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Szanowni Państwo !

Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 – 2006. Głównym 
jego założeniem i celem jest prezentacja miasta, zachodzących w nim procesów i przemian. Jest tu 
więc przegląd inicjatyw uchwałodawczych samorządu, jak też zmian w ustawodawstwie, mających 
wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, a także przegląd różnorodnych 
działań w poszczególnych sferach życia społeczno – gospodarczego miasta.

W tym czasie opracowano wizję przyszłości, którą zawiera „Strategia rozwoju miasta Legnicy 
w latach 2004 – 2014” wraz z innymi dokumentami i programami perspektywicznymi, które w sposób 
komplementarny wobec „Strategii” ujmują planowanie rozwoju różnych sfer funkcjonowania 
Naszej Legnicy. Projekty tych dokumentów zarekomendowałem do przyjęcia Radzie Miejskiej. 

Pierwsze efekty wdrożonej „Strategii” mogą Państwo znaleźć w prezentowanym Raporcie. 
Wyrażam przy tym nadzieję, że uczestnicząc w życiu miasta, obserwują Państwo, jak ono się 
zmienia. Lektura „Raportu” może być okazją do porównań, a zarazem do uświadomienia rozmiarów 
problemów już rozwiązanych oraz spraw, którymi należy zająć się w przyszłości.

Ufam, że „Raport o stanie miasta. Legnica 2002 – 2006” będzie przydatny tym wszystkim, 
którzy aktywnie uczestniczyli oraz chcą uczestniczyć w życiu miasta i wciąż zmieniać jego 
wizerunek.

Pragnę również przy tej okazji podziękować legniczanom, radnym, szefom instytucji, służb 
i firm gospodarczych oraz organizacjom pozarządowym za współpracę na rzecz naszej „małej 
ojczyzny”.

      
 Tadeusz Krzakowski

      
   Prezydent Miasta Legnicy

Prezydent Miasta 
Tadeusz Krzakowski
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WPROWADZENIE
Opracowanie „Raport o stanie miasta. Legnica 2002 – 2006” zawiera obszerne zobrazowa-

nie jego funkcjonowania w ciągu ostatnich czterech lat. Stanowi zapis kronikarski IV kadencji 
legnickiego samorządu, prezentując najważniejsze tendencje, zjawiska i przemiany jakie zaszły 
w poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego i administracyjnego Legnicy.

Obok roczników statystycznych podstawę źródłową stanowiły materiały sprawozdawcze 
przekazane przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne gminy, a także spółki ko-
munalne.

Przytoczone opinie mieszkańców pochodzą z opracowania Centrum Badania Opinii Społecz-
nej „Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście”. CBOS przeprowadziło badania ankietowe na 
przełomie czerwca i lipca 2006 r. na reprezentatywnej próbie 400 legniczan.

 Raport składa się z szesnastu rozdziałów, począwszy od systemu administracyjnego Le-
gnicy, krótkiej charakterystyki ludności, poprzez zarządzanie finansami miasta i udziałem gminy 
w spółkach prawa handlowego. W dalszej części zaprezentowano różne obszary aktywności – za-
gospodarowanie przestrzenne, inwestycje, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, 
mieszkalnictwo, infrastruktura społeczna, bezpieczeństwo, gospodarka, współpraca regionalna 
i zagraniczna oraz działalność promocyjna.

W każdym rozdziale obok informacji opisowej są zaprezentowane dane statystyczne w for-
mie tabel i wykresów. W większości przypadków dane te zamykają się na 30 czerwca 2006 r. 

Raport kończy Kronika wybranych wydarzeń od czerwca 2002 r. do czerwca 2006 r.
Strony tytułowe poszczególnych rozdziałów wzbogacone zostały galerią zdjęć, obrazujących 

zakres prezentowanego materiału opisowego.
Uzupełnieniem do „Raportu” jest załączona doń multimedialna prezentacja zatytułowana 

„Wycieczka po dzisiejszej Legnicy A.D. 2006”, zawierająca galerię zdjęć, ukazujących inwestycyj-
ny, gospodarczy, społeczny, edukacyjny i kulturalny rozwój Legnicy podczas kadencji 2002 – 2006.

 Zespół redakcyjny składa podziękowania wszystkim osobom, jednostkom i instytucjom, 
które udzielając niezbędnych informacji i materiałów, przyczyniły się do powstania Raportu. 
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Nowy Ratusz, siedziba samorządowych władz miejskich

Budynek dawnego Urzędu Wojewódzkiego, obecnie siedziba m. in. Starostwa Powiatowego
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Na zdjęciu, w lewym górnym rogu: Czesław Kozak – przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy, w prawym: Tadeusz Krzakowski – Prezy-
dent Miasta Legnicy. Poniżej, od lewej: Jerzy Flendrich, Ryszard Kępa, Krzysztof Chopcian, Jadwiga Zienkiewicz – zastępca prezydenta, 
Dorota Purgal – zastępca prezydenta, Ewa Czeszejko-Sochacka – wiceprzewodnicząca Rady, Krystyna Gizicka-Krasińska, Tadeusz 
Krzakowski – prezydent, Czesław Kozak – przewodniczący Rady, Gabriela Brandys, Wojciech Cichoń – wiceprzewodniczący Rady, Ka-
zimierz Krzyśków, Grażyna Nikodem – Skarbnik Miasta, Andrzej Wyporkiewicz. Rząd powyżej, od lewej: Wojciech Tulejko, Ryszard 
Białek – zastępca prezydenta, Robert Lipiec – Sekretarz Miasta, Benedykt Ksiądzyna, Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska, Krzysztof 
Dybek, Leszek Sanocki, Adam Wierzbicki, Krystyn Kostrowicki, Ryszard Rostkowski, Zbigniew Woźny. Rząd powyżej, od lewej: Kazi-
mierz Burtny, Ryszard Kość, Danuta Sikorska, Robert Kozaczek, Jerzy Bednarz – wiceprzewodniczący Rady, Jerzy Szałański.

Radni Rady Miejskiej IV Kadencji 2002-2006

Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ryszard Białek

Zastępca Prezydenta Miasta 
Dorota Purgal

Zastępca Prezydenta Miasta 
Jadwiga Zienkiewicz

Skarbnik Miasta 
Grażyna Nikodem

Sekretarz Miasta 
Robert Lipiec
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Reforma administracyjna państwa z 1 stycznia 1999 r. wprowadziła poważne zmiany w po-
dziale terytorialnym kraju i kompetencjach organów samorządu terytorialnego. Stworzono bowiem 
trójstopniowy model zarządzania: gmina – powiat – województwo. Legnica – obok Wrocławia, Je-
leniej Góry i Wałbrzycha – otrzymała status miasta na prawach powiatu grodzkiego. Oznaczało to, 
że prezydent jest także starostą.

Rok 2002 przyniósł kolejne zmiany legislacyjne – radykalne ograniczenie liczby radnych 
w radach gmin (w przypadku Legnicy z 45 do 25) oraz bezpośrednie wybory na urząd wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta. Prezydent miasta stanowi jednoosobowy organ wykonawczy gminy 
(dotychczas wieloosobowy Zarząd Miasta). 

1. RADA MIEJSKA LEGNICY

Wybory do samorządu terytorialnego IV kadencji odbyły się 27 października 2002 r. Osiem 
komitetów wyborczych zgłosiło 329 kandydatów. W 25 osobowym składzie Rady Miejskiej znaleźli 
się przedstawiciele 6 komitetów wyborczych, otrzymując następującą ilość mandatów:

SLD – UP – 12 mandatów
• Kazimierz Burtny
• Krzysztof Chopcian
• Wojciech Cichoń
• Ewa Czeszejko – Sochacka
• Elżbieta Drążkiewicz – Kierzkowska
• Jerzy Flendrich
• Krystyna Gizicka – Krasińska
• Ryszard Kość
• Kazimierz Krzyśków
• Ryszard Lucjan Rostkowski
• Danuta Sikorska
• Włodzimierz Tulejko

Forum Legnickie – 5 mandatów
• Krzysztof Dybek
• Czesław Kozak
• Benedykt Ksiądzyna
• Jerzy Szałański
• Andrzej Wyporkiewicz

Liga Polskich Rodzin – 4 mandaty
• Gabriela Brandys
• Krystyn Kostrowicki
• Zbigniew Woźny
• Adam Wierzbicki

Samoobrona RP – 2 mandaty
• Robert Kozaczek
• Leszek Sanocki
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PO PiS – 1 mandat
• Jerzy Lesław Bednarz

EUROLEGNICA – 1 mandat
• Ryszard Kępa

Termin wyborów
11. X. 1998 r.
III kadencja

27. X. 2002r.
IV kadencja

Kandydatów na radnych ogółem 612 329

Kandydatów na 1 mandat 13,6 13,16

Frekwencja wyborcza (w %) 39,57 31,32

Od I do III kadencji mieszkańcy wybierali 45 radnych. W wyniku zmiany ustawy (15 lute-
go 2002 r.) o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim, ustawy 
– Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz ustawy o referen-
dum lokalnym zmniejszono liczbę radnych do 25. Liczba ta została określona zarządzeniem Nr 87 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r.

Na inauguracyjnej sesji 18 listopada 2002 r. radni złożyli ślubowanie. Dokonano także wy-
boru przewodniczącego Rady – Czesława Kozaka oraz wiceprzewodniczących – Jerzego Lesława 
Bednarza, Ewy Czeszejko – Sochackiej i Wojciecha Cichonia. Rada powołała też Komisję Statuto-
wą, a na jej przewodniczącego wybrano Ryszarda Kępę. 

W drugiej części sesji inauguracyjnej 25 listopada radni powołali 6 komisji problemowych 
oraz ich przewodniczących:

• Komisję Finansów i Budżetu – Krystynę Gizicką – Krasińską
• Komisję Gospodarki i Rozwoju Miasta – Ryszarda Rostkowskiego
• Komisję Kultury, Oświaty, Turystyki, Sportu i Rekreacji (od lutego 2003 r. nosi nazwę Komi-

sji Edukacji, Kultury i Sportu) – Elżbietę Drążkiewicz – Kierzkowską
• Komisję Spraw Obywatelskich i Rodziny – Adama Wierzbickiego
• Komisję Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej – Krzysztofa Dybka
• Komisję Rewizyjną – Krystyna Kostrowickiego.

W lutym 2003 r. – w związku ze zmianą przedmiotu działania Komisji Statutowej – nadano 
jej nową nazwę – Komisja Kapituły i Statutu.

Polityczną formą organizacji radnych są kluby. Na początku IV kadencji funkcjonowały 4 
kluby radnych:

• Klub Radnych SLD – UP – PSL, skupiający 12 radnych pod przewodnictwem Krzysztofa 
Chopciana. W lipcu 2006 r. radny K. Chopcian złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego. 
Nową przewodniczącą została Krystyna Gizicka – Krasińska.

• Klub Radnych Forum Legnickie – 5 radnych, kierowany początkowo przez Czesława Kozaka, 
a następnie Benedykta Ksiądzynę,

• Klub Radnych Ligi Polskich Rodzin pod przewodnictwem Zbigniewa Woźnego liczył 4 rad-
nych,
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• Klub Radnych Samoobrony RP skupiał 2 radnych pod przewodnictwem Roberta Kozaczka. 
Następnie Klub rozwiązano, a obaj radni powołali Klub Radnych Partii Ludowo – Demo-
kratycznej, który w marcu 2004 r. zmienił nazwę na Klub Radnych Dolnośląskie Forum 
Socjaldemokratyczne. We wrześniu 2004 r. z Klubu wystąpił Leszek Sanocki, co sprawiło, że 
Klub ten przestał istnieć.

W 2004 r. również w Klubie Radnych SLD – UP – PSL nastąpiły zmiany. Wystąpili bowiem 
z niego członkowie Unii Pracy, tworząc dwuosobowy Klub w składzie: Wojciech Cichoń i Danuta 
Sikorska. Jednakże po miesiącu działania Klub rozwiązał się, a w jego miejsce powołano 5 osobowy 
Klub Radnych Legnickiej Lewicy, który później zmienił nazwę na Klub Radnych Socjaldemokra-
cji Polskiej. Należeli do niego: Kazimierz Krzyśków – przewodniczący, Danuta Sikorska, Wojciech 
Cichoń, Jerzy Flendrich, Włodzimierz Tulejko. W maju 2006 r. Jerzy Flendrich wystąpił z Klubu 
Radnych Socjaldemokracji Polskiej, a w lipcu 2006 r. wraz z radnym Włodzimierzem Tulejko przy-
stąpił do Klubu Radnych Forum Legnickiego, który na koniec kadencji liczył 7 osób.

Z Klubu Radnych SLD – PSL został wykluczony Ryszard Kość, a zatem Klub ten pozostał 
w składzie 6 osobowym. 

Na początku 2006 r. z Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin wystąpił Adam Wierzbicki. Poza 
strukturą klubów pozostawali zatem: Jerzy Bednarz, Ryszard Kępa, Robert Kozaczek, 
Leszek Sanocki, Adam Wierzbicki.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do jej kompetencji należą sprawy 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami. Do końca lipca 2006 r. odbyto 50 sesji plenar-
nych, podejmując 526 uchwał (stan na 31 lipca 2006 r.), stanowiących miejscowe prawo. Wojewoda 
Dolnośląski wydał 24 rozstrzygnięcia nadzorcze wobec podjętych uchwał Rady Miejskiej, w tym 
7 uchwał uchylił w całości, a w 17 przypadkach – pojedyncze zapisy (stan na 31 lipca). Centralny 
rejestr uchwał Rady Miejskiej znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. Radni zgłosili do końca lipca 
2006 r. 1063 interpelacje i 172 zapytania do Prezydenta Miasta.

Średnia frekwencja na sesjach wynosiła 98,5 %.
Rada Miejska IV kadencji uchwaliła m.in. kilkanaście miejscowych planów zagospodarowa-

nia przestrzennego, Strategię rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014, Miejski Program Działań 
na Rzecz Niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w latach 2004 – 2006, Strategiczne kierun-
ki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy, Strategię rozwoju kultury dla miasta Legnicy, 
Program budownictwa mieszkaniowego w latach 2004 – 2014, 4 programy rewitalizacji obszarów 
miasta (Zakaczawie, Centrum Miasta, obszary powojskowe, oraz Glinki – Tarninów – Park Miej-
ski), Program wspierania przedsiębiorczości na terenie Legnicy, Program pomocy horyzontalnej 
na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Legnicy, Plan gospodarki odpadami dla 
miasta Legnicy. Od 2004 r. (w związku z wejściem w życie ustawy o organizacjach pożytku publicz-
nego i o wolontariacie) Rada Miejska przyjmowała corocznie Program współpracy gminy Legnica 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Rada Miejska w październiku 2003 r. – w 10 lecie partnerstwa podjęła uchwałę o kontynu-
acji Ramowego Porozumienia o Współpracy między miastami Wuppertal w RFN i Legnicy w RP. 
W kwietniu 2005 r. podczas nadzwyczajnej sesji radni uczcili pamięć Ojca Świętego Jana Pawła II 
Honorowego Obywatela Miasta Legnicy i przyjęli Stanowisko Rady Miejskiej Legnicy oraz Prezy-
denta Miasta, wyrażające hołd zmarłemu Papieżowi. 
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Rada Miejska przyjęła 15 stanowisk w następujących sprawach:
• drastycznego zmniejszenia nakładów na usługi medyczne narzucone przez Narodowy Fun-

dusz Zdrowia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy,
• zmniejszenia dostępności do specjalistycznych usług lekarskich,
• obecności wojsk polskich w Iraku,
• Narodowego Święta Niepodległości,
• przekształceń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy,
• projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie i projektu ustawy o rejestracji związków o tej 

samej płci,
• 60 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady KL Auschwitz – Birkenau,
• 65 rocznicy sowieckich deportacji Polaków z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej,
• poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,
• organizowania na terenie miasta przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt,
• 65 rocznicy zbrodni katyńskiej,
• 60 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady KL Dachau,
• zwiększenia wartości kontraktu dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
• projektu ustawy „O rodzinnych ogrodach działkowych”,
• wyboru Prezydenta RP.

