo-
wiedzi odnajdziecie u dołu stro-
ny.

Obecnie uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego pracują nad 
publikacją, która ma przedsta-
wiać wizerunek lwa w legnickiej 
architekturze. 

Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

Szlakiem legnickiego lwa
/MIASTOLEGNICA

Rozwiązanie: 1. Sala Królewska w Akademii Rycerskiej, 2. ul. Wrocławska 58, 3. Nowy Ratusz, 4. ul. Reymonta 21, 5. Lapidarium, 6. dziedziniec Akademii Rycerskiej, 7. Rynek 9, 8. Teatr, 9. park Miej-
ski, 10. katedra legnicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 11. kamienica na rogu ul. świętej Elżbiety i ul. Traugutta, 12. ul. Łukasińskiego 34, 13. Stary Ratusz, 14. ul. Wjazdowa 2, 15. Nowy Ratusz.
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HISTORIA TRAGICZNIE 
ZAKOŃCZONEGO ROMANSU 
LIDII NOWIKOWEJ  
Z POLSKIM OFICEREM,  
KTÓRA ZAINSPIROWAŁA 
WALDEMARA KRZYSTKA 
DO NAKRĘCENIA SŁYNNEJ 
„MAŁEJ MOSKWY”, JEST 
WCIĄŻ ŻYWA WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW LEGNICY.

 Romans pięknej Białorusinki 
i polskiego sierżanta uznany został 
za największą miłość w powojennej 
Legnicy - miłość szaloną, wbrew 
rozsądkowi, wbrew wszelkim prze-
ciwnościom i barierom. Tę historię 
pokochali nie tylko legniczanie, 
a film i jego twórcy zostali obsypani 
nagrodami.

Dokładnie 8 lat temu, w listo-
padzie 2007 roku, Waldemar Krzy-
stek zakończył w Legnicy zdjęcia 
do filmu „Mała Moskwa”. A nieca-
ły rok później – 17 września 2008 
roku w legnickim kinie „Ognisko” 
film miał swoją prapremierę. Jak 

wspomina Waldemar Krzystek, to 
bardzo ważna data. Nigdy nie zapo-
mni owacji na stojąco zgotowanej 
aktorom i całej ekipie przez legnic-
ką publiczność. Z kolei 28 listopada 
2008 roku „Mała Moskwa” miała 
swoją polską premierę kinową. 
Film ten pokazywany był na całym 
świecie i zdobył wiele prestiżowych 
nagród, m.in. Złote Lwy na Gdynia 
Film Festival.

Z apy t a l i ś my Wal d e mar a 
Krzystka, jak z perspektywy tych 
lat wspomina okres powstawania, 
a później premiery filmu „Mała Mo-
skwa”, a początki nie były łatwe. - 
Wiele lat trwała moja walka, aby ten 
film w ogóle powstał – pięć lat pi-
sania scenariusza, szukanie spon-
sorów, przekonywanie, że warto 
opowiedzieć historię magicznej 
Legnicy. Jeździliśmy do Legnicy na 
dokumentację, a przecież poso-
wieckie obiekty albo się zmieniały, 
albo znikały – opowiada.

- Niezwykle ważnym miej-
scem, które dobrze pamiętam, był 
np. szpital na ul. Złotoryjskiej. Były 

tam pozo-
s t a w i o n e 
poradzieckie 
psy. Pytam 
się, po co psy? 
Dowiaduję się, że 
tam był oddział dla 
umysłowo chorych. I do-
pisuję wielką scenę, która dzieje się 
współcześnie, jak te psy biegną do 
ojca i jego córki. W Legnicy zoba-
czyłem wiele rzeczy i usłyszałem 
masę historii, które pozwoliły mi 
wzbogacić scenariusz i które doda-
ły później filmowi barwy – wspo-
mina Waldemar Krzystek. 

Bardzo miło wspomina również 
dzień, w którym zaprosili około 200 
osób na pokaz próbnej wersji filmu 
na dużym ekranie. - Zobaczyłem 
wówczas, że ludzie siedzieli w mil-
czeniu, skupieniu, kobiety pierwsze 
zaczęły płakać, z kolei mężczyźni 
podchodzili do mnie i mówili, że 
w tak szlachetny sposób ten film 
wzrusza, przypomina im o naj-
czystszym uczuciu, jakiego pragnie 
człowiek – o miłości. I dlatego ten 

film tak długo żyje - bo wzbudza 
emocje, bo interesujemy się losem 
bohaterów, życzymy im, aby im się 
udało – mówi Krzystek.

Oprócz „Małej Moskwy” Wal-
demar Krzystek wyreżyserował 
w Legnicy takie filmy, jak „Ballada 
o Zakaczawiu” i „Fotograf”. Jeszcze 
dwa jego filmy są mocno związane 
z Legnicą, jednak w rzeczywisto-
ści zdjęcia do nich nigdy nie były 
kręcone w naszym mieście. Mowa 
o filmach „W zawieszeniu” i „Zwol-
nieni z życia”.