Radni wyrażali swoje opinie także w formie rezolucji, których przyjęto 7. Dotyczyły one następujących 
spraw:

• dalszego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
• wypracowania skutecznych mechanizmów regulujących dostępność mieszkańców miasta do 

leczenia szpitalnego oraz przywrócenia normalnego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego,

• zamieszczenia wpisu grupy krwi w dowodach osobistych i prawach jazdy,
• zapewnienia przez gminę lokali socjalnych osobom eksmitowanym z niekomunalnych bu-

dynków mieszkalnych,
• przyspieszenia rozstrzygnięć prawnych do ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez 

użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości,
• zagrożenia likwidacją części procesu produkcyjnego w Hucie Miedzi „Legnica”,
• 65 rocznicy agresji Niemiec na Polskę.

 Rada Miejska IV kadencji podjęła 10 apeli:
• w sprawie umożliwienia najemcom mieszkań wybudowanych przez TBS wykupu ich na wła-

sność,
• w sprawie udziału mieszkańców w referendum akcesyjnym,
• do Prezesa Rady Ministrów w związku z mylną informacją Ministra Zdrowia o zlikwido-

waniu na terenie województwa dolnośląskiego wszystkich oddziałów kardiologicznych z I 
stopniem referencji,

• w sprawie dofinansowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
• w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, 
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• w sprawie dofinansowania działalności Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” 
w Legnicy,

• do Rady Miasta Drohobycza, popierający Naród Ukraiński w walce o wolność, demokrację 
i przejrzystość wyborów prezydenckich,

• w sprawie interwencji dotyczącej uruchomienia samodzielnego Oddziału Kardiologicznego 
przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy,

• w sprawie uruchomienia kas w siedzibie Zakładu Gazowniczego w Legnicy,
• w sprawie wstrzymania prywatyzacji usług laboratoryjnych w Wojewódzkim Szpitalu Spe-

cjalistycznym w Legnicy

oraz 1 protest przeciwko planowanym zmianom w ustawie o zwalczaniu narkomanii.

Rada Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Legnicy następującym osobom:
• w 2003 r. – ks. bp. Tadeuszowi Rybakowi,
• w 2004 r. – ks. Infułatowi Władysławowi Bochnakowi,
• w 2005 r. – Ryszardowi Kaczorowskiemu – ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-

skiej na Uchodźstwie,
• w 2006 r. – prof. dr. hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu i Lubie Jarzębiak

oraz Nagrodę Miasta Legnicy – prof. dr. hab. Stanisławowi Dąbrowskiemu, Bronisławowi Freiden-
bergowi, Andrzejowi Kaczkowskiemu, Czesławowi Kowalakowi i Jackowi Głombowi.
W 2004 r. nie przyznano Nagrody Miasta Legnicy, a środki na ten cel w wysokości 25.000 zł prze-
znaczono na promocję Klubu Piłki Ręcznej „Miedź” – w związku z awansem do ekstraklasy piłki 
ręcznej mężczyzn.
Zgodnie ze Statutem Legnicy Rada Miejska uhonorowała 87 osób odznakami „Zasłużony dla Le-
gnicy”.

2. BEZPOŚREDNIE WYBORY PREZYDENTA LEGNICY

Od I do III kadencji samorządu organem wykonawczym był wieloosobowy Zarząd Miasta, 
któremu przewodniczył prezydent miasta. Był on wybierany przez Radę Miejską. Zasadniczą zmia-
nę ustrojową wprowadziła ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta. W Legnicy kandydatów na urząd prezydenta miasta zgłosiły następujące Ko-
mitety Wyborcze:

• Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy (SLD-UP)- Tadeusza Krza-
kowskiego, radnego Rady Miejskiej I i II kadencji, radnego i wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Dolnośląskiego I kadencji, dyrektora Szkoły Podstwowej nr 20, a następnie Zespołu Szkół In-
tegracyjnych im. Piastów Śląskich,

• Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości (POPIS) – Woj-
ciecha Licę – pierwszego przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębia 
Miedziowego, 

• Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin (LPR) – bezpartyjnego Władysława Iwanyniuka, 
działacza Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego i Gospodarczego,
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•  Komitet Wyborczy Samoobrony RP – Stanisława Woźniakowskiego, wieloletniego dyrektora 
Szpitala Chirurgicznego,

• Komitet Wyborczy Forum Legnickiego – Ryszarda Jaśkowskiego, radnego I, II i III kadencji 
legnickiego samorządu, wiceprezydenta miasta w I kadencji,

• Komitet Wyborczy Eurolegnicy – Piotra Rojka, adwokata, radnego Sejmiku Dolnośląskiego I 
kadencji, 

• Komitet Wyborczy „Inicjatywa” – Andrzeja Kota, przedsiębiorcę, właściciela Biura Usług 
Turystycznych „Aga – Tur”.

W wyborach, przeprowadzonych 27 października 2002 r., na 83.213 wyborców, uprawnionych 
do głosowania, wzięło udział 26.069 osób (frekwencja 31,32 %).

A oto wyniki głosowania na kandydatów na prezydenta Legnicy:
• Tadeusz Krzakowski – 11.561 głosów,
• Wojciech Lica – 1.436 głosów,
• Władysław Iwanyniuk – 1.769 głosów,
• Stanisław Woźniakowski – 1.829 głosów,
• Ryszard Jaśkowski – 5.245 głosów,
• Piotr Rojek – 1.579 głosów,
• Andrzej Kot – 1.779 głosów.

W związku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 % ważnie oddanych głosów, 10 li-
stopada odbyła się druga tura głosowania, podczas której było już tylko dwóch kandydatów na 
prezydenta miasta – Tadeusz Krzakowski i Ryszard Jaśkowski. 
10 listopada udział w głosowaniu wzięło 20.173 wyborców, spośród 83.228 uprawnionych. Gło-
sów ważnych oddano 19.940. Frekwencja wynosiła 24,23 % ogółu uprawnionych do głosowania. 
Zwyciężył Tadeusz Krzakowski, który otrzymał 11.706 głosów (58,02 %). Na jego kontrkandydata – 
Ryszarda Jaśkowskiego, głosowało 8.234 osoby (40,08 %). 
18 listopada 2002 r. na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej IV kadencji prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski złożył ślubowanie.

3. PREZYDENT MIASTA - ORGAN WYKONAWCZY GMINY

Zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze Prezydenta Miasta stanowi on jednoosobowy or-
gan wykonawczy gminy. Do najważniejszych zadań Prezydenta należy m.in.: przygotowywanie 
projektów uchwał Rady Miejskiej, realizacja uchwał Rady Miejskiej, coroczne przygotowywanie 
projektu budżetu miasta oraz jego realizacja, a także wieloletnich planów inwestycyjnych, opra-
cowywanie programów strategicznych miasta. Prezydent Miasta wykonuje ponadto inne zadania 
gminy i powiatu (Legnica jest na prawach powiatu grodzkiego) określone ustawą o samorządzie 
gminnym i powiatowym.
Prezydent Miasta przedkładał pod obrady Rady Miejskiej comiesięczne Raporty ze swej działalno-
ści oraz roczne Raporty na sesje absolutoryjne. 
Prezydent, reprezentując gminę na zewnątrz, uczestniczył w Zgromadzeniach Związku Miast Pol-
skich i Związku Powiatów Polskich. Zajmował się komunalną polityką zagraniczną, doprowadzając 
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do powiększenia ilości miast partnerskich Legnicy (w 2006 r. podpisał porozumienie o współpracy 
z francuskim miastem Roanne). Corocznie składał Radzie Miejskiej Raporty o działalności zagra-
nicznej miasta. 

Realizując bieżące zadania gminy, Prezydent Miasta podejmował decyzje w postaci postanowień 
i zarządzeń, które były przekazywane do realizacji dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta lub jed-
nostek organizacyjnych gminy. Liczbę podjętych aktów prawnych prezentuje poniższa tabela:

Lata Listopad 2002 2003 2004 2005 2006 – 31.07.

Zarządzenia 8 76 92 98 49

Postanowienia 34 556 1093 1068 495

W IV kadencji samorządu Prezydent Miasta wydał ogółem 323 zarządzenia i 3246 postanowień. 
Rejestr postanowień i zarządzeń Prezydenta Miasta znajduje się w Biurze Prezydenta.

Przy podejmowaniu decyzji Prezydent Miasta zasięgał opinii, powołanego na początku kadencji, 
zespołu konsultacyjnego, który od 1 września 2003 r. przyjął nazwę Kolegium Prezydenta. W jego 
pracach uczestniczyli: zastępcy prezydenta, przewodniczący Rady Miejskiej, skarbnik i sekretarz 
miasta, koordynator radców prawnych, dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy oraz rzecznik prasowy. Posiedzenia Kolegium odbywały się raz w tygodniu – w każdą 
środę. Do końca lipca 2006 r. odbyto 195 posiedzeń.

Po wyborach samorządowych Prezydent Miasta skoncentrował uwagę na zakończeniu prac zwią-
zanych z opracowaniem projektu budżetu miasta na 2003 rok. 
Rok 2003 charakteryzował się różnorodnością działań Prezydenta, który za priorytetowe zadania 
uznał: przystąpienie do opracowania Strategii rozwoju Legnicy na lata 2004 – 2014, kontynuację 
budowy obwodnicy zachodniej, standaryzację bazy placówek oświatowo – wychowawczych oraz 
bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście.
Rok 2003 zapoczątkował systematyczne spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami różnych 
środowisk społeczno – zawodowych i organizacjami pożytku publicznego oraz cykl spotkań kon-
sultacyjnych z mieszkańcami Legnicy. Te formy komunikacji społecznej dobrze służyły budowie 
społeczeństwa obywatelskiego, które czuje się związane i odpowiedzialne za swoje miasto. 
Z kolei rok 2004 określić można mianem „europejskiego debiutu”. Wkrótce bowiem po Referen-
dum Akcesyjnym (czerwiec 2003 r.) i formalnym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (1 maja 
2004 r.), rozpoczęły się procedury składania wniosków o dofinansowanie inwestycji z europejskich 
funduszy strukturalnych. Prowadzona też była kampania wyboru kandydatów do Parlamentu Eu-
ropejskiego (13 czerwca 2004 r.), a Legnica – jako jedyne miasto w Polsce tego roku – została 
wyróżniona Honorową Tablicą Rady Europy (25 września 2004 r.). 
Inne ważne wątki w działalności Prezydenta z tego okresu to: starania o zbudowanie w Legnicy 
aresztu śledczego i utrzymania w mieście Urzędu Celnego – zakończone sukcesem. Poprawie po-
ziomu bezpieczeństwa mieszkańców służyły też inne inicjatywy, o których szerzej w kolejnych 
rozdziałach. Prezydent rozpoczął również szeroką publiczną debatę na temat przyszłości terenów 
legnickiego lotniska.



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

20

Dla roku 2005 istotne były wielkie inwestycje komunikacyjne i drogowe. Zakończona została budo-
wa obwodnicy zachodniej, wykonano większość prac modernizacyjnych na ul. Najświętszej Marii 
Panny, kontynuowano modernizację ul. Grabskiego w ramach budowy zbiorczej drogi południowej. 
Prezydent Miasta rozwijał program ochrony i renowacji obiektów zabytkowych: po przywróceniu 
świetności elewacji i sgraffit „Śledziówek” i kamienicy Scholza (2004 – 2005) oraz oddaniu do użyt-
ku parterowych pomieszczeń Akademii Rycerskiej na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego (wrzesień 
2004 r.), kontynuowano remont Akademii, budynku EMPiK i gmachu I Liceum Ogólnokształcącego.
2006 rok przyniósł pierwsze wpłaty do gminnej kasy pieniędzy, pochodzących z Unii Europejskiej, 
stanowiących dofinansowanie do rewaloryzacji ul. NMP (oddanej do użytku w czerwcu 2006 r.). 
Po zakończeniu realizacji programu „Przejrzysta Polska” i uzyskaniu certyfikatu (marzec 2006 r.), 
Urząd Miasta przystąpił do wdrażania procedur certyfikatu jakości ISO 9001 : 2000.
W 2006 r. rozpoczęła się oczekiwana od kilku lat realizacja dużej inwestycji prywatnej w rejonie 
ulic Chojnowskiej/Piastowskiej/Jagiellońskiej oraz w rejonie ul. Złotoryjskiej/Gwarnej/Wjazdowej. 
Tym samym dobiega końca realizowany w trakcie kadencji proces zagospodarowywania „pustych 
placów” w mieście.
Wysiłek inwestycyjny gminy Legnica został przeniesiony na modernizację dróg wewnątrzmiej-
skich oraz remonty placówek oświatowych. 

4. URZĄD MIASTA LEGNICY

Urząd Miasta powołany jest do wykonywania zadań publicznych. Pracami Magistratu kieruje Pre-
zydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu jego Zastępcy, Sekretarz Miasta 
i Skarbnik Miasta. Prezydent Tadeusz Krzakowski Zarządzeniem nr 4/2002 z dnia 27 listopada 2002 
r. określił liczbę Zastępców Prezydenta do trzech osób. Zarządzeniem nr 5/IV/2002 z dnia 11 grud-
nia 2002 r. powołał Dorotę Purgal na swojego zastępcę, a z dniem 6 stycznia 2003 r. (Zarządzenie 
nr 11/IV/2003) prezydent powołał na zastępcę prezydenta Jadwigę Zienkiewicz, dotychczasowego 
dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej oraz Ryszarda Białka, prezesa Legnickiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z dniem 15 stycznia 2003 r.
Funkcję Sekretarza Miasta pełnił do 31 marca 2005 r. Jerzy Konopski, który został odwołany (na 
jego prośbę) uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/339/05 z 29 marca 2005 r. Uchwałą nr XXIV/369/05 
z dnia 30 maja 2005 r. – na wniosek prezydenta T. Krzakowskiego (po przeprowadzonym uprzednio 
konkursie) – Rada Miejska powołała na stanowisko Sekretarza Miasta – z dniem 1 czerwca 2005 r. 
– Roberta Lipca, dotychczasowego zastępcę dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich.
Funkcję Skarbnika Miasta piastowała nadal Grażyna Nikodem.
Podział zadań w Urzędzie Miasta Legnicy pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta, 
Skarbnikiem Miasta i Sekretarzem Miasta określił Prezydent T. Krzakowski swym postanowie-
niem nr 52/IV/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadawany przez 
Prezydenta Miasta. Był on wielokrotnie zmieniany w okresie IV kadencji samorządu. A zmiany te 
wynikały m.in. z nowelizacji niektórych ustaw, w tym:

• o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wetery-
naryjnej (z dniem 28 kwietnia 2003 r.), na mocy której Powiatowy Lekarz Weterynarii jako 
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kierownik Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, wchodzący dotychczas w skład zespolonej 
administracji powiatowej pod zwierzchnictwem starosty – stał się organem niezespolonej ad-
ministracji rządowej,

• prawo budowlane (z dniem 11 lipca 2003 r.), zmieniające kompetencje Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej, Architektury i Budownictwa, polegające na tym, że do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego przeszły zadania związane z zawiadomieniem o rozpoczęciu 
i zakończeniu budowy, składaniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlane-
go oraz zawiadomieniem o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Istotą zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu było przede wszystkim uspraw-
nienie jego funkcjonowania, a zwłaszcza skrócenie czasu obsługi klientów i ułatwienie im 
bezpośredniego dostępu do urzędników prowadzących konkretne sprawy. 
Do najważniejszych zmian mijającego okresu należy zaliczyć:

• z dniem 1 września 2003 r. w miejsce Wydziału Gospodarki i Promocji utworzono Wydział 
Rozwoju Miasta (sprawy dot. gospodarki lokalami użytkowymi i nadzoru nad targowiska-
mi przeszły w kompetencje Wydziału Infrastruktury Komunalnej, organizacja przetargów 
do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami), do którego przeniesiono z Wydziału Nadzoru, 
Spraw Osobowych i Informacji 3 osobowy zespół ds. integracji europejskiej, przekształcony 
z dniem 1 lutego 2005 r. w Referat Programów Rozwoju Miasta i Funduszy Strukturalnych,

• z dniem 1 września 2003 r. z Wydziału Geodezji i Obrotu Nieruchomościami wyodrębnio-
no dwa Wydziały: Wydział Geodezji i Mienia oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami; 
z dniem 1 lipca 2006 r. Wydział Geodezji i Mienia przekształcono na Biuro Geodety Miej-
skiego, a w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami utworzono cztery Referaty: sprzedaży 
nieruchomości niemieszkalnych i dzierżawy gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych i użyt-
kowych, opłat i windykacji, nieruchomości Skarbu Państwa,

• z dniem 1 września 2003 r. utworzono nowy wydział – Biuro Prezydenta Miasta, do którego 
kompetencji należy: obsługa Kolegium Prezydenta, promocja miasta, współpraca zagranicz-
na i komunikacja z mieszkańcami,

• z dniem 1 września 2003 r. utworzono w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Referat ds. 
Osób Niepełnosprawnych, którego kierownik pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika Pre-
zydenta Miasta ds. osób niepełnosprawnych,

• z dniem 1 stycznia 2004 r. utworzono na zasadzie wydziału Miejski Zespół do Spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności,

• z dniem 1 lutego 2005 r. z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wydzielono nowy wydział 
– Wydział Kultury i Nauki, gdzie obok zadań związanych z tworzeniem warunków do 
upowszechniania kultury i sztuki, przeniesiono (z Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli) współ-
pracę z organizacjami politycznymi, społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz 
organizacjami kombatanckimi, organizację współpracy z organizacjami pozarządowymi, koor-
dynację świąt państwowych, narodowych oraz uroczystości patriotycznych,

• z dniem 1 lutego 2005 r. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przenie-
siono z Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli sprawy związane z bezpieczeństwem miasta 
oraz współpracą ze służbami, strażami i inspekcjami,

• z dniem 1 lutego 2005 r. utworzono Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego dla miasta 
Legnicy, w ramach którego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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Prezydent T. Krzakowski utworzył w strukturze organizacyjnej Urzędu samodzielne stanowiska: 
miejskiego rzecznika konsumentów i audytora wewnętrznego oraz powołał pełnomocników pre-
zydenta miasta ds.: energii odnawialnej, budowy społeczeństwa informacyjnego, wdrożenia w 
Urzędzie Miasta Legnicy Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z wymogami normy PN EN ISO 
9001 : 2000. Obowiązki pełnomocników powierzono zatrudnionym już pracownikom.

Prezydent miasta – dla prawidłowej, sprawnej i szybkiej obsługi inwestorów, zasięgania opinii 
w dziedzinie rozwoju miasta – powołał kilka zespołów opiniodawczo – doradczych, w tym m.in.: 
Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (opiniowanie projektów planów zagospoda-
rowania przestrzennego, wieloletnich programów sporządzania miejscowych planów, projektów 
urbanistycznych i architektoniczno – budowlanych), zespół do spraw obsługi inwestora (objęcie 
wszechstronną opieką prawno – organizacyjną inwestorów lokalnych i zewnętrznych), Powiatową 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Radę Sportu.

W ramach poprawy jakości usług i obsługi osób niepełnosprawnych – z inicjatywy Prezydenta Mia-
sta – w 2005 r. zorganizowano we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Dolnośląski 
we Wrocławiu kurs języka migowego, który zakończył się egzaminem. Słuchaczami kursu byli – 
oprócz trzech pracowników Urzędu – pracownicy następujących instytucji: Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Młodzieżowego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 4, Zarządu Gospo-
darki Mieszkaniowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Świetlicy Terapeutycznej 
nr 1, Straży Miejskiej, Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”, Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej oraz Komendy Miejskiej Policji. Kurs ten był kontynuowany dla kolejnej grupy słuchaczy 
w połowie 2006 r. 

W mijającej kadencji zadbano również o poprawę jakości obsługi mieszkańców i warunków pracy 
niektórych wydziałów. Otóż pod koniec września 2004 r. Urząd Stanu Cywilnego został przenie-
siony do wyremontowanych pomieszczeń zabytkowej Akademii Rycerskiej. Natomiast zwolnione 
przez USC pomieszczenia parteru Ratusza zajął Referat Komunikacji. W 2004 r. Działy: Pracy So-
cjalnej i Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły siedzibę w obiekcie przy ul. 
Chojnowskiej 112. Natomiast Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej, Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy oraz Dział Rodzinnej Opieki Zastępczej 
(będące w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), mające dotychczas siedzibę przy 
ul. Złotoryjskiej 89, zostały przeniesione w 2006 r. do budynku przy ul. Okrzei 9. Z dniem 15 sierp-
nia 2005 r. Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności zmienił siedzibę z ul. Chojnowskiej 
112 na ul. Zieloną 13 of. 
Dla sprawnej obsługi mieszkańców w Magistracie uruchomiono także trzy dodatkowe kasy.

W 2006 r. w strukturze Urzędu Miasta funkcjonowało 21 wydziałów. Na dzień 30 czerwca 2006r. za-
trudnionych było 307 pracowników etatowych.
W latach 2002 – 2006 liczba decyzji wydawanych przez wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki 
organizacyjne gminy wzrosła o 25 %. Największą ich ilość wydał m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej (w 2002 r. – 32.402, w 2005 r. – 43.265), a spośród wydziałów Urzędu – Wydział Spraw 
Obywatelskich ( w 2002 r. – 20.309, w 2005 r. – 25.430) i Wydział Finansowy (w 2002 r. – 13.516, 
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w 2005 r. – 19.048, a w pierwszym półroczu 2006 r. – już 18.170). 
Ilość wydanych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne gminy decyzji administra-
cyjnych w latach 2002 – 2006 (30 czerwca) obrazuje poniższy wykres:

Budując konsekwentnie wizerunek Urzędu jako samorządowej instytucji przyjaznej mieszkańcom, 
otwartej na ich problemy, której pracownicy są kompetentni, kierujący się zasadą bezinteresow-
ności i uczciwości, w listopadzie 2004 r. prezydent T. Krzakowski zgłosił Urząd Miasta Legnicy do 
udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Tę ogólnopolską akcję prowadziła „Gazeta Wy-
borcza” przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji 
Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywa-
telskiej i Banku Światowego. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 775 samorządów z całej Polski, 
które szkoliło 8 ekspertów krajowych i 16 wojewódzkich. Podczas uroczystego finału – 4 marca 
2006 r. w Warszawie – przedstawiciele ponad 400 samorządów odebrali certyfikaty. W gronie tym 
znalazła się także Legnica. Audytorzy projektu bardzo wysoko – jako wzorcowe – ocenili m.in. 
przygotowany przez legnicki Magistrat „Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Legnicy”, 
a także opracowane i wdrożone Informacyjne Karty Usług, przeznaczone dla klientów Magistratu, 
opisujące przejrzyście ponad sto procedur spraw załatwianych w urzędzie.

Od marca 2006 r. trwają procedury związane z wdrożeniem w Urzędzie Miasta Systemu Zarządza-
nia Jakością zgodnie z międzynarodową normą ISO 9001 : 2000. Chodzi bowiem o nadanie możliwie 
wysokiej jakości i standardu usługom świadczonym przez Urząd mieszkańcom. Wdrożenie syste-
mu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu przynosi wiele wymiernych korzyści, w tym m.in. 
poprawę jakości obsługi mieszkańców, wzrost profesjonalizmu kadry, zapewnienie systemowe-
go zarządzania zespołem urzędników, uruchomienie procesu ciągłego doskonalenia działalności, 
sprawny przepływ informacji. Wdrażanie systemu jakości dotyczy takich stosowanych w Urzę-
dzie Miasta procedur, jak: opracowanie i nadzorowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta, zatrudnianie nowych pracowników, przeprowa-
dzanie szkoleń, korzystanie z systemów informatycznych, postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz badanie satysfakcji klientów.

Jak wynika z Raportu Centrum Badania Opinii Społecznych w Warszawie „Mieszkańcy Legni-
cy o sobie i swoim mieście” (badania ankietowe przeprowadzono w połowie 2006 r.), legniczanie 
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stosunkowo dobrze ocenili pracę miejskich urzędników ze względu na ich sposób odnoszenia się 
do obsługiwanych interesantów. Zdecydowana większość badanych (85,4 %) kontakty z pracow-
nikami Urzędu Miasta Legnicy oceniła jako życzliwe, z czego więcej niż co piąty (21,2%) – nawet 
jako bardzo życzliwe. Przeciwne wrażenie odniósł co ósmy spośród załatwiających jakiekolwiek 
sprawy w Urzędzie (12 %). Nieco gorzej od poziomu życzliwości i uprzejmości pracowników Ma-
gistratu wypada w ocenie mieszkańców stopień ich zawodowego profesjonalizmu. Wprawdzie 
znaczna większość ankietowanych mieszkańców (68,9 %) uznała, że urzędnicy miejscy – ogólnie 
rzecz biorąc – sprawnie i fachowo wykonują swoją pracę, to jednak niemal co czwarty (22,8 %) miał 
co do tego wątpliwości. 

5. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

- jednostki budżetowe gminy – pokrywają swoje wydatki z budżetu miasta, a wypracowane dochody 
odprowadzają na konto gminy. Podstawę ich gospodarki finansowej stanowi plan dochodów i wy-
datków.
Na koniec IV kadencji legnickiego samorządu działało 7 jednostek budżetowych: Urząd Miasta, 
Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Miejska Izba Wytrzeźwień. 
Do końca 2003 r. jednostką budżetową był również Zakład Usług Administracyjnych, zlikwidowa-
ny z dniem 1 stycznia 2004 r. 
Jednostkami budżetowymi są także jednostki oświatowe i opiekuńczo – wychowawcze: przedszko-
la, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego, 
poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W 2006 r. funkcjonowało ich 57.

- zakłady budżetowe gminy wykonują zadania własne gminy, pokrywając koszty działalności z uzy-
skiwanych dochodów własnych. Podstawę działalności zakładu stanowi roczny plan finansowy, 
obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków budżetowych i rozliczenia z budżetem gminy. 
Z budżetu miasta otrzymują dotacje przedmiotowe. Zakładem budżetowym gminy Legnica jest Za-
rząd Gospodarki Mieszkaniowej. 

- instytucje kultury – to samorządowe osoby prawne, prowadzące gospodarkę finansową na zasa-
dach, wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Z budżetu 
gminy otrzymują one dotacje podmiotowe na działalność statutową. W analizowanym okresie dzia-
łało 5 jednostek kultury: Teatr im. H. Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Legnicka 
Biblioteka Publiczna i Legnickie Centrum Kultury. 

- spółki prawa handlowego – miasto Legnica jest właścicielem lub współwłaścicielem 4 spółek pra-
wa handlowego, które realizują usługi komunalne w dziedzinach kluczowych dla funkcjonowania 
miasta. Są to: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Legnickie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o., 
Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. Prezydent Miasta pełni w nich funkcję Zgromadzenia 
Akcjonariuszy lub Zgromadzenia Wspólników.

- gospodarstwa pomocnicze – prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych dla za-
kładów budżetowych. W IV kadencji samorządu funkcjonowały 2 gospodarstwa: Basen Kąpielowy 
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„Bąbelek” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Sa-
mochodowych. 

6. MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Instytucja Miejskiego Rzecznika Konsumentów powołana została w Legnicy 2 listopada 2000 r. 
Rzecznik, działając w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, gwarantuje mieszkańcom możli-
wość korzystania z porad i pomocy prawnej we wszystkich sytuacjach naruszania bądź lekceważenia 
interesów konsumenta przez osoby lub firmy funkcjonujące na rynku handlu i usług. Polem jego 
działania i interwencji jest niekorzystne dla klienta wykonywanie umów kupna – sprzedaży oraz 
nierzetelne świadczenie usług.
W r. 2002 z pomocy Rzecznika skorzystało 390 osób. W 2003 r. – ze skargami zgłosiło się już 476 
legniczan, w 2004 r. było ich 729, w 2005 r. – 627, a do końca czerwca 2006 r. Miejski Rzecznik Kon-
sumentów pomógł 392 osobom.
Zainteresowani korzystali głównie z porad prawnych, a ich coraz większa ilość dowodzi także ro-
snącej świadomości konsumenckiej legniczan. Klienci uzyskiwali również pomoc w dochodzeniu 
swych praw na drodze sądowej.
Problemy, jakie najczęściej nękały niezadowolonych konsumentów, dotyczyły głównie niewłaściwej 
jakości usług remontowo – budowlanych, telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych, 
motoryzacyjnych, medycznych, turystycznych, pocztowych, pralniczych, oświatowych, optycznych, 
fryzjerskich i kominiarskich. Konsumenci odwoływali się do Rzecznika w sprawach reklamacji 
obuwia, odzieży, mebli, sprzętu RTV i AGD, telefonów komórkowych, komputerów, lekarstw itd. 
Wielu szukało skutecznej pomocy, stając się ofiarami umów zawieranych w tzw. systemie argen-
tyńskim.

7. POZOSTAŁE SŁUŻBY ADMINISTRACJI NA PRAWACH POWIATU

Ze strukturą Miasta Legnicy związane są również służby administracji zespolonej powiatu. Two-
rzą je:

• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy,
• Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie IV kadencji legnickiego samorządu do służb i inspekcji powiatowych wchodziły także: 
do końca 2002 r. Komenda Miejska Policji, a do kwietnia 2003 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii.