Legnica coraz częściej jest miej-
scem wybieranym przez filmow-
ców. Tylko w tym roku gościliśmy 

trzy produkcje: jedną z Polski 
(z najnowszą serialową 

produkcją TVP2 „Ko-
misja morderstw” 
oraz dwie z zagranicy 
(Irlandczyków z fil-
mem „The Bench” 
w reżyserii Stevena 

Knapika oraz Kevina 
Phillipsa oraz ekipę ze 

Stanów Zjednoczonych 
z reżyserem Danem Stur-

manem).
Bardzo owocnym okresem 

w filmowej historii Legnicy jest rok 
2007. Wówczas kręcono w naszym 
mieście takie produkcje, jak: „Ano-
nyma. Kobieta w Berlinie” w reży-
serii Maxa Ferberbocka, „Wilki” 
w reżyserii Friedemanna Fromma 
oraz wspominaną już „Małą Mo-
skwę”. W 2013 roku gościliśmy 
ekipy takich produkcji, jak „Pho-
enix” w reżyserii Christiana Pet-
zolda, „Jack Strong” Władysława 
Pasikowskiego oraz Waldemara 
Krzystka z filmem „Fotograf”, do 
którego zdjęcia rozpoczęto w Le-
gnicy już w 2012 roku.

Jesteśmy niemal pewni, że Le-
gnica ze względu na swoją historię 
oraz architekturę jeszcze nie raz 
zagości na małym i wielkim ekra-
nie.� 

Minęło 7 lat od premiery 
„Małej Moskwy”

Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

/MIASTOLEGNICA

UPÓR  
I KONSEKWENCJA 

REŻYSERA 
ZDECYDOWAŁY 

O SUKCESIE FILMU
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Z ŻYCIA MIASTA

Takiej dekoracji jeszcze nie było
BIAŁE I CZERWONE PARASOLKI PODBIŁY INTERNET! 11 LISTOPADA LEGNICKI 
RYNEK WYGLĄDAŁ NAPRAWDĘ WYJĄTKOWO. ALE TEN DZIEŃ NIE BYŁBY  
TAK WYJĄTKOWY, GDYBY NIE MIESZKAŃCY, KTÓRZY ZDECYDOWALI SIĘ,  
BY PATRIOTYCZNE ŚWIĘTO SPĘDZIĆ WSPÓLNIE – W SERSU MIASTA

- Wszyscy jesteśmy 
dumni z naszego miasta 
i mieszkańców, którzy 
tak radośnie i godnie 
potrafią świętować 
niepodległość – mó-
wił prezydent Tadeusz 
Krzakowski, wypusz-
czając w niebo tysiąc 
balonów z życzeniami 
dla Legnicy i Polski.

Flaga – symbol, który widać 
było z bardzo wysoka.
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Z ŻYCIA MIASTA

Takiej dekoracji jeszcze nie było  To zdjęcie podpiło internet. Jego autorem 
jest mieszkanka Legnicy. Opublikowaliśmy je 
na profilu Miasta Legnicy na Facebooku. Do tej 
pory otrzymało ono ponad 1,2 tys. polubień. 
Z kolei na stronie „Polska, której nie znacie” 
nasza patriotyczna dekoracja zyskała aplauz 
ponad 3 tys. osób.
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LUDZIE

MNÓSTWO GOŚCI – 
UCZNIÓW, DAWNYCH 
I DZISIEJSZYCH NAUCZYCIELI, 
PRZYJACIÓŁ, ABSOLWENTÓW 
I DOBROCZYŃCÓW SZKOŁY, 
A NA PARKIECIE ZA PULPITAMI 
SETKI MUZYKÓW, SOLIŚCI, 
ZESPOŁY I ORKIESTRY. 

 To wspaniała, utalentowa-
na muzyczna legnicka młodzież, 
wspierana kunsztem absolwen-
tów ze starszych roczników. Dali 
wielki koncert, poruszając się 
z wdziękiem po różnych obsza-
rach i stylach muzyki. Publiczność 
owacyjnie dziękowała za każde 
wykonanie.
Wśród gości byli przedstawiciele 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, władz woje-
wódzkich, poseł Ewa Szymań-
ska, senator Dorota Czudowska, 
wicemarszał ek województwa 
Tadeusz Samborski. Władze mia-
sta miały prezent dla jubilatki. 
Zapowiedziano kupno bardzo 
pożądanego, zwłaszcza przez 
sekcję perkusyjną, instrumentu 
– marimby. 
Historia szkoły, którą z ogromną 
swadą zaprezentowała pani dy-
rektor Lucyna Huzarska, rozpo-
częła się 1 września 1945 roku. 
Wtedy to czwórka nauczycieli, 
repatriantów kresowych przyby-
łych z Drohobycza, postanowiła 
zorganizować szkołę muzycz-
ną. W 1946 roku szkoła działała 
w trzech różnych budynkach, 
w 1948 przeniosła się na ulicę Ro-
osevelta i tak pozostało do dziś. 
W 1993 roku znalazła też dosko-
nałe lokum w Akademii Rycerskiej. 
Szkoła wielokrotnie zmieniała swe 
nazwy, strukturę i organizację. Ni-
gdy nie zmieniła jednego - swego 
wysokiego poziomu, słynąc tym 
w całym regionie. Wykształciła 
i wychowała tysiące muzyków, 
występujących na scenach całe-
go kraju i poza granicami. Obecnie 
kształci się tu 423 uczniów pod 
opieką 108 nauczycieli. Co trzeci 
z nich jest absolwentem ZSM.
Zespół Szkół Muzycznych jest 
stale obecny w kulturalnym życiu 
Legnicy. Jest organizatorem pre-
stiżowych imprez, jak chociaż-
by Ogólnopolski Festiwal Rytmu 
Drum Battle czy Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy „Młody Pa-
ganini”. 