8. JEDNOSTKI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Na terenie Legnicy swoje siedziby mają Delegatury administracji rządowej i samorządowej woje-
wództwa dolnośląskiego. Są to:

• Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Delegatura w Legnicy. Oddział Zamiejscowy,
• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Delegatura w Legnicy,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Delegatura w Legnicy,
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• Delegatura Kuratorium Oświaty w Legnicy,
• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia w Legnicy,
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

Ponadto w Legnicy funkcjonują oddziały instytucji publicznych takich m. in. jak: Sąd Rejonowy i 
Sąd Okręgowy, Prokuratura Rejonowa i Prokuratura Okręgowa, Urząd Celny, Urząd Kontroli Skar-
bowej, Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Statystyczny, 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Państwowa 
Inspekcja Transportu Drogowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu 
Oddział Okręgowy w Legnicy, Państwowa Inspekcja Pracy, Archiwum Państwowe.

Legnica jest także siedzibą Starostwa Powiatowego.
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MEGAFOTOGRAFIA – „rodzinna” fotografia wykonana podczas  I Wielkiego Zjazdu Legniczan

Legnickie JUVENALIA 2006

Licznie zgromadzona na dziedzińcu PWSZ im. Witelona widownia oratorium „Golgota 
Świętokrzyska” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka

Uczestnicy SATYRYKONU – LEGNICA 2006



Mieszkańcy Legnicy

29

• Liczba mieszkańców

Od kilku lat liczba legniczan spada, czego przyczyną jest ujemny przyrost naturalny oraz migracje 
wewnętrzne i zewnętrzne mieszkańców. Na 31 grudnia 2005 r. Legnica liczyła o 1.145 mieszkańców 
mniej niż w 2002 r., co prezentuje poniższa tabela.

Rok 31.XII.1999 31.XII. 2002 31.XII. 2005

Liczba ogółem (w tys.) 109.215 106.895 105.750

• Przyrost naturalny

W całym województwie dolnośląskim przyrost naturalny jest ujemny - w 2002 r. wskaźnik ten (sto-
sunek zgonów do urodzeń na 1000 ludności) wynosił – 1,1, a na koniec 2005 r. – 1,48. W Legnicy 
w 2002 r. ukształtował się na poziomie 83 osób (904 urodzenia żywe i 987 zgonów), a w 2005 r. – już 
157 (896 urodzin żywych i 1053 zgony). 

• Migracje ludności

Od 2001 r. saldo migracji w naszym mieście utrzymuje się na poziomie ujemnym i wynosi rocznie 
ponad 200 osób. Wyjątkiem jest r. 2004, w którym saldo wyniosło ponad 300 osób. Migracje w la-
tach 2002 – 2005 ilustruje poniższa tabela (dane pochodzą z Roczników Statystycznych):

Rok
Napływ

ogółem, w tym: 
z miast/z zagranicy

Odpływ
ogółem, w tym:

 do miast/za granicę
Saldo migracji

2002 817/449/17 1036//526/78 -219

2003 748/412/15 994/477/59 -246

2004 735/369/11 1065/459/43 -330

2005 699/385 938/483/80 -239

Migracje ludności – Legnica na tle innych miast dolnośląskich

Nazwa miasta Rok
Napływ Odpływ Saldo 

migracjiogółem z miast z zagranicy ogółem do miast za granicę

Jelenia Góra

2002 798 430 35 1061 512 133 -263

2003 771 467 44 1090 519 126 -319

2004 706 420 55 1110 554 90 -404

2005 701 55 946 84 -245

Miasto Głogów 2002 562 252 11 1132 449 94 -570

Powiat 2003 936 606 3 1307 589 47 -371

Powiat 2004 1044 657 29 1400 666 50 -356

Miasto Głogów 2005 529 233 989 415 -460
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Miasto Lubin 2002 612 346 23 1188 496 93 -576

Powiat Lubin 2003 1194 844 14 1710 910 81 -516

Powiat Lubin 2004 1289 925 23 1758 822 61 -469

Miasto Lubin 2005 519 287 11 1274 81 -825

Legnica

2002 817 449 17 1036 526 78 -219

2003 748 412 15 994 477 59 -246

2004 735 369 11 1065 459 43 -330

2005 699 385 938 483 80 -239

Dane pochodzą z Roczników Statystycznych

Spośród miast dolnośląskich tylko Wrocław ma dodatnie saldo migracji (w 2002 r. - +635, w 2005 r. - 
+309), pozostałe mają saldo ujemne. Legnica na tle innych miast Dolnego Śląska plasuje się na 
średniej pozycji.

• Struktura ludności

Legnica – mimo ujemnego przyrostu naturalnego – jest miastem ludzi młodych. Ponad 31 % legni-
czan to dzieci i młodzież do 24 roku życia. Jednakże obserwuje się – jak w innych miastach Polski 
– tendencję starzenia się mieszkańców, co przejawia się m.in. w zmianie proporcji liczby mieszkań-
ców w wieku produkcyjnym oraz przed- i poprodukcyjnym. Ilustruje to poniższa tabela:

Lata
2002 2003 2004 2005

[w tys.] [w tys.] [w tys.] [w tys.]

Przedprodukcyjny 22.094 22.918 21.991 19.751

Produkcyjny 69.628 70.051 70.379 70.474

Poprodukcyjny 15.173 15.309 15.406 15.525

Dane z Roczników Statystycznych
 

• Wykształcenie mieszkańców

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. na 92.467 mieszkańców w wieku 13 lat i więcej 
– struktura poziomu wykształcenia przedstawiała się następująco:
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Struktura wykształcenia mieszkańców Legnicy, ankietowanych w połowie 2006 r. przez Centrum 
Badania Opinii Społecznych (próba 400 osób), jest zbliżona do danych pochodzących z Narodowe-
go Spisu. Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim – 37 % ankietowanych, 
zasadniczym zawodowym – 22,5 % i podstawowym – 22,8 %. Wykształcenie zaś wyższe posiadało 
11 % badanych, a licencjackie – 2,5 %.
Warto przy tej okazji odnotować pozytywne zjawisko, świadczące o aspiracjach edukacyjnych na-
szych mieszkańców. Otóż prawie 19 % badanych ukończyło w ostatnich trzech latach jakiś kurs 
zawodowy lub dokształcający. W tej grupie najliczniejsi byli bezrobotni – 4,8 % ankietowanych, 3,3 
% - robotnicy wykwalifikowani, a 1,5 % - specjaliści z wyższym wykształceniem. Podobnie liczna 
grupa, bo 19,3 %, planuje w ciągu najbliższego roku podjęcie kursów podnoszących kwalifikacje. 
O podjęciu zaś nauki na uczelni czy w  szkole myśli 16,5 % badanych.

• Legnica jako Mała Ojczyzna

Z badania opinii mieszkańców Legnicy wynika, że legniczanie są mocno związani ze swoim mia-
stem (tak stwierdziło 79,5 % badanych).
Stosunek społeczeństwa do miasta zmienia się wraz z wiekiem badanych i poziomem życia. Naj-
silniej związani z miastem czują się najstarsi mieszkańcy (w wieku 60 lat i więcej). W tej grupie 
niezadowolonych jest tylko 5,8 % osób. W pozostałych grupach wiekowych niezadowolonych jest 
3 – krotnie więcej. Bardziej zadowolone są osoby, którym się lepiej powodzi – mają wyższe dochody. 
Wśród nich niezadowolonych jest 8,1 %. Znacznie bardziej niezadowolone są osoby o niskich docho-
dach (22 % najmniej zamożnych legniczan).
Większość badanych przewiduje, że za 10 – 15 lat znaczenie Legnicy w wymiarze lokalnym, wo-
jewódzkim i regionalnym (w zachodniej części kraju) wzrośnie. Pod tym względem mieszkańcy 
Legnicy są częściej optymistami niż pesymistami. Natomiast na temat znaczenia naszego miasta 
na arenie ogólnopolskiej i europejskiej opinie legniczan są bardziej zróżnicowane. Zaznacza się 
niewielka przewaga sceptyków (pozycja miasta pozostanie bez zmian – 33,5 %) nad optymistami 
(znacznie wzrośnie – 30,3 %) i pesymistami (zmaleje – 5,8 %).
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Odrestaurowany budynek EMPiK-u w centrum miasta
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1. MAJĄTEK GMINY

Na dzień 30 czerwca 2005 r. gmina Legnica była właścicielem 2.379 ha gruntów w granicach ad-
ministracyjnych miasta oraz 25 ha w gminie Miłkowice, 31,5 ha w gminie Krotoszyce i 719 m kw. 
w Karpaczu (ta ostatnia nieruchomość została sprzedana w 2006 r.). Ponadto gmina jest użytkow-
nikiem wieczystym ok. 2 ha gruntów, będących własnością Skarbu Państwa.
Największą grupę stanowią grunty tworzące zasób gruntów komunalnych o powierzchni 1.559 ha, 
co stanowi 65,53 % ogólnej powierzchni gruntów miejskich.
W skład majątku gminy wchodzą także budynki, które w większości są w dyspozycji Zarządu 
Gospodarki Mieszkaniowej, drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne) wraz 
z obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, przejścia podziemne), a także bu-
dowle i inwestycje. W tej ostatniej części mienia największą grupę – pod względem wartościowym 
– stanowią budowle, będące własnością komunalnych osób prawnych, a wśród nich sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne oraz przyłącza. Drugą znaczącą grupą są budowle układu komunikacyjnego 
(w tym sieci uzbrojenia podziemnego). Ponadto gmina jest właścicielem długoterminowych akty-
wów finansowych, na które składają się akcje i udziały w spółkach prawa handlowego.
Łączna wartość mienia komunalnego wg stanu na 30 czerwca 2005 r. wynosiła 1.049.881.770 zł net-
to. W porównaniu z r. 2004 majątek gminy zwiększył się o 14.626.742 zł. 

2. DOCHODY I WYDATKI

W latach 2002 – 2006 można zaobserwować dynamiczny wzrost po stronie dochodów 
i wydatków gminy. Od 2004 r. funkcjonuje nowa ustawa (z dnia 13 listopada 2003 r.) 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła zasady finansowania zadań, 
zmniejszając dochody zewnętrzne w postaci subwencji z budżetu państwa i dotacji. 
O ile w 2003 r. stanowiły one 55,11 % dochodów, o tyle w 2004 r. – 49,77 %, a już w 2005 r. – 47,47 % 
dochodów. Plan na 2006 r. wynosi 52,12 % dochodów.

Nazwa 2002 r. 2003 r. 2004r. 2005 r. 2006r.
(plan na 30.06)

Dochody własne 41,62 % 44,89 % 50,23 % 52,53 % 47,88 %

Subwencja ogólna z budżetu państwa 35,03 % 38,96 % 33,58 % 31,71 % 27,98 %

Dotacje celowe z budżetu państwa 22,33 % 15,53 % 15,32 % 14,57 % 16,49 %

Dotacje z funduszy celowych 0,21 % 0,44 % 0,74 % 0,60 % 0,26 %

Pozostałe dotacje 0,81 % 0,18 % 0,13 % 0,59 % 7,39 %

Dochody własne za pierwsze półrocze 2006 r. wynoszą prawie 48 % ogółu dochodów. W drugim 
półroczu tego roku wskaźnik ten wzrośnie – w związku z planowanym zbywaniem m.in. mieszkań 
komunalnych i nieruchomości gruntowych.
Natomiast w pozycji „pozostałe dotacje” można zauważyć, że udział w dochodach na 2006 r. wynosi 
ponad 7 %. Jest to znaczący przyrost w stosunku do lat poprzednich, wynikający z faktu rozliczania 
zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych (ponad 17 mln zł).
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W strukturze dochodów miasta zaczęły więc dominować dochody własne – tj. podatki i opłaty lo-
kalne, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, dochody z majątku 
gminy i inne wpływy, jak np. za zajęcie pasa drogowego, za usługi komunalne itp. Świadczy to 
o znaczącej samodzielności budżetu miasta.

Dynamika zmian dochodów miasta w latach 2002 – 2006 (30 czerwca)

Dochód na 1 mieszkańca wynosił w 2002 r. 2.234,79 zł, a w pierwszym półroczu 2006 r. 
– 2.801,28 zł.

W budżecie miasta na 2006 r. po raz pierwszy – w ramach dochodów – znalazła się pozycja „środki 
z Unii Europejskiej” w wysokości 17.793.096 zł. Więcej na ten temat w dalszej części Raportu. 

• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W latach 2002 – 2006 udziały w podatkach: dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 
były zmienne. Kształtowały się następująco: od osób fizycznych – w latach 2002 – 2003 – udział 
w wysokości 27,6 % wpływów, w 2004 r. – 35,72 % wpływów, w 2005 r. – 35,61%, a w 2006 r. 35,95 %; 
zaś od osób prawnych – w latach 1999 – 2003 r. udział wynosił 5 % wpływów, w latach 2004 – 2006 
– 6,71 % wpływów podatku od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta. 
Na realizację zadań powiatowych udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wahał się od 
1 % wpływów podatku w latach 2002 – 2003, w r. 2004 – wynosił już 8,42 % wpływów, zaś w latach 
2005 - 2006 – 10,25 % wpływów. 

Od 1 stycznia 2004 r. – zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego – wprowadzono dla powiatu (przypomnijmy, że Legnica jest na prawach powiatu 
grodzkiego) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Udział ten wynosił 
w latach 2004 – 2006 1,40 % wpływów podatku od podatników posiadających siedzibę w mieście.

W mijającej kadencji warto odnotować pozytywne tendencje w zakresie wzrostu wpływów z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych, co ilustruje poniższy wykres. W stosunku do 2001 r. wzrósł on 
o 49,32 %.
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Jeśli zaś chodzi o wpływy z podatku od osób prawnych kształtowały się one na poziomie 
od 1.848.208 zł w 2002 r. do 4.985.893 zł w 2005 r. Plan na 2006 r. wynosi 5.010.000 zł.
Godzi się tu zaznaczyć, że wpływy z podatków od osób fizycznych i osób prawnych są uzależnione 
od koniunktury gospodarczej w kraju, co znajduje odzwierciedlenie w budżetach miast. Ostatnie 
lata wskazują na postęp gospodarczy.

• Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Dochody z podatków i opłat lokalnych w latach 2002 – 2006 charakteryzowała tendencja wzrosto-
wa, a największy w nich udział miał podatek od nieruchomości (w 2002 r. – 86,87 % ogółu dochodów 
z podatków lokalnych, 2005 r. – 80,78 %, plan na 2006 r. – 83,36 %). To pozytywne zjawisko nie wyni-
kało ze stosowania najwyższych stawek podatków lokalnych, określanych przez Ministra Finansów, 
lecz z podjętych wielu działań administracyjnych i egzekucyjnych przez służby finansowe Urzędu 
Miasta, a także coroczne przeprowadzanie kilkuset kontroli w terenie w zakresie powszechności 
i poprawności opodatkowania. Wyższe dochody z tego tytułu – to także efekt zwiększonej sprzeda-
ży przez gminę mieszkań komunalnych.