Viviat musica!
Ponad tysiąc gości zasiadło na widowni hali przy ul. Lotniczej, by wziąć udział w wielkim 
koncercie (27 listopada) z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.
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 - To bogata historia każdego 
z nas – samorządowców, współ-
tworzących wczorajszy i dzisiejszy 
rozwój miasta – mówił prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Przeszli-
śmy bardzo długą drogę. Kilka dat 
to nasze kroki milowe. Trudne, 
ale i owocne. W 1993 roku mia-
sto odzyskało suwerenność. Wraz 

z wyjazdem armii rosyjskiej sta-
liśmy się jedynymi gospodarza-
mi Legnicy. Rok 1999 – to utrata 
statusu miasta wojewódzkiego. 
Długo musieliśmy pracować, by 
odbudować pozycję Legnicy i za-
pewnić jej dalszy rozwój. Rok 2004 
to nowe szanse na modernizację 
i rozwój po wejściu do Unii Euro-

pejskiej, które wykorzystaliśmy 
maksymalnie. Dzisiaj jesteśmy 
ośrodkiem gospodarczym, spo-
łecznym, kulturalnym i edukacyj-
nym, liczącym się w skali regionu 
i kraju. Pracujemy solidnie, rzetel-
nie i odpowiedzialnie. Wiemy, skąd 
przyszliśmy i dokąd zmierzamy – 
dodał prezydent Krzakowski.

25lat  
samorządności

LEGNICZANIE UCZCILI 25-LECIE ODRODZENIA 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PRZYBYLI RADNI 
WSZYSTKICH SAMORZĄDOWYCH KADENCJI 
Z LAT 1990-2015, BYLI I OBECNY PREZYDENT 
LEGNICY ORAZ PRACOWNICY INSTYTUCJI 
SAMORZĄDOWYCH. SPOTKANIE PO LATACH PEŁNE 
BYŁO REFLEKSJI I WSPOMNIEŃ.

BYŁYCH PREZYDENTÓW  
ZAPYTALIŚMY  
O POWODY DO DUMY 
Z MIASTA

 Franciszek Stasiak:  
- Miasto jest piękne, pełne 
zieleni i wspaniałej odre-
staurowanej architektury. 
Jest zadbane. Mamy coraz 
lepszy układ komunika-
cyjny. Na każdym kroku 
widzę nowoczesność.

 Tadeusz Pokrywka: - Je-
stem dumny, że koncepcja 
tworzenia specjalnych 
stref ekonomicznych 
stworzona została właśnie 
w Legnicy. Przyniosła 
dynamikę rozwoju nie 
tylko w skali miasta, ale 
i kraju. W Legnicy strefa 
dała kilka tysięcy miejsc 
pracy, wprowadziła nowe 
technologie, inwestorów 
i kapitał.

 Edward Jaroszewicz: 
- Nie mamy już niechcia-
nych gości. Od 17 września 
1993 roku jesteśmy wol-
nym miastem, dumnym 
z zagospodarowania 
wszystkich stref przez 
półwiecze zakazanych. 
Z resztą problemów też 
świetnie poradziliśmy 
sobie.

 Ryszard Kurek: - Powody 
do dumy moich poprzed-
ników są bardzo ważne. 
Ja dumny jestem także 
z mieszkańców. Legnicza-
nie z sukcesem przebyli 
drogę od obojętności do 
aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego. Również 
z faktu, że miasto stało się 
ośrodkiem akademickim.

Wyjątkowe odznaki 
NA JUBILEUSZ

KAŻDY Z RADNYCH I PREZYDENTÓW 
OTRZYMAŁ SPECJALNIE WYKONANE NA 
JUBILEUSZ ODZNAKI 25-LECIA. - MOŻNA 

POWIEDZIEĆ, ŻE TO PRODUKT REGIONALNY. 
OTÓŻ WYKONANO JE W LEGNICKIEJ FIRMIE 
ECKERT. WYCIĘTE Z PRECYZJĄ ELEMENTY 

ZE STALI, ZOSTAŁY WYPOLEROWANE 
W FIRMIE HEFRA, RÓWNIEŻ W LEGNICY. 
URZĄD MIASTA LEGNICY DZIĘKUJE ZA 

WSPÓŁPRACĘ LEGNICKIM FIRMOM, KTÓRE 
– MOŻNA POWIEDZIEĆ  

– BYŁY WSPÓŁTWÓRCĄ TEGO 
WYJĄTKOWEGO WYROBU. 
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Wyróżnieni  
samorządowcy, 
przedsiębiorcy  
i Sybiracy

GOSPODARKA I SAMORZĄD

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W AKADEMII RYCERSKIEJ ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ 
WRĘCZENIA ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH ORAZ 
MEDALI I WYRÓŻNIEŃ ZASŁUŻONYM LEGNICZANOM, 
REPREZENTUJĄCYM ŚRODOWISKA SAMORZĄDOWE, 
GOSPODARCZE I SYBIRACKIE.

  Obecni byli m.in. wo-
jewoda dolnośląski Tomasz 
Smolarz, prezydent Legni-
cy Tadeusz Krzakowski, 
posłanka Ewa Szymańska 
i przewodniczący Rady Miej-
skiej Wacław Szetelnicki.

Prezydent RP i Minister 
Gospodarki nadali odzna-
czenia państwowe pracow-
nikom legnickich jednostek 
samorządowych oraz go-
spodarczych. W uznaniu 
wzorowego i wyjątkowo 
sumiennego wykonywania 
obowiązków służbowych 
wojewoda Tomasz Smolarz 
udekorował Złotymi Meda-
lami za Długoletnią Służbę: 
Halinę Cydzik, Jadwigę Ło-
pusiewicz, Elżbietę Łuka-
szewicz, Krystynę Madej, 
Barbarę Ryczek, Ewę Watral 
i Danutę Wirkijowską. Srebr-
ne medale otrzymali: Bożena 
Brzeskot, Bożena Czerwiń-
ska, Renata Sosnowska-No-
woról, Bogusława Raczyńska 
i Grzegorz Żądło.

Odznaki Honorowe za Za-
sługi dla Rozwoju Gospodar-
ki Rzeczypospolitej Polskiej 
przyznano: Zbigniewowi 
Baranowi, Krzysztofowi Maj-
strowiczowi, Zbigniewowi 
Młotkowi, Janowi Mroczce, 
Januszowi Prusowi, Wie-
sławowi Ślipko i Marianowi 
Urbaniakowi.

Medale 25-lecia Krajowej 
Izby Gospodarczej otrzyma-
li: Zbigniew Baran, Krzysz-
tof Safin, Krzysztof Główny, 
Wiesław Sagan i Olgierd Łań-
cucki.

Wyróżnieni zostali też 
reprezentanci legnickich 
środowisk biznesowych, 
zarówno przedsiębiorcy, 
jak i firmy. Listy gratulacyj-
ne z okazji 25-lecia polskiej 
transformacji od Prezesa 
Krajowej Izby Gospodar-
czej otrzymali: Modernbud 
Sp. z o. o., Janina i Jan Kop-
czowie, Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Montażowe 
Olgierd Łańcucki, Krzysz-
tof Dobrygowski, Wiesław 
Szumksta, Aleksy Ignaczak, 
Tadeusz Eckert, Winkelmann 
Sp. z o. o., Rank Progres SA 
i Jerzy Nadolny.

Swoje odznaczenia przy-
znał również Zarząd Główny 
Związku Sybiraków. Srebrne 
Odznaki za zasługi dla Związ-
ku otrzymali: Janina Bała, 
Zofia Berlińska, Czesława 
Kaszewska, Danuta Kożew-
nikow i Maria Majgier. Odzna-
kę Honorową otrzymali: Zofia 
Berlińska, Czesława Kaszew-
ska, Jan Piskorski, Józef Świst. 
Udekorowano nią również 
sztandary legnickiego koła 
Związku Sybiraków oraz 
Szkoły Podstawowej nr 4.
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  KD promują jednocześnie 
akcję bookcrossingową „Uwol-
nij książkę w podróży”. Podróż-
nym bezpłatnie i bez formalno-
ści udostępniany jest mobilny 
księgozbiór. „Uwolnione” książki 
są specjalnie oznakowane. Moż-
na je wypożyczać do domu, a po 
przeczytaniu należy pozostawić 
w tym samym lub innym punkcie 
bookcrossowym dla następnego 
czytelnika. Obecnie są dwa takie 
punkty - BOK na Dworcu Głów-
nym we Wrocławiu oraz BOK na 
Dworcu w Legnicy. Później książ-
ki znajdą się też w pociągach, 
w specjalnie oznakowanych ko-
szyczkach.

Prezydent Legnic na otwarcie 
biura zabrał ze sobą tzw. srebrny 
album Legnicy.

- Mam nadzieję, że publika-
cja pojedzie koleją i trafi do jak 
największej liczby podróżnych  
– powiedział Tadeusz Krzakowski.