Na podatki i opłaty lokalne składają się – obok podatku od nieruchomości – pozostałe podatki, tj. 
od środków transportowych, od posiadania psów, podatek leśny, rolny, opłata targowa, opłata za 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholo-
wych, opłaty za karty parkingowe, opłaty komunikacyjne, opłaty administracyjne.

Niektóre podatki i opłaty były utrzymywane na tym samym poziomie przez kilka lat, jak np. opła-
ty targowe pozostają bez zmian od 2000 r., opłata administracyjna – od 2001 r. 
Warto tu także podkreślić, że stawki podatku od budynków mieszkalnych za 1 m kw. powierzchni 
użytkowej oraz podatku od gruntu pod budownictwo mieszkaniowe kształtowały się na niskim pozio-
mie. I tak podatek od budynków mieszkalnych wynosił: w 2002 r. 40 groszy, w latach 2003 – 2004 – 42 
grosze, w 2005 r. – 49 groszy, a w 2006 r. – 52 grosze. Natomiast podatek od gruntu pod budownictwo: 
w 2002 r. – 6 groszy, w latach 2003 – 2004 – 9 groszy, w 2005 r. – 18 groszy, w 2006 r. – 20 groszy.

W latach 2004 – 2005 odnotowano także poważny wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej, który 
wynikał ze znaczącej liczby rejestrowanych pojazdów sprowadzanych z zagranicy oraz wymiany 
praw jazdy.
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Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2002 – 2006 (plan na 30 czerwca)

Politykę podatkową w analizowanym okresie cechowała elastyczność, przejawiająca się między 
innymi we wprowadzeniu daleko idących preferencji podatkowych dla podmiotów gospodarczych 
oraz osób fizycznych, o czym mowa w rozdziale „Gospodarka Legnicy”.

• Wpływy z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią: sprzedaż mienia komunalnego, oddanie gruntów w użytkowanie 
wieczyste oraz sprzedaż gruntów na własność, opłaty za użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawa ma-
jątku gminy. Na wielkość dochodów z majątku gminy zdecydowany wpływ miały: sprzedaż mieszkań 
komunalnych i lokali użytkowych oraz gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe.

Dochody z majątku gminy w latach 2002 – 2006 (plan na 31.07.)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Wartość w zł 20.204.518 18.356.877 14.199.104 19.716.457 17.133.139

• Wydatki

Wydatki ogółem w latach 2002 – 2006 (plan 30.06)
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W 2002 r. wydatki na 1 mieszkańca wynosiły 2.338,41 zł, a w 2006 r. (I półrocze) – 2.832,49 zł.

Na wydatki miasta składają się wydatki bieżące, obejmujące przede wszystkim usługi społecz-
ne, działalność komunalną, funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i administrację oraz 
wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne, a także na wnie-
sienie udziałów do spółek prawa handlowego.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizację zadań oświatowo – wychowaw-
czych. W 2002 r. wynosiły one 105.360.528 zł, co stanowiło 42,15 % ogółu wydatków, w 2005 r. 
– 118.097.830 zł, tj. 42,45 % wydatków. A plan na 2006 r. (na dzień 30 czerwca) wynosi – 119.872.339 
zł, co stanowi 39,76 % ogółu wydatków. 

Drugą pozycją w wydatkach jest pomoc społeczna. W tej dziedzinie z roku na rok wzrastają wydat-
ki – o ile w 2002 r. wynosiły one 39.661.346 zł, w 2003 r. – 39.023.185 zł, to już w 2004r. – 49.689.495 
zł, a w 2005 r. – 58.576.655 zł. Plan na 2006 r. (30 czerwca) wynosi – aż 72.640.864 zł.

Ten gwałtowny wzrost nakładów na opiekę społeczną wynika nie tyle z faktu ubożenia mieszkań-
ców Legnicy, co przede wszystkim ze zmiany przepisów, bowiem od maja 2004 r. obowiązuje nowa 
ustawa o pomocy społecznej, która rozszerzyła zakres powodów przyznawania pomocy społecznej, 
a dotychczasowy zasiłek okresowy stał się wg przepisów świadczeniem obligatoryjnym (w ustawie 
określono minimalne stawki zasiłków okresowych na lata 2004 – 2006). Ponadto od 1 maja 2004 
r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych, a od 1 września 2005 r. – ustawa z dnia 22 
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. 
Prezydent Miasta powierzył realizację tych zadań Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Pie-
niądze na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
Od 2004 r. tylko z budżetu miasta pochodzą pieniądze na wypłatę dodatków mieszkaniowych (do 
końca 2003 r. ok. 1/3 wydatków na ten cel pochodziła z budżetu państwa). 

W porównaniu z III kadencją legnickiego samorządu wzrosły nakłady na dziedzinę komunalną. 
W każdym roku znaczne środki z budżetu miasta przeznaczano na utrzymanie dróg gminnych 
i powiatowych, oświetlenie uliczne, dopłatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
(w latach 2002 – 2004 wynosiła rocznie 4.300.000 zł, w 2005 r. – 5.500.000 zł, a w 2006 r. wyniesie 
6 mln zł), utrzymanie zieleni, cmentarzy i urządzeń komunalnych.

Nakłady na gospodarkę mieszkaniową (dotacja przedmiotowa dla Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej na remonty budynków komunalnych, w tym zabytkowych oraz zadania inwestycyjne 
i realizację programu romskiego) były również znaczące – od 6.910.589 zł w 2002 r., w 2004 r. – 
6.586.020 zł, do 5.972.930 zł w 2005 r. Plan na 2006 r. wynosi 5.939.000 zł.

W latach 2002 – 2006 spośród wydatków inwestycyjnych największe środki przeznaczono na in-
westycje związane z infrastrukturą drogową (m.in. budowa obwodnicy zachodniej, budowa drogi 
na ul. Lotniczej, modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny, budowa sygnalizacji świetlnych, 
modernizacja dróg na osiedlu Sienkiewicza, budowa oświetlenia ulicznego) oraz z sektorem oświa-
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ty (m.in. zakończenie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej, rozbudowa 
sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej, przebudowa i mo-
dernizacja istniejącej hali na salę gimnastyczną wraz z budową boisk szkolnych w Zespole Szkół 
Samochodowych przy ul. Słubickiej, termorenowacja obiektów dydaktycznych w Szkole Podstawo-
wej nr 9 przy ul. Marynarskiej, przebudowa wraz z modernizacją sali gimnastycznej z dobudową 
zaplecza szatniowo – sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej). 

Wydatki majątkowe w latach 2002 – 2006 (30.06 – plan)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Wartość ogółem w zł, 31.305.427 28.787.949 28.069.099 36.238.723 34.677.560

w tym na inwestycje 31.305.427 28.764.410 27.619.054 35.638.723 33.777.560

Wydatki majątkowe obejmowały – obok realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

• Windykacja należności gminnych

Samorząd Legnicy wielkie znaczenie przywiązuje do skutecznej walki z nierzetelnymi dłużnika-
mi gminnego budżetu. Windykacja należności z tytułu niektórych podatków i opłat lokalnych (od 
dnia 1 stycznia 1997 r. gmina przejęła tę kompetencję urzędów skarbowych jako zadanie własne) 
to jeden z niedocenianych wcześniej, a bardzo efektywny i skuteczny sposób – przy jego konse-
kwentnym wdrażaniu – na wzbogacanie wpływów do budżetu. W Legnicy realne powiększanie 
dochodów budżetowych na drodze windykacji należności daje solidną podstawę do udzielania 
licznych ulg i zwolnień podatkowych podmiotom inwestującym, rozwijającym swą działalność 
i tworzącym miejsca pracy, stanowiąc jeden z elementów aktywnego systemu wspierania przed-
siębiorczości i aktywności gospodarczej. Ilość przeprowadzanych administracyjnych czynności 
windykacyjnych, służących ściągnięciu należnych miastu pieniędzy z tytułu opłat i podatków lo-
kalnych rosła z 20.600 w r. 2001, przez 23.000 w r. 2002 do około 30.000 w r. 2003 i około 32.000 
w latach 2004 i 2005. 

Aby osiągnąć cel w postaci zwiększenia skuteczności odzyskiwania publicznego grosza, w pierw-
szej połowie 2006 r. urzędnicy Wydziału Finansowego wykonali łącznie blisko 25.000 tzw. 
czynności windykacyjnych, na które składały się m. in. decyzje wymiarowe, upomnienia i tytu-
ły wykonawcze.

W 2002 r. gmina Legnica odzyskała od dłużników 2.600.000 zaległych złotówek. Rok później była 
to kwota o milion wyższa. Rok 2004 przyniósł efekt w wysokości 5.100.000 zł. Natomiast wartość 
długów odzyskanych w 2005 r. wyniosła ok. 5.200.000 zł. Efektem windykacji pierwszego półrocza 
2006 r. była kwota ok. 1.500.000 zł.

Efekty windykacji należności gminnych w latach 2002 – 2005 prezentuje poniższy diagram: 
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W latach 2002 – 2005 najwięcej należności – bo ponad 7.200.000 zł – ściągnięto od osób prawnych, 
unikających płacenia podatku od nieruchomości. Z zapłatą tego podatku nie spieszyły się również 
osoby fizyczne. Od nich gmina odzyskała prawie 5.300.000 zł. 
W dalszej kolejności na tej niechlubnej liście egzekucyjnej znaleźli się mieszkańcy zalegający z za-
płatą podatku od środków transportu (łącznie ponad 1.600.000 zł) i firmy niepłacące tego podatku 
(odzyskano prawie 473.000 zł). Do kasy miasta wróciła też należność za użytkowanie wieczyste 
w wysokości niemal 1.500.000 zł.

• Deficyt budżetowy

W latach 2002 – 2006 wystąpił deficyt budżetowy, co oznacza, że wydatki były wyższe od docho-
dów. Ustawowy limit zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60 % 
dochodów ogółem w danym roku budżetowym. Łączna kwota długu w 2002 r. wynosiła – 16,87 % do-
chodów ogółem, a w 2005 r. – 26,52 %. Tegoroczny zaś plan przewiduje 22,74 % dochodów ogółem.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w mijających latach były kredyty bankowe oraz pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Deficyt budżetowy w latach 2002 – 2006 (30.06 – plan)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Wielkość w zł - 11.075.732 - 9.523.101 - 8.801.302 - 8.314.238 - 3.300.600

Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 
wymagalnych w latach 2002 – 2006 (plan)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Zadłużenie w % 16,87 22,05 24,70 26,52 22,74

Raty i odsetki w % 2,98 4,58 4,68 4,63 4,58
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W 2005 r. spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami od tych zobowiązań wyniosły 4,63 % w sto-
sunku do planowanych dochodów, przy dopuszczalnym wskaźniku do 15 %, a w 2002r. – 4,98 %. 

Porównując zadłużenie miasta Legnicy do zadłużenia okolicznych miast należy zauważyć, że Le-
gnica plasuje się na tym tle korzystnie.
O ile zadłużenie Legnicy na koniec 2005 r. wynosiło 26,52 % wykonanych dochodów, o tyle 
we Wrocławiu wynosiło 31,30 %, w Wałbrzychu – 51,0 %, Lubinie – 26,90 %, Głogowie – 26,70 %. 
Spośród miast dolnośląskich tylko Jelenia Góra na koniec 2005 r. miała zadłużenie niższe – 24,90 % 
ogółu dochodów.

3. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

• Środki unijne na zadania inwestycyjne

Działania związane z pozyskiwaniem środków inwestycyjnych z europejskich funduszy struktural-
nych, przynoszące praktyczne i wymierne skutki od 2005 r., datują się od lipca 2004 r., gdy rozpoczął 
się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W latach 2004 - 2006 gmina Legnica złożyła w instytucjach za-
rządzających Funduszem (Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) 
dziewięć projektów. Ich celem była modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego miasta, 
jego potencjału transportowego, infrastruktury społecznej, edukacyjnej i sportowej, ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Oto przegląd tych projektów:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego. 
Koszt całkowity – 4.443.751,03 zł; udział finansowy gminy –1.091.609,56 zł; dotacja z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego ZPORR – 3.274.828,67 zł.
Wniosek został pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów i ostatecznie zarekomendowany do 
dofinansowania przez Regionalny Komitet Sterujący. 13 czerwca 2006 r. Prezydent Legnicy podpi-
sał z Wojewodą Dolnośląskim stosowną umowę o dofinansowaniu. 
- Zakup środków transportu dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy. Koszt całkowi-
ty – 458.800 zł; udział gminy – 114.700 zł; dotacja unijna – 344.100 zł.
03.11.2004 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym 
i formalnym, ale uzyskał o 0,5 punktu za mało, by otrzymać akceptację. Cel merytoryczny projektu 
został jednak osiągnięty, gdyż Pogotowie Ratunkowe otrzymało dotację od władz wojewódzkich na 
zakup 4 nowych karetek. W tej sytuacji kwota 114.700 zł z gminnego budżetu przeznaczona została 
na kupno sprzętu teleinformatycznego i wyposażenia dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
- Modernizacja Stadionu Sportowego przy Alei Orła Białego w Legnicy. Koszt całkowity – 10.105.000. 
zł; udział gminy – 1.515.750 zł; udział Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 1.010.500 zł; dotacja unij-
na – 7.578.750 zł.
Wniosek ten był rekomendowany do dofinansowania w roku 2005, ale z powodu zbyt szczupłej puli 
pieniędzy w stosunku do ilości poprawnych projektów, ma szansę na dotację w kolejnym okresie 
finansowania, a więc w latach 2007 – 2013.
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- Restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy – Etap I – skrzydło południowo-za-
chodnie z wieżą. Koszt całkowity projektu – 8.272.349,20 zł; środki gminne – 2.062.292,30 zł; unijne 
dofinansowanie – 6.186.876,90 zł.
26.04.2005 r. wniosek, pomimo wysokiej oceny Panelu Ekspertów, znalazł się na liście rezerwowej. 
Jeśli nie zostanie dofinansowany z rezerwy w roku 2006, będzie aplikować o dotację w kolejnym 
okresie finansowania 2007 – 2013.
- Porządkowanie Gospodarki Wodno – Ściekowej w Zlewni Rzeki Kaczawy. Koszt całkowity – 
477.999.000 zł, w tym korzyści inwestycyjne dla Legnicy – 48.908.000 zł; dofinansowanie ze strony 
Funduszu Spójności – 358.499.000 zł (w tym w stosunku do Legnicy – 36.681.000 zł).
Gmina Legnica wspólnie z Unią Gmin Śląskich złożyła w sprawie tego projektu Kartę Potencjal-
nego Przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności. Projekt uzyskał pozytywną opinię 
Ministerstwa Ochrony Środowiska i znalazł się na liście rekomendowanych. W związku z decyzją 
Rady Miejskiej o wystąpieniu Legnicy ze związku międzygminnego, WYRZUCIC Legnickie za-
dania związane z gospodarką wodno-ściekową będą włączone w duży projekt inwestycyjny Unii 
Gmin Śląskich w konwencji wniosku grupowego.
- Przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy (wniosek typu „zaprojektuj i wybu duj”). Całkowi-
ty koszt wynosi 5.859.767,36 zł; udział gminy – to 1.464.941,84 zł; unijna dotacja winna opiewać na 
4.394.825,52 zł.
Wniosek w marcu 2006 r. został przez gminę wycofany, ale zostanie powtórnie złożony z chwilą roz-
poczęcia naboru na okres finansowania 2007 – 2013. Tymczasem gmina samodzielnie rozpoczęła 
procedury przetargowe na dokumentację projektową inwestycji.
- Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny. 
Koszt przedsięwzięcia - to 5.771.204,03 zł. 75% dołoży Unia Europejska. Reszta to środki własne 
gminy (865.680,62 zł), uzupełnione dotacją z budżetu państwa (577.120,40 zł).
21 września 2005 r. Prezydent podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie 
z unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego modernizacji ulicy 
Najświętszej Marii Panny. Dofinansowanie inwestycji wynosi 4.328.403,01 złotych, a więc ponad 
milion euro. Pierwsze transze gotówkowe w wysokości 4.039.553 zł wpłynęły do gminnej kasy 
w pierwszej połowie 2006 r.
- Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady 
A 4. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 31.801.930,85 zł. Dotacje otrzymane wcześniej z GDD-
KiA (5.345.757zł) oraz uzupełnienie wkładu własnego z Ministerstwa Infrastruktury (7.556.936 zł) 
wyniosły łącznie 12.902.693 zł. Udział własny gminy to ostatecznie 1.106.141,84 zł. Środki unijne 
przeznaczone na ten cel wyniosły 17.793.096,01 zł.
Sukcesem zwieńczone zostały starania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO – T), zakończonej 
w listopadzie 2005 r. budowy ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy miasta. 18.10.2005 r. Pre-
zydent T. Krzakowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu. W następstwie pozytywnie 
zakończonej kontroli z Ministerstwa Finansów, refundacja środków unijnych nastąpi prawdopo-
dobnie we wrześniu tego roku. 
- Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – modernizacja ulicy Grabskiego. 
Łączna wartość projektu wynosi 2.535.090,40 zł. Dotacja ZPORR opiewa na 1.901.317,80 zł (75%), 
a własny wkład gminy – to 633.772,60 zł (25%). Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie ro-