AKTUALANOŚCI I WYDARZENIA

Jeździmy koleją? Na legnickim dworcu działa Biuro Obsługi Klienta

Koleje Dolnośląskie  
bliżej legniczan

PÓŁ ŻARTEMMożna taniej
Legniczanie mogą taniej podróżować koleją. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
wraz z Kolejami Dolnośląskimi wprowadziły 
na terenie gminy Legnicy oraz gminy Mił-
kowice „Bilet zintegrowany Legnica”. Bilet 
uprawnia jego posiadacza do przejazdów 
autobusami MPK w Legnicy we wszystkie 
dni miesiąca, na wszystkich liniach komuni-
kacji miejskiej, a jednocześnie do przejazdów 
pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie 
wskazanej na bilecie.
Jednocześnie zamiast 100 złotych miesięcz-
nie pasażer zapłaci tylko 76 zł.  „Zintegrowa-
ny bilet Legnica”  można kupować w kasach 
na dworcu w Legnicy i we Wrocławiu.
Wszyscy legniczanie posiadający Kartę Dużej 
Rodziny mogą również korzystać z biletu 
zintegrowanego (jednocześnie na pociąg 
Kolei Dolnośląskich i autobusy wszystkich 
linii MPK), płacąc za jego część autobusową 
jednie 30 zł miesięcznie. 

- UDOSTĘPNIENIE NASZYM KLIENTOM TAKIEGO BIURA W LEGNICY SŁUŻY PODNIESIENIU 
JAKOŚCI OBSŁUGI – MÓWI KATARZYNA ODROWSKA Z KOLEI DOLNOŚLĄSKICH. - W MIŁEJ 
I KOMFORTOWEJ ATMOSFERZE MOŻNA TU UZYSKAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO 
ZAPLANOWANIA PODRÓŻY, ALE TAKŻE  KUPIĆ BILETY NA NASZE POCIĄGI.
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 FINANSE DLA LUDZI

Mamy projekt budżetu 
na 2016 rok

TADEUSZ KRZAKOWSKI
„KAŻDY WYDATEK W BUDŻECIE 

MIASTA, CHOCIAŻBY W SFERZE OŚWIATY, 
SPRAW SPOŁECZNYCH, CZY INFRASTRUKTURY 

I UTRZYMANIA, JEST INWESTYCJĄ W MIESZKAŃCÓW 
I ICH KOMFORT ŻYCIA. 2016 ROK OTWIERA NOWĄ 

PERSPEKTYWĘ FINANSOWANIA  
(FUNDUSZE UE), CHCEMY DOBRZE WYKORZYSTAĆ 

SZANSE I KOLEJNE LATA SKUTECZNIE  
PO TE ŚRODKI SIĘGAĆ, BY REALIZOWAĆ 

STRATEGIĘ BUDOWANIA MIASTA 
 DO ŻYCIA”

Żadna złotówka nie będzie „przejedzona”. Posłuży rozwojowi.  
Inwestujemy w mieszkańców i nowoczesność.

PONAD 432 MLN ZŁ TO 
ZAPLANOWANE NA 2016 ROK 
DOCHODY BUDŻETU MIASTA. 
WYDATKI MAJĄ WYNIEŚĆ 
PONAD 441 MLN ZŁ. NA 
INWESTYCJE PRZEZNACZA 
SIĘ BLISKO 43 MILIONY. 
PROJEKT BUDŻETU PREZYDENT 
PRZEKAZAŁ RADZIE MIEJSKIEJ.

  - Przyszłoroczny plan finan-
sowy gwarantuje dalszą realizację 
aspiracji i potrzeb mieszkańców 
Legnicy - powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski, prezen-
tując projekt budżetu Legnicy 
na rok 2016. – Jego wykonanie 
pozwoli także na podniesienie 

jakości życia w mieście, umocni 
pozycję Legnicy w regionie i kra-
ju. To budżet nowego otwarcia 
na kolejne inwestycje zarówno w 
mieszkańców, jak i w infrastruk-
turę komunikacyjną, techniczną 
i społeczną. Żadna złotówka nie 
będzie „przejedzona”. Posłuży 
rozwojowi. To będzie rok nadziei 
i szans na pozyskanie nowych 
środków z funduszy unijnych, do 
czego jesteśmy przygotowani – 
dodał prezydent.

W budżecie zapewniono środ-
ki na realizację bardzo wielu za-
dań inwestycyjnych. Ich wartość 
wyniesie 42.892.000 zł. Blisko 60 
proc. tej kwoty jest przeznaczone 
na inwestycje drogowe.

Przykłady inwestycji przyszłego roku
Transport i łączność 
–  25.045.650,00 zł, w tym:  

  przebudowa ul. Jaworzyńskiej  – 18.270.000,00 zł,
   budowa Zbiorczej Drogi Południowej od ul. Wojska Polskiego do al. 

Rzeczypospolitej z budową mostu na Kaczawie – 350.000,00 zł (koszty 
nadzoru inwestorskiego),

   przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni 
w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego – 3.000.000,00 zł,

 przebudowa ul. Neptuna – 1.000.000,00 zł,
   uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwod-

nicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych 
– 465.650,00 zł,

   budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w Legnicy – 200.000,00 zł,

Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego  
–  3.410.000,00 zł, w tym: 

   remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy 
– 2.400.000,00 zł (wyposażenie obiektu),
    przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego – 300.000,00 zł,
   inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych - adaptacja wieży 
Bramy Chojnowskiej wraz z otoczeniem – 200.000,00 zł,

   rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej 
w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22. Etap I – rewaloryzacja – 200.000,00 zł,

  rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta - nadanie 
nowych funkcji społecznych, kulturowych lub edukacyjnych zdegrado-
wanym budynkom i obiektom - 200.000,00 zł,

Gospodarka mieszkaniowa 
–  4.896.700,00 zł, w tym: 

   odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Po-
bożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych – 1.400.000,00 zł,

   likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach 
użyteczności publicznej gminy Legnicy – 1.402.000,00 zł,

   przebudowa mieszkań gminy w celu uzyskania 12 lokali  
socjalnych – 730.000,00 zł. 

Oświata i wychowanie oraz ochrona zdrowia 
–  2.133.000,00 zł, w tym: 

   Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy spor-
towej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 
1.000.000,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
– 2.563.650,00 zł, w tym:  
        likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach 

użyteczności publicznej gminy Legnicy – 1.039.350,00 zł,
   budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego  

w mieście – 500.000,00 zł,
   rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy – 500.000,00 zł.

Kultura fizyczna 
–  3.350.000,00 zł, w tym: 

  rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego – 2.750.000,00 zł,
     budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej – 200.000,00 zł. 
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BARDZO PRACOWITA BYŁA 
LISTOPADOWA SESJA 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. 
RADNI ZAJMOWALI SIĘ 25 
PROJEKTAMI UCHWAŁ

 - Jestem przekonany, że 
pakiet prorozwojowych i pro-
społecznych uchwał skierowa-
nych do radnych, to kolejny krok 
w budowaniu Legnicy dla legni-
czan i z nimi – mówił prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - Ufam, że 
decyzje w małych sprawach mogą 
być wielkie. Zniesienie opłaty 
targowej to wsparcie dla małych, 
rodzinnych biznesów, ale też tych 
mieszkańców, którzy tak chętnie 
robią na targowiskach zakupy. 
Znosimy opłatę za posiadanie psa. 
Nie podnosimy podatku od nie-
ruchomości, utrzymując stawki 
niezmienne od ponad trzech lat. 
Wprowadzamy też kolejne udo-
godnienie dla klientów Urzędu 
Miasta, bo chcemy, by mieszkań-
cy już od nowego roku mogli pła-
cić swe należności wobec gminy 
kartą czy smartfonem. Wszystkie 
te uchwały rada przyjęła jedno-
myślnie. 

 AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

 Nie podjęto uchwały 
w sprawie zatwierdzenia 
zmiany taryfy zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania 
ścieków na rok 2016, przygo-
towanej przez LPWiK. Jednak 
z mocy ustawy sejmowej 
taryfa wchodzi w życie, gdyż 
nie jest obarczona żadną wadą 
prawną lub finansową. Spółka 
od dwóch lat nie zmieniała 
taryfy. Obecnie stało się to 
konieczne w związku z ogrom-
nymi nakładami finansowymi 
poniesionymi na modernizację 
urządzeń wodnych i oczysz-
czalnię ścieków. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósł ok. 60 
mln zł, z czego ok. 22 milionów 
to dotacja unijna. Od nowego 
roku odbiorcy indywidualni 
łącznie za metr sześcienny 
wody i ścieków zapłacą o 71 
groszy więcej. Przy średnim 
zużyciu wody na osobę mie-
sięcznie, wynoszącym 3 metry 
sześcienne, zapłacimy o 2,49 zł 
więcej niż wcześniej.

pragniemy przekazać wszystkim mieszkańcom Legnicy najserdeczniejsze życzenia.
Niech misterium wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia będzie niezwykłym czasem spędzonym  
w gronie rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok obdaruje wszystkich pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia i spełnienia wszystkich marzeń w roku 2016
mieszkańcom Legnicy

życzą
Radni Rady Miejskiej Legnicy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
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Drukujemy fragmenty książki „Sekrety Legnicy”. Na początek będzie świątecznie i wybuchowo...