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

44

bót wartość inwestycji zmniejszyła się. W tych okolicznościach 5 maja 2006 r. Prezydent podpisał 
aneks do umowy, określający kwotę unijnego dofinansowania wynoszącą 1.721.129,90. W nowych 
okolicznościach inwestycja łącznie kosztować ma 2.294,839,86 zł, a udział własny gminy wyniesie 
573.709,96 zł.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego 8 listopada 2005 r. podjął decyzję o przyznaniu gminie Legni-
ca dotacji unijnej (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) na 
realizację tego projektu. Umowę o dofinansowaniu podpisano 8 marca 2006 r. 
- Gmina złożyła także wniosek dotyczący „Budowy miejskiej, szerokopasmowej 
i bezpiecznej sieci teleinformatycznej w Legnicy”, którego koszt całkowity opiewał na 8.866.716 zł, 
przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 6.650.037 zł i udziale własnym wynoszącym 2.216.679 zł.
Odstąpiono jednak od indywidualnej jego realizacji na rzecz wspólnego projektu samorządów dol-
nośląskich razem z Urzędem Marszałkowskim – jako rozwiązania bardziej efektywnego.

• Stypendia uczniowskie ze środków unijnych

W 2004 r. gmina Legnica przystąpiła do konkursu, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, na dofinansowanie stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży – mieszkańców obszarów wiejskich. Projekt ten 
jest realizacją działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego, wsparty środkami z budżetu państwa. Od listopada 2004 r. rozpoczęto wypłatę stypendiów 
dla uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się maturą. W roku 
szkolnym 2004/2005 objęto pomocą materialną 654 uczniów z obszarów wiejskich, a w r. szkolnym 
2005/2006 – 534 uczniów. Wysokość stypendiów kształtowała się od 105 zł do 115 zł. Ogółem gmina 
otrzymała na ten cel 1.305.555 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 
888.430 zł, (tj. 68,05 %) pozostałe pieniądze (31,95 %) pochodziły z budżetu państwa.

Do połowy 2006 r. Legnica pozyskała łącznie 27.297.644 zł dofinansowania z unijnych funduszy 
strukturalnych na inwestycje związane z drogownictwem. Wraz z funduszami stypendialnymi 
kwota ta stanowi wartość prawie 10% rocznego budżetu miasta. Na jednego mieszkańca Legnicy 
przypada średnio 258,13 zł funduszy strukturalnych UE. To jeden z najlepszych na Dolnym Ślą-
sku wyników.
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1. PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA - OPRACOWANIA STRATEGICZNE

Ważnym dokonaniem analizowanego okresu było opracowanie i przyjęcie w marcu 2004 r. przez 
Radę Miejską „Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014”. Projekt dokumentu był 
konsultowany z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych, społecznych, politycznych, 
stowarzyszeń i organizacji. Na podstawie analizy marketingowej podstawowych sfer społeczno – 
gospodarczego życia miasta określa on główne bariery i czynniki rozwojowe. Generalna wizja oraz 
misja miasta wyznaczają cele strategiczne i sposoby ich osiągania. Wskazywane są też potencjal-
ne i realne zagrożenia. Nakreślone w „Strategii” wizja oraz misja rozwoju Legnicy przewidują, że 
w ciągu najbliższych 10 lat będzie to miasto o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, z odre-
staurowaną historyczną zabudową, liczący się, ponadregionalny ośrodek akademicki i kulturalny. 
Materialne warunki życia mieszkańców powinny ulec zdecydowanej poprawie dzięki tworzeniu 
nowych miejsc pracy i wyraźnemu ograniczeniu bezrobocia.

„Strategia” sformułowała cztery podstawowe cele strategiczne:
• rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności miasta na 

tle regionu i kraju,
• kreowanie wizerunku miasta o wysokiej jakości życia,
• ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego,
• podnoszenie poziomu warunków życia mieszkańców.

Po opracowaniu „Strategii…”, w kolejnych latach przystąpiono do prac nad innymi dokumenta-
mi i programami perspektywicznymi, które w sposób komplementarny wobec „Strategii rozwoju 
miasta…” ujmowały planowanie rozwoju różnych sfer funkcjonowania organizmu komunalnego. 
W 2005 r. specjaliści z Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta kontynuowali prace nad dokumen-
tami: „Program rewitalizacji terenów powojskowych w Legnicy” (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 
wiosną 2006 r.) oraz „Program rewitalizacji Tarninowa, Glinek i terenu Parku Miejskiego w Le-
gnicy” (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 2006 r.). Ten ostatni oparty był na szerokich 
konsultacjach społecznych w różnych środowiskach i wykorzystywał opinie mieszkańców w ra-
mach budowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. 
W maju 2006 r. uchwalony został dokument „Strategia rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007 – 
2013 (2020)”.

Perspektywiczne cele i działania miasta określone zostały także w innych opracowaniach, przyję-
tych przez Radę Miejską. Do nich należy zaliczyć: 

• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 
2003 – 2008,

• Kierunki promocji Legnicy,
• Legnica krajowym liderem ekologii – działania gminy na rzecz ochrony środowiska,
• Miejski Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w latach 

2004 – 2006,
• Program wspierania przedsiębiorczości na terenie Legnicy,
• Studium wykonalności dla zadania: zagospodarowanie przestrzenne terenu lotniska,
• Główne kierunki rozwoju i modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Legnicy,
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• Restrukturyzacja Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej,
• Legnica perłą w koronie dolnośląskiej kultury,
• Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy,
• Program rewitalizacji Kartuz, rejonu ulicy Henryka Pobożnego i Dworcowej – historycznych 

obszarów Legnicy,
• Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla miasta Legnicy,
• Program budownictwa mieszkaniowego dla miasta Legnicy na lata 2004 – 2014,
• Plan gospodarki odpadami dla miasta Legnicy,
• Program rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna w Legnicy.

W listopadzie roku 2005 Wysoka Rada uchwaliła – po uprzednim zaopiniowaniu przez Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rekomendowany przez Prezydenta Miasta „Program pomo-
cy horyzontalnej na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Legnicy”, który zakłada 
m. in., że firmy tworzące nowe inwestycje i miejsca pracy na 5 lat mogą uzyskać ulgę w podatku od 
nieruchomości, sięgającą nawet 65 % wartości inwestycji. Wprowadzone tym programem rozwią-
zania służą tworzeniu przyjaznych warunków dla przyspieszenia gospodarczego rozwoju miasta 
i przeciwdziałania bezrobociu.

W roku 2006 dobiegnie końca procedura opracowania oraz uchwalenia:
-  „Studium komunikacyjnego dla miasta Legnicy”,
- „Programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Legnicy”,
- „Gminnego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla miasta Legnicy”.

2. ŁAD PRZESTRZENNY 

Tworzenie i nowelizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego leży w najlepiej 
pojętym interesie każdego samorządu. Im większa w tym zakresie aktywność, tym większe za-
równo doraźne, jak i perspektywiczne korzyści dla samej gminy. Opracowywanie takich planów 
daje możliwość racjonalnej gospodarki nieruchomościami, podnosi wartość nieruchomości, posze-
rza zakres i różnorodność ofert inwestycyjnych, umożliwia realizację budów, przyciąga do miasta 
kapitał i inwestorów. Dzięki planistycznej aktywności gminy Legnica w ostatnich latach nastąpi-
ło ożywienie gospodarcze terenów, a sama gmina zyskuje na atrakcyjności w oczach inwestorów. 
Przekłada się to na wzrost wpływów do budżetu, choćby ze sprzedaży nieruchomości, podatków od 
nieruchomości, a także na zmniejszanie rozmiarów bezrobocia. Ma też ogromne znaczenie, bo jest 
bardzo wysoko punktowane, przy ocenie wniosków gminy o unijne dofinansowanie inwestycji miej-
skich. Realizowana dynamicznie w latach 2002 – 2006 polityka przestrzennego zagospodarowania 
Legnicy służyła umocnieniu pozycji miasta jako ośrodka o znaczeniu regionalnym w Wojewódz-
twie Dolnośląskim.

Polityka przestrzenna miasta Legnicy zawarta jest w „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego” z 2002 r. z późniejszymi zmianami, które określa ogólne wytyczne 
dla przestrzennego ładu miasta oraz jego kierunki, mające służyć realizacji celów zdefiniowanych 
w „Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014”. „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego” nie daje jednakże prawnej podstawy do lokalizacji inwestycji.
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W latach 2002 – 2006 (do dnia 31 lipca 2006r.) Rada Miejska na wniosek Prezydenta Legnicy 
podjęła łącznie 43 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Powierzchnia miasta, przeznaczona pod zabudowę, a objęta tymi 
planami wynosi obecnie ok. 1.580 ha.

Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2002 (XI) – 2006 (31.VII)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Ogółem liczba mpzp 10 3 9 6 15

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone
przez Radę Miejską Legnicy w latach 2002 (XI) – 2006 (31.VII)

Lata 2002 2003 2004 2005 2006

Ogółem liczba
planów uchwalonych 1 2 7 2 5

Ten widoczny wzrost uchwał po 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego wynikał z jednej strony ze zmiany przepisów, z drugiej zaś 
z ożywienia gospodarczego w mieście. Otóż w okresie 2002 – do 10 lipca 2003 r. wydawano decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o za-
gospodarowaniu przestrzennym. W tym czasie obowiązywały w Legnicy: miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego oraz 3 plany szczegółowe: Centrum, rejonu ul. Spokojnej i jed-
nostki D na os. Piekary.
11 lipca weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wg której ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy danego terenu następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. A zatem pozwolenie na budowę wyda-
wane jest wprost na podstawie ustaleń planu. 
W przypadku braku miejscowego planu wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu.
Poniżej w tabeli przedstawiono ilość rozpatrzonych spraw i wydanych decyzji w latach 2003 –
– 2006 (VII):

Rok Ilość wniosków Ilość wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy Ilość wniosków

Ilość wydanych decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

2003 116 77
w tym odmownych - 9 - -

2004 157 105
w odmownych - 8 54 37

w tym odmownych - 1

2005 173 125
w tym odmownych - 10 93 80

w tym odmownych - 2

2006 99 75
w tym odmownych – 8 20 24

brak decyzji odmownych



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

52

W poprzedniej kadencji (lata 1998 – 2002) pokrycie powierzchni Legnicy planami 
zagospodarowania przestrzennego wynosiło:
- w odniesieniu do administracyjnych granic miasta – 15,27% - zaś na koniec bieżącej 

kadencji wynosi 20,25%;
- w odniesieniu do terenów zainwestowanych – 24,93% - zaś na koniec IV kadencji 

wynosi 32%.
Podkreślić trzeba, iż jest to jeden z najlepszych wskaźników na tle innych, 
ponadstutysięcznych miast tej części kraju.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeden z najważniejszych dla perspektywicznego rozwo-
ju Legnicy oraz ochrony jej zabytkowych walorów – jako unikalnego zespołu urbanistycznego 
– uchwalony w styczniu 2006 r. plan zagospodarowania Staromiejskiego Centrum uznany został 
przez specjalistów za akt prawny o znaczeniu historycznym, porównywalnym do aktu lokacyjne-
go miasta.

Poprawie układu komunikacyjnego Legnicy, który stanowi „nerw” rozwojowego potencjału go-
spodarczego i cywilizacyjnego, służyły liczne w mijającej kadencji spotkania oraz konsultacje 
Prezydenta i jego służb urbanistycznych z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, a póź-
niej Transportu i Budownictwa, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Ich skutkiem było wspólne opracowywanie Studium nowego ukła-
du dróg krajowych w mieście oraz ostateczne zaakceptowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad nowego przebiegu drogi krajowej nr 94. Przyjęta została koncepcja, zapro-
ponowana przez Prezydenta Legnicy, wyprowadzenia tego ważnego, ale bardzo uciążliwego dla 
mieszkańców, szlaku komunikacyjnego ze śródmieścia (ulice: Wrocławska, Czarnieckiego, Kartu-
ska, Pocztowa, Piastowska, Chojnowska). Droga krajowa nr 94, by odciążyć śródmieście z ruchu 
wschód – zachód (Wrocław – Zgorzelec), pobiegnie od obwodnicy zachodniej, przez ul. Gniewo-
mierską, Bartoszów do ul. Sikorskiego i dalej szosą wrocławską. Właśnie ta trasa stanowić będzie 

2002 r.

2,59%

2,53%

0,00%

2,17%

68,00%

24,71%

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

tereny zainwestowane
bez planów

POKRYCIE PLANISTYCZNE DLA TERENÓW ZAINWESTOWANYCH W LEGNICY
W LATACH 2002 – MAJ 2006
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nową, południowo-wschodnią obwodnicę Legnicy. Część jej pierwszego odcinka (około 230 m ul. 
Gniewomierskiej od ronda w kierunku przejazdu kolejowego) była wykonana w 2005 r. W 2006 r. 
rozpoczęto dalsze prace projektowe.