KALORYCZNE BOMBY  
W STYLU RETRO

Przepis na legnickie bomby
Przepis w wydawnictwie „Najlepsze śląskie przepisy kulinarne” poleca Marie-Luise Neumann. Do przygotowania bomb potrzebne jest: 300 g mąki, 250 g 
cukru pudru, 200 g miodu, 150 g cukru, 100 g czekolady, 75 g masła, 75 g rodzynek, 50 g cykaty, 40 g kakao, 10 g sody oczyszczonej, 3 jajka, 5 g cynamonu, 
5 g goździków, 2 łyżki stołowe wody różanej i szczypta pieprzu. Miód i masło należy rozpuścić w jednym garnku na małym ogniu, następnie cukier i jajka 
ubić trzepaczką i połączyć ze schłodzoną masą miodowo-maślaną. Dodać szczyptę pieprzu, cynamon, goździki, rodzynki, 30 g kakao i cykatę. Cykata to 
bardzo cienko pokrojone skórki cytryny zasypane cukrem. Do tego wszystkiego wsypać przesianą mąkę i wyrobić ciasto. Sodę rozpuścić w wodzie różanej 
i wlać do ciasta pod koniec wyrabiania. Foremki bez dna o wysokości 6 cm i średnicy 7-8 cm ustawić na blasze wyłożonej pergaminem i do połowy na-
pełnić ciastem. Piec w niezbyt wysokiej temperaturze przez 30 minut. Powinny wyrosnąć na piękne półkule. W międzyczasie cukier puder, trochę wody, 
czekoladę i 10 g kakao należy wymieszać i rozpuścić na małym ogniu. Jeszcze gorące ciastka wyjąć z foremek i polać polewą czekoladową.

PRZED WOJNĄ NIEMAL KAŻDĄ DOLNOŚLĄSKĄ MIEJSCOWOŚĆ 
ROZSŁAWIAŁ KULINARNY SPECJAŁ. RÓWNIEŻ LIEGNITZ 
MIAŁA SWÓJ RARYTAS – „LEGNICKIE BOMBY”. POD 
TĄ WYBUCHOWĄ NAZWĄ KRYŁ SIĘ RODZAJ PIERNIKA 
W POLEWIE CZEKOLADOWEJ Z MIGDAŁAMI LUB ORZECHAMI. 
DZIŚ PODOBNY WYPIEK UZNAĆ BY TRZEBA ZA BOMBĘ 
KALORYCZNĄ, ALE NIE STĄD TA NAZWA. POWÓD BYŁ 
PROZAICZNY: PIERNIK MIAŁ BOMBOWY KSZTAŁT.

O okolicznościach powstania legnickich bomb opowiada legenda. 
Pierwszy raz upiekł je pewien biedny czeladnik, a stało się to 
zimowej nocy, gdy w całej Legnicy panowała już cisza, 
a zza okna dochodziły tylko ledwo słyszalne odgłosy 
padającego śniegu.

Zamówienie mistrza
Kiedy miasto pogrążone było we śnie i ciemności, 

światło tliło się tylko w jednej piekarni. Przy piecu chlebo-
wym siedział młody, zadumany czeladnik. Jego myśli sku-
piały się na nadchodzącym egzaminie, który miał zmienić 
go w mistrza piekarskiego. Miał jeszcze przed oczyma obraz 
spotkania sprzed kilku dni, gdy mistrz cechu piekarzy i cukier-
ników zlecił czeladnikom wymyślić oryginalny przysmak, który 
rozsławiłby Legnicę w świecie, podobnie jak uczyniło to słynne 
drezdeńskie ciasto z bakaliami, ciasto marcepanowe z Królewca 
i Lubeki czy pierniki norymberskie. Dla adepta sztuki cukierniczej była to nie 
tylko okazja zdobycia upragnionego zawodu, ale też szansa na rękę Reginy, 
córki mistrza.

Pomógł Liczyrzepa
Na rozmyślaniach upływały kolejne godziny. Przypomniał sobie czasy, 

kiedy będąc małym chłopcem, bywał u dziadków w Szklarskiej Porębie. 
Wśród wielu historii, które tam usłyszał, była opowieść o dobrym duchu 
gór – Liczyrzepie. Pomagał biednym i nieszczęśliwym ludziom, zjawiając 
się zawsze tam, gdzie działa się niesprawiedliwość. Gdy przyszedł moment 
zwątpienia, czy chłopakowi uda się coś wymyślić, ogarnął go sen. Ciszę 
w oddali przerwały dzwonki sań, a wraz z nimi światło, zbliżające się do 
miasta. Sanie prowadził brodaty mężczyzna w kożuchu i czapce na uszach. 
Dookoła świeciło mnóstwo światełek z małych latarni krasnoludków. 
Po chwili goście zapełnili pomieszczenie, gdzie spał czeladnik. Starzec 

wyciągnął książkę z przepisami. Gdy czytał tajemniczą recepturę, krasnale 
ucierali w moździerzach migdały, imbir i pozostałe przyprawy. Kolejni do 
tego dodali złocisty miód, galaretkę z czerwonej porzeczki i cukier. Wkrótce 
cały stół i postacie małych pomocników pokryte były pyłem z mąki i cze-
koladą. Wtedy mężczyzna dołożył kilka kloców do ognia i włożył wypiek do 
pieca. Gdy już sanie odjechały, rozchodzący się po piekarni piękny aromat 
przypraw zaczął drażnić nozdrza śpiącego czeladnika. Przecierając oczy 
usłyszał dochodzące gdzieś z dali dzwonki sań. Po chwili doskoczył do 
pieca i wyćwiczonym ruchem wyciągnął ciasto. Na stole znalazł recepturę 

wykaligrafowaną dużymi literami, podpisaną: „Liczyrzepa. Tajne”. 
Czeladnik podbiegł do okna, ale oprócz śpiącego miasta nie ujrzał 

nic więcej. Tak oto zdobył sławę i rękę Reginy.

Bomby w każdej cukierni
Prawdziwym odkrywcą i pierwszym twórcą Liegnit-

zer Bomben był mistrz cukierniczy Eduard Müller. W 1853 
r. przygotował ciasto pieczone i sprzedawane wyłącznie 
w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. 

Zdolny cukiernik prowadził swój interes przy Frauenstraße 
64 (ul. Najśw. Marii Panny) i tam legniczanie szybko poznali 

się na smaku bomb. Wkrótce każda z gospodyń za punkt honoru 
stawiała sobie posiadanie na nie swojej własnej receptury. 
Oprócz Müllera do wypieku bomb na masową skalę dołączyło 
kilku innych legnickich cukierników. W 1884 roku kupiec Franz 

Meyenburg założył wytwórnię wyrobów cukierniczych przy Parkstraße 
9 (ul. Parkowa). Po kilku latach przeniósł siedzibę swojego zakładu do 
budynku znajdującego się przy Luisenstraße 17 (ul. Mickiewicza). Z czasem 
firma stała się największym producentem legnickich bomb, produkują-
cym około 10 tys. czekoladowych ciasteczek na dobę. Za swoje wyroby 
cukiernia była wielokrotnie wyróżniana nagrodami i medalami. Legnic-
kie bomby w ofercie mieli też inni Karl Müller, działający w Rynku pod 
numerem 29, Bruno Weisbrich z Dovestaße 4 (ul. Kościuszki) czy Alfred 
Türpitz, którego cukiernia mieściła się na rogu Jauer Straße i Marthastraße 
(ul. Jaworzyńskiej i Zofii Kossak). Bomby pakowane w gustowne pudełka 
stały się nieodłącznym legnickim souvenirem, z którym wracali do domów 
goście z innych miast. Po wojnie nowi mieszkańcy Legnicy nie mieli pojęcia 
o smakołyku. Jednak przedwojenni legniczanie swoją produkcję prowadzili 
dalej w Bawarii, Saksonii i Górnych Łużycach. Najłatwiej na bomby można 
trafić dziś w Görlitz podczas adwentu.  Marcin Makuch (liegnitz.pl)
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Największy producent legnickich bomb - Carl 
Meyenburg (siedziba firmy przy ul. Mickiewicza 17).

Opakowanie do legnickich 
bomb Alfreda Türpitza.
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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, opłata od posiadania psa.

  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)  
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) – m.in.: 
zgłaszanie urodzin dziecka, 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)  
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

INFORMATOR

Wybierzemy najlepszych sportowców
ZAPRSZAMY DO UDZIAŁU

 Doroczny Bal Mistrzów Sportu Zagłębia 
Miedziowego zbliża się wielkimi krokami. 30 
stycznia 2016 roku w Hotelu Qubus poznamy 
najlepszych zawodników i trenerów regionu 
w roku 2015.
Wyróżnieni zostaną również najpopularniejsi 
sportowcy i trenerzy wybrani w głosowaniu 
na portalu e-legnickie.pl. Tradycyjnie pozna-
my także legnickiego trenera roku, osobo-
wość sportową roku czy mecenasa sportu. 
W poprzednim roku najlepsi byli panczenist-
ka Natalia Czerwonka i trener taekwon-do 
Łukasz Stawarz.
Plebiscyt na Najlepszego Zawodnika i Trenera 
Zagłębia Miedziowego odbywa się pod patro-
natem KGHM Polska Miedź SA. Organizatora-

mi plebiscytu i balu Mistrzów Sportu Zagłębia 
Miedziowego są: Urząd Miasta Legnicy, portal 
internetowy e-legnickie.pl, Legnickie Cen-
trum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Legnicy.

  Legnicki urząd ma 
wiele rozwiązań, które 
mają ułatwić życie miesz-
kańcom. Jedną z nich jest 
możliwość rezerwacji 
ślubu przez Internet. Wy-
starczy wejść na stronę 
www.legnica.eu, kliknąć 
zakładkę dla mieszkańca 
i e-urząd.  

https://terminslubu.
legnica.eu/

Przejrzysty terminarz 
pozwala na rezerwację 
terminu ślubu w Urzędzie 
Stanu Cywilnego.

Co prawda rezerwacja 
wpisywana jest do termi-
narza  wymaga osobistego 
potwierdzenia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w ciągu 
maksymalnie 7 dni. Jed-
nak możliwość wstępnej 
rezerwacji to duże uła-
twienie dla par, które – 
chociażby podczas usta-
leń dotyczących przyjęcia 
weselnego – mają możli-
wość szybkiego podglądu  
w jakich godz inach 
i dniach mogą wziąć ślub. 
Proste!

E-URZĄD

Smartfon lub tablet. Dziś bez tych urządzeń  
trudno nam poruszać się i załatwiać różne sprawy. 
Także te, w urzędzie.

Atrybut nowoczesnego obywatela 

OPEN

Kliknij na ślub