3. INWESTYCJE REALIZOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Od 2000 r. legnicki samorząd opracowuje Wieloletni Program Inwestycyjny (pierwszy Program 
uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 1999 r. na lata 2000 - 2002), który stanowi operacyjny 
plan średniookresowy, tj. trzyletni. Ma on charakter kroczący, corocznie aktualizowany, powiązany 
ściśle z prognozami dochodów i wydatków miasta. Każdego roku stanowi on załącznik do budże-
tu miasta.

Chcąc podołać zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz rosnącym potrzebom finansowym, pre-
zydent Tadeusz Krzakowski podjął się od 2003 r. tworzenia instrumentów aktywnej polityki 
finansowej, opartej na łączeniu różnych źródeł finansowania wydatków publicznych, zwłaszcza 
zadań inwestycyjnych, między innymi poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 
z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dota-
cji celowych z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Zagospodarowanie przejętego 
mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej”, z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kredytów banko-
wych oraz z Unii Europejskiej.

Nakłady na inwestycje pochodziły także z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

Środki zewnętrzne na inwestycje w latach 2002 – 2006 (plan) pochodziły z następujących źródeł:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 13.186.475 zł,
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 190.000 zł (nagroda), po-

życzki w wysokości 2.456.200 zł,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: pożyczki w wysokości 

4.078.400 zł i dotacje – 2.005.100 zł,
• Budżet państwa w ramach programu rządowego „Zagospodarowanie przejętego mienia i re-

kultywacja terenów zdegradowanych przez wojska FR” – 2.021.000 zł,
• Budżet państwa – zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej oraz z rezerwy subwencji 

ogólnej – 15.500.000 zł,
• Budżet państwa – dotacja na budowę oświetlenia ulicznego – 159.195 zł,
• Budżet państwa – dotacja na budowę sygnalizacji świetlnych – 220.000 zł
• Budżet państwa – w ramach kontraktu wojewódzkiego – 270.000 zł,
• Budżet państwa – dotacja na przebudowę ul. Wrocławskiej – 1.000.000 zł
• Urząd Kultury Fizycznej i Sportu – 2.227.000 zł,
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 720.000 zł,
• Środki z Unii Europejskiej – 17.793.096 zł (plan na 2006 r.)



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

54

Jak wynika z powyższych danych w IV kadencji legnickiego samorządu ze źródeł zewnętrznych 
pozyskano ogółem 48.072.922 zł. Należy tu dodać, że do końca lipca 2006 r. otrzymano refunda-
cję środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 
3.564.311zł oraz dofinansowanie budżetu państwa do środków unijnych w ramach ZPORR w kwo-
cie 475.241 zł (w budżecie miasta 2006 r. zaplanowano refundację środków unijnych na zadania 
inwestycyjne w wysokości 17.793.096 zł). 
Pieniądze na zadania inwestycyjne pochodziły także z zaciągniętych kredytów bankowych. W la-
tach 2002 – 2005 ich ogólna kwota wyniosła 70.804.536 zł. 

Nakłady inwestycyjne – ogółem – w latach 2002 – 2006 plan (środki z budżetu miasta i środki ze-
wnętrzne) prezentuje poniższy wykres:

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Legnicy wydatki na inwestycje osiągnęły w IV kadencji ok. 1290 
zł (w III kadencji – 1170 zł), a rocznie – ponad 330 zł. 

Dla zilustrowania zmian, które zaszły w analizowanym okresie, poniżej przedstawiono najważ-
niejsze inwestycje w poszczególnych dziedzinach.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Budowa uzbrojenia na osiedlu „Wierzbiak” (2002 r.) 132.725

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Słowackiego – w ramach inicjatyw lokalnych 
– 5 latarni (2002 r.) 18.075

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Radosnej – w ramach inicjatyw lokalnych – 7 latarni 
(2002 r.) 29.202

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza i Mieszka I – w ramach inicjatyw 
lokalnych – 7 latarni (2002 r.) 25.297

Wymiana i naprawa urządzeń zabezpieczających wyloty kanalizacji deszczowej przed 
cofaniem (2002 r.) 164.363

30 000 000 z³

40 000 000 z³

35 000 000 z³

25 000 000 z³

20 000 000 z³

29 248 175 z³

35 638 723 z³
33 777 560 z³

15 000 000 z³

10 000 000 z³

5 000 000 z³

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
(plan na 30.VI)

0 z³

38 016 649 z³

33 610 542 z³
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Odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia do rzeki Kaczawy wraz 
z budową przepompowni ze zbiornikiem wyrównawczym na rowie K-8 (2004 r.) 1.026.029

Budowa oświetlenia ulicznego na obwodnicy zachodniej – etap I B – 62 latarnie (2003 r.) 159.195

Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Kartuskiej do 
ul. Wrocławskiej (2003 r. – udział finansowy gminy) 269.228

Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do osiedla „Rzemieślnik” (2004 r.) 
– w ramach inicjatyw lokalnych 118.473

Budowa sieci wodociągowej na ul. Zacisze – w ramach inicjatyw lokalnych (2004 r.) 15.999

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Bobrowej i Wałach Królowej 
Jadwigi (sieć wodociągowa w ramach inicjatyw lokalnych – 2005 r.) 1.386.382

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach: Grabskiego – 17 latarni, Kościuszki – 16 latarni, 
Pancernej/Sejmowej – 14 latarni (2004 r.) 265.800

Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Modrzewiowej nr 13 – 21 (2004 r.) 32.180

Budowa oświetlenia na ul. Kilińskiego – do ul. Złotoryjskiej – 13 latarni (2005 r.) 39.059

Budowa oświetlenia na ul. Szwoleżerów – 7 latarni (2005 r.) – w ramach inicjatyw 
lokalnych 23.479

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wielogórskiej (2006 r.) 907.018

Razem zł 4.612.504

Kontynuowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy no-
wego cmentarza komunalnego, a także rewitalizacja Skweru Orląt Lwowskich (III etap). 

Transport

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Obwodnica zachodnia na odcinku od ul. Chojnowskiej do węzła autostradowego A4 
– budowa m.in. mostów na Młynówce i Kaczawie wraz z najazdami na ul. Jaworzyńskiej, 
rozpoczęcie i zakończenie etapu ID – od ul. Nowodworskiej do węzła na autostradzie A 4, 
ciągi pieszo – rowerowe (2005 r.)

60.038.841

Zbiorcza droga południowa – modernizacja ul. Grabskiego na odcinku od ul. Reja do ul. 
Złotoryjskiej – wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ścieżką rowerową (2003 r.) 626.435

Zbiorcza droga południowa – modernizacja ul. Grabskiego na odcinku od ul. Kościuszki do 
ul. Wojska Polskiego (zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2006 r.) ok. 2.300.000

Modernizacja mostu na rzece Wierzbiak w ul. Kunickiej (2003 r.) 262.272

Modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny (2006 r.) 5.850.000

Budowa chodnika na ul. Okrężnej na odcinku od ul. Klonowicza do ul. Sportowców – 
w ramach inicjatyw lokalnych (2002 r.) 41.726
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Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Mazowieckiej 
(2002 r.) 40.000

Modernizacja nawierzchni ulic Orzechowej, Fiołkowej (część) i Jaśminowej – w ramach 
inicjatyw lokalnych (2004 r.) 382.627

Modernizacja nawierzchni ul. Pigwowej – w ramach inicjatyw lokalnych (2004 r.) 23.937

Budowa dróg i chodników na os. Wierzbiak – w ramach inicjatyw lokalnych (2004 r.) 1.825.430

Budowa przedłużenia ul. Słowackiego – droga, chodniki, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, oświetlenie uliczne – 15 latarni – w ramach inicjatyw lokalnych 
(2004 r.)

496.642

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Bydgoskiej – Leszczyńskiej – 
Poznańskiej – Głogowskiej oraz Poznańskiej – Słubickiej wraz z oznakowaniem poziomym 
i pionowym oraz budową chodników i zatoki autobusowej (2004 r.)

683.222

Budowa parkingu na ul. Bydgoskiej (2004 r.) 17.975

Budowa ul. Lotniczej, łączącej ul. Marynarską i Żołnierską: droga, chodniki, ciąg rowerowy, 
oświetlenie uliczne – 10 latarni, sieć kanalizacji deszczowej (2004 r.) 787.567

Modernizacja nawierzchni dróg na ulicach: Stokrotek, Morelowej, Liliowej, Groszkowej, 
Chabrowej, Czerwonych Maków (część) – w ramach inicjatyw lokalnych (2005 r.) 437.985

Budowa chodnika na ul. Orzeszkowej 32/34 - w ramach inicjatyw lokalnych (2004 r.) 10.240

Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Kolbego do 
ul. Grunwaldzkiej – droga, chodniki, oświetlenie uliczne – 8 latarni – w ramach inicjatyw 
lokalnych (2004 r.)

438.286

Modernizacja nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Limbowej – 
w ramach inicjatyw lokalnych (2004 r.) 62.092

Modernizacja nawierzchni drogi z odwodnieniem na ul. Kilińskiego – w ramach inicjatyw 
lokalnych (2006 r.) 289.328

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej/Neptuna 
(2005 r.) 198.132

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską 
(II półrocze 2006 r.) ok. 1.570.000 

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Czarnieckiego/Daszyńskiego (2005 r.) 183.451

Modernizacja nawierzchni dróg ulic: Goździkowej, Bratkowej, Czerwonych Maków (część) 
– w ramach inicjatyw lokalnych (2006 r.) 468.969

Budowa parkingu wraz z dojazdem do pawilonu przy ul. Gwiezdnej 35 – w ramach inicjatyw 
lokalnych (2005 r.) 74.319

Razem zł 77.109.476

W 2005 r. przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa transportu publicz-
nego wraz z zakupem taboru autobusowego i przebudową ul. Myrka. Prace są kontynuowane 
w 2006 r. W 2006 r. rozpoczęto – w ramach inicjatyw lokalnych – budowę zatok parkingowych na 
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osiedlu Piekary (przy ul. Świętokrzyskiej, Szaniawskiego, Okulickiego, Sosnkowskiego – zakończe-
nie tych zadań zaplanowano w 2006 r. oraz przy ul. Pruszyńskiego – zakończenie prac w 2007 r.). 
Trwa również przebudowa mostu na Wierzbiaku w ciągu ul. Koskowickiej.

Postępujący rozwój motoryzacji wymusza konieczność ciągłego porządkowania ruchu kołowe-
go i pieszego poprzez budowę całego systemu elementów usprawniających komunikację. Należą 
do nich zarówno wielkie inwestycje typu obwodnica zachodnia, czy modernizowana w tym roku 
ul. Wrocławska, jak i budowa pojedynczych sygnalizacji świetlnych, modernizacje skrzyżowań, 
zmiany organizacji ruchu, czy w ostateczności budowa elementów wymuszających prawidłowe za-
chowania kierujących na drogach. W ramach tych działań w 2006 r. przewidziane są takie zadania 
inwestycyjne, jak: przebudowa ulicy Wrocławskiej (I etap), remont ulicy Czarnieckiego oraz budo-
wa ścieżek rowerowych przy al. Piłsudskiego, a także odwodnienie jezdni na ul. Spokojnej. 

Ważnym elementem usprawnienia ruchu jest separacja użytkowników dróg. Do tej kategorii za-
dań należy budowa i prawidłowe utrzymanie bezkolizyjnych przejść dla pieszych. W ostatnich 
latach zostały wyremontowane wszystkie kładki wraz z likwidacją barier architektonicznych dla 
niepełnosprawnych. Niestety, w 2004 r. uszkodzona została kładka dla pieszych przy ul. Pocztowej, 
a jej naprawa kosztowała prawie 320.000 zł (kwota ta była sukcesywnie ściągana od ubezpieczy-
ciela sprawcy). 
Poprawie bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego służą także działania w zakresie rozbudowy 
ciągów rowerowych. Zgodnie z „Koncepcją rozbudowy ścieżek rowerowych w Legnicy” planowa-
na jest budowa 120 km tras: turystycznych, zbiorczych, dzielnicowych. Obecnie w mieście jest 
31,920 km ścieżek rowerowych, z czego 26,808 km to trasy oznakowane (w tej liczbie uwzględnio-
ne są również ciągi pieszo – rowerowe). 

W celu wyeliminowania zbędnego kluczenia kierowców po mieście wprowadzono na wielu skrzyżo-
waniach Miejski System Informacji, który ułatwia poruszanie się po Legnicy i wpływa na poprawę 
płynności ruchu. Systemem tym jest objętych już 50 skrzyżowań (96 tabliczek komercyjnych i 80 
użyteczności publicznej). Koszty wprowadzania systemu pokrywają w całości firmy i przedsiębior-
stwa reklamujące się za jego pośrednictwem.

W tym miejscu warto przedstawić stan infrastruktury drogowej w naszym mieście. Na obszarze 
administracyjnym Legnicy znajduje się sieć dróg o łącznej długości 255,1 km. Są to: 2 drogi kra-
jowe o łącznej długości 14 km, 1 droga wojewódzka dł. 6,1 km, 23 ciągi dróg powiatowych o dł. 
55 km oraz sieć dróg gminnych o łącznej długości 180 km, w tym drogi o nawierzchni gruntowej 
o dł. 50,4 km.
W ciągach dróg, zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich, jest: 21 mostów, 3 wiadukty i 8 kładek 
dla pieszych oraz 2 przejścia podziemne, 45 przepustów drogowych, 80 skrzyżowań na podstawo-
wym układzie ulic, 27 sygnalizacji sterujących ruchem na skrzyżowaniach ulic oraz 7 na przejściach 
dla pieszych. Ponadto zarejestrowanych jest ok. 10.000 znaków drogowych, 19.500 m kw. oznako-
wania poziomego z 33 progami zwalniającymi, 7.135 lamp oświetlenia ulicznego, 76,5 km sieci 
kanalizacji deszczowej i ponad 5.000 wpustów ulicznych dla odwodnienia ulic i placów. W ciągach 
ulicznych jest 31,7 ha terenów zielonych.
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Gospodarka mieszkaniowa

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Przekwalifikowanie wraz z adaptacją budynku użytkowego na mieszkalny przy ul. 
Roosevelta 1 (2005 r.) 383.648

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. św. Trójcy 16 (2002 r.) 89.589

Adaptacja koszarowca przy ul. Poznańskiej na budynek mieszkalny (budowa węzła cieplnego, 
docieplenie – 59 mieszkań, w tym 2 mieszkania dla niepełnosprawnych – 2002 r.) 2.931.957

Modernizacja mieszkań w budynku przy ul. Piastowskiej 13 – wydzielenie i adaptacja 
pomieszczeń na wc (2003 r.) 12.910

Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w budynku przy ul. Chocianowskiej 5 (2003 r.) 29.318

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach przy ul. Pątnowskiej 14, 17, 19, 
29, 33 (2004 r.) 44.794

Modernizacja budynków przy ul. Kartuskiej 3 i 5 – wymiana okien we wszystkich 
mieszkaniach (2004 r.) 44.890

Budowa węzła cieplnego w budynku przy ul. E. Plater 11 (2005 r.) 51.314

Likwidacja kotłowni węglowej, wykonanie kotłowni gazowej i modernizacja instalacji c.o. 
w budynku przy ul. Szkolnej 7 (2004r.) 32.030

Modernizacja kotłowni olejowej (na gazową), wykonanie instalacji wewnętrznej w budynku 
przy al. Rzeczypospolitej 133 (2004 r.) 33.984

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej nr 212 i nr 214 poprzez 
dobudowę przewodów wentylacyjnych (2004 r.) 21.762

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Pątnowskiej 7 (2005 r.) 15.351

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Łukasińskiego 3 (2006 r.) 114.212

Razem zł 3.805.789

W 2006 r. trwają prace związane z budową dźwigów dla osób niepełnosprawnych w przychodniach 
przy ul. Biegunowej, Najświętszej Marii Panny i ul. Tatrzańskiej, gdzie zostanie zmodernizowa-
na również toaleta. Ponadto zaplanowano docieplenie ścian szczytowych komunalnych budynków 
przy ul. H. Pobożnego 18 a i Korczaka 2 oraz termorenowację budynku przy ul. Lotniczej 42 (z usu-
nięciem azbestu).

Oświata i wychowanie

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Kontynuacja i zakończenie prac adaptacyjno – remontowych w Szkole Podstawowej nr 10 
przy ul. Jaworzyńskiej (docieplenie budynku i prace adaptacyjne w budynku dydaktyczno – 
żywieniowym, wykonanie elewacji, zagospodarowanie terenu i budowa boiska o nawierzchni 
syntetycznej – 2005 r.) 

3.205.379
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Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem boisk wielofunkcyjnych i jadalnią w Zespole 
Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego (2003 r.) 8.339.424

Zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym i boiskiem 
o nawierzchni syntetycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (V LO) przy ul. 
Senatorskiej (2003 r.)

2.205.319

Renowacja obiektu I Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Klasztornym (2006 r.) 1.688.007

Zakończenie budowy dwupoziomowej sali gimnastycznej z zapleczem oraz parkingiem 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Złotoryjskiej (2002 r.) oraz 
wykonanie w budynku administracyjno – dydaktycznym robót instalacyjnych i budowlano 
– wykończeniowych oraz docieplenie dachu sali gimnastycznej (2004 r.) 

5.431.960

Budowa węzła cieplnego (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy ul. Grunwaldzkiej (2002 r.) 144.925

Budowa węzła cieplnego (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Przedszkolu 
Niepublicznym „Jedynka” przy ul. Złotoryjskiej (2002 r.) 100.906

Budowa węzła cieplnego (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana (2002 r.) 81.604

Modernizacja z rozbudową sali gimnastycznej oraz budowa zaplecza sanitarno – 
szatniowego, łącznika i boiska o nawierzchni syntetycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Kamiennej (2004 r.)

2.660.071

Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej 
(2006 r.) 900.421

Adaptacja wraz z modernizacją istniejących hal na salę gimnastyczną oraz budowa 
kompleksu boisk w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej (2005 r.) 3.607.694

Budowa węzła cieplnego (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Miejskim 
Przedszkolu nr 2 przy ul. Reymonta (2003 r.) 124.841

Razem zł 28.490.551

W tym roku rozpoczną się prace modernizacyjne sali gimnastycznej oraz boisk szkolnych 
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Grabskiego. W placówce tej wymieniono już w okresie 
wakacyjnym stolarkę okienną. Również w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy 
ul. Radosnej zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna oraz boiska szkolne. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej – w 2002 r. przekazano 10 pomieszczeń na 
I piętrze w skrzydle „C” dla Legnickiego Centrum Kultury; kontynuacja robót budowlanych 
w skrzydle „C” i „D” – parter i I piętro; w 2004 r. przekazanie pomieszczeń dla Urzędu 
Stanu Cywilnego; w 2005 r. zakończono i oddano do użytku Zespołowi Szkół Muzycznych 
3 pomieszczenia na II piętrze skrzydła „C”; 2006 r. – oddanie do użytku Muzeum Miedzi 
15 pomieszczeń na I piętrze skrzydła „C” i „D”, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
w 2/3 powierzchni dziedzińca

10.319.871

Budowa węzła cieplnego (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Legnickiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej (2002 r.) 83.943
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Budowa kotłowni gazowej (likwidacja kotłowni opalanej paliwem stałym) w Filii Dziecięco 
– Młodzieżowej nr 1 przy ul. Łukasińskiego (2002 r.) 61.276

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. w obiekcie Teatru Modrzejewskiej przy ul. 
Jordana (2006 r.) 120.000

Wykonanie i montaż na ul. NMP figury „Satyrykonowego Chłopaczka” (2006 r.) 90.000

Razem zł 10.675.090

W 2006 r. zaplanowano restaurację rzeźby św. Franciszka Ksawerego wraz z wykonaniem jej kopii, 
która stanie w okolicy mostu na Kaczawie przy ul. Wrocławskiej, oraz stacji meteo na pl. Sło-
wiańskim. W tym roku przewiduje się ponadto zakończenie opracowania dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej oraz opracowanie studium wykonalności w zakresie rewaloryzacji i rozbudowy 
obiektu Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej.

Warto tu poświęcić odrębne miejsce remontom i konserwacji obiektów zabytkowych, dokonywanych 
w latach 2002 – 2006. Decyzją Prezydenta T. Krzakowskiego przygotowywany jest Gminny program 
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla miasta Legnicy. Także z inicjatywy Prezydenta w 2005 
r. została podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budże-
tu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
dla osób fizycznych i prawnych niezwiązanych z sektorem finansów publicznych (nr XXXIV/366/05 
z dnia 30 maja 2005 r.), a także wpisanie zadań z zakresu ochrony zabytków do Wieloletniego Pro-
gramu Inwestycyjnego Miasta Legnicy na lata 2006 – 2008 (uchwała Rady Miejskiej nr XLI/436/05 
z dnia 28 grudnia 2005 r.). W 2005 r. z budżetu miasta dofinansowano – na mocy uchwały nr XXXIV/
366/05 – remont i konserwację zabytkowych organów w Katedrze p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 
(72 tys. zł), gdzie corocznie odbywają się koncerty organowe. W tym zaś roku ze środków tych zosta-
nie przeprowadzona restauracja rzeźby św. Franciszka Ksawerego wraz z wykonaniem kopii.
Największe inwestycje – rozłożone na etapy – to: rewaloryzacja XVIII wiecznego gmachu Akade-
mii Rycerskiej oraz Starego Miasta. 
W 2004 r. przeprowadzono remont elewacji i dekoracji sgraffitowych na tzw. Śledziówkach (Rynek 
24 – 31). Z kolei w 2005 r. wykonano remont elewacji wraz z renowacją kamieniarki budynku EMPiK 
– Rynek 33 (w 2006 r. trwa remont elewacji od strony wnętrza blokowego). Również w 2005 r. prze-
prowadzono renowację dekoracji sgraffitowych – ze środków unijnych – na obiekcie siedziby Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Wcześniej, bo w 2003 r. – dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – wykona-
no prace konserwatorskie kamiennych schodów i elewacji w budynkach Teatru i Starego Ratusza. 
W ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków unijnych (ponad 1.400.000 zł) w la-
tach 2006 – 2008 będą przeprowadzone prace remontowe Teatru. Ponadto w 2006 r. przeprowadzono 
remont elewacji kamienicy Rynek 32, a kontynuowane są prace pod adresem Rynek 34.
W 2005 r. rozpoczęto remont elewacji budynku przy ul. Piekarskiej 7, kontynuowany w tym roku. 
Zostanie przeprowadzona renowacja i konserwacja zabytkowej fasady.
Od kilku lat trwają prace konserwatorskie na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocław-
skiej oraz w Parku Miejskim. W tym natomiast roku zostanie zakończona rewaloryzacja Skweru 
Orląt Lwowskich.
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Nie można pominąć konserwacji zieleni zabytkowej w naszym mieście. Corocznie na ten cel wy-
datkuje się z budżetu miasta, wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, prawie 100 tys. zł.

Poniższy wykres prezentuje procentowy udział wydatków z budżetu miasta na ochronę zabytków 
w stosunku do ogółu wydatków w latach 2002 – 2005.

Jak podkreślają specjaliści, należałoby utrzymać roczny wskaźnik wydatków na ratowanie zabyt-
ków w granicach ok. 2 %.

Kultura fizyczna i sport

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Modernizacja stadionu sportowego przy al. Orła Białego (od 2004 r. – zlecenie ekspertyzy, 
zatwierdzenie programu funkcjonalno – użytkowego, opracowanie projektu budowlano 
– wykonawczego), rozpoczęcie I etapu w 2005 r.

6.409.100 (plan)

Bezpieczeństwo publiczne

Inwestycja (rok przekazania) Koszt w zł

Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji (2002 r.) 30.800

Zakup 6 kamer wizyjnych – monitorowanie miasta (2002 r.) 149.999

Budowa nowej strażnicy przeciwpożarowej w JRG w Chojnowie 1.794.664

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczenia 
stref skażeń dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chojnowie (2004 r.) 249.952

Zakup i montaż 3 kamer wizyjnych – monitoring miasta (2003 r.) 117.486

Modernizacja budynku pokoszarowego KM Państwowej Straży Pożarnej (2005 r.) 270.000

Termomodernizacja strażnicy JRG nr 1 w Legnicy i wentylacja hali garażowej (2005 r.) 100.000

Razem zł 2.712.901

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

inne

4,20%
1,80%

1,60%

1,40%

91,00%
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W drugim półroczu 2006 r. – na mocy uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta 
na 2006 r. z dnia 31 lipca – zwiększono środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Otóż 30 tys. zł przeznaczy się na dofinansowanie remontu samochodu gaśniczego Iveco, który uległ 
wypadkowi podczas jazdy do akcji, a 8.100 zł na zakup tzw. radioprzemiennika, urządzenia uspraw-
niającego bezprzewodową łączność.

Od 2000 r. – na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XV/137/99 z dnia 27 września 1999 r. z późniejszy-
mi zmianami – realizowane są zadania inwestycyjne z udziałem lokalnej społeczności, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych. W IV kadencji odnotować należy dużą ilość zre-
alizowanych zadań – 24 – na ogólną kwotę 5.772.908 zł. 

4. INWESTYCJE W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO

W analizowanym okresie kontynuowano realizację wybranych zadań publicznych w ramach współ-
pracy z powstającymi na legnickim rynku podmiotami gospodarczymi. Poniższa tabela prezentuje 
wykaz tych inwestycji.

Nazwa zadania Zakres robót Nazwa 
podmiotu

Wartość 
zadania

Przebudowa systemu komunikacyjne-
go w rejonie ulic: al. Rzeczypospolitej, 
Opolskiej, Spółdzielczej, Zamiejskiej

Budowa oświetlenia ulicznego (55 la-
tarni), budowa kanalizacji deszczowej, 
chodników i sygnalizacji świetlnej oraz 
nawierzchni jezdni, oznakowanie piono-
we i poziome

Auchan 3.693.858 zł

Modernizacja Ronda Niepodległości roboty drogowe, sygnalizacja świetlna, 
oznakowanie poziome i pionowe 803.560 zł

Włączenie do al. Piłsudskiego

roboty drogowe, sygnalizacja świetlna 
(2), budowa kanalizacji deszczowej, bu-
dowa ścieżek rowerowych i chodników 
oraz zatoki autobusowej, budowa włą-
czenia do ul. Sikorskiego, poszerzenie 
i wzmocnienie ul. Armii Krajowej, budo-
wa oświetlenia ulicznego

Carrefour 1.339.518 zł

Remonty ulic: Cichociemnych, Sosn-
kowskiego, Batalionu „Parasol”, 
Batalionu „Zośka”, Jankowskiego, Hu-
balczyków i Bora Komorowskiego

366.000 zł

Modernizacja ulic: Krótkiej – od skrzy-
żowania z ul. Batorego do skrzyżowa-
nia z ul. Chojnowską

Budowa jezdni asfaltowej i zatoki posto-
jowej oraz kanalizacji deszczowej, a także 
chodnika, oznakowanie pionowe i poziome 

342.163 zł

Ul. Batorego – na odcinku od przejścia 
dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. 
Krótką do wjazdu na teren Politechniki 

Budowa jezdni asfaltowej i kanalizacji 
deszczowej oraz chodnika, oznakowanie 
poziome i pionowe

Lidl 249.305 zł

Ogółem zmodernizowano infrastrukturę drogową na kwotę 6.794.404 zł.



Przyszłość Legnicy – Legnica przyszłości

63

5. PRZEOBRAŻENIA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LEGNICY

Ostatnie lata przyniosły kolejne pozytywne zmiany społeczno – gospodarcze, co wywarło wpływ na 
przeobrażenia w przestrzeni miasta. Oblicze zmieniła ulica Najświętszej Marii Panny z nową na-
wierzchnią z granitowych kostek, stylizowanymi latarniami i figurą „Satyrykonowego chłopaczka” 
o imieniu Filip. Dobiegają końca prace przy obiekcie b. SDH „Megasam”, który obecnie wpisuje 
się w historyczną zabudowę tego kupieckiego traktu. Przy ul. Środkowej, przylegającej do ul. NMP, 
powstają stylizowane kamieniczki mieszkalno – użytkowe.

Szczególnym przeobrażeniom uległ obszar komunikacyjny na odcinku od ul. Chojnowskiej – Złoto-
ryjskiej – skrzyżowanie ul. Nowodworskiej z ul. Jaworzyńską – ul. Jaworzyńska do węzła autostrady 
A4. Dzięki tej nowowybudowanej obwodnicy zachodniej o długości ok. 8 km został wyprowadzony 
ze śródmieścia uciążliwy dla mieszkańców ruch tranzytowy. Przy tej okazji powstała także atrak-
cyjna trasa rowerowa. Doskonałe połączenie z autostradą uzyskała Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna. 
A wzdłuż nowej arterii – po jej północno – zachodniej stronie – położone są atrakcyjne tereny in-
westycyjne, gdzie mogą być ulokowane nowe inwestycje związane m.in. z usługami, produkcją 
i nieuciążliwym przemysłem. 

Nowego blasku zyskują pokoszarowe obiekty, zaadaptowane w większości na mieszkania, w tym 
m.in. przy al. Rzeczypospolitej, Gliwickiej, Chocianowskiej, Szwoleżerów, Wileńskiej, Złotoryj-
skiej. 

Miasto wzbogaciło się o nowe hotele, które powstały w kamienicach przejętych po wojskach Fede-
racji Rosyjskiej – „Pałacyk” przy ul. Kościuszki oraz „Arkadia” przy ul. Gliwickiej. Powstał także 
hotel „Kamieniczka” przy ul. Młynarskiej.

Przybyły też nowe centra handlowe: Auchan i Castorama w okolicy lotniska oraz Carrefour (teren 
pusty od końca lat 90.), a także salon meblowy „BODZIO” na osiedlu Piekary. Wybudowano market 
Lidla przy ul. Chojnowskiej. Na obszarze b. „Legniczanki” powstał zespół przemysłowy „Net-
to” przy ul. Czarnieckiego (obiekt produkcyjny i handlowy). Zakończono roboty budowlane przy 
ul. Gwiezdnej/Wrocławskiej, gdzie będzie obiekt handlowo – gastronomiczny „Mercus”. Trwają 
prace budowlane przy Rodzinnym Centrum Handlowym „FERIO” przy ul. Piastowskiej/Choj-
nowskiej/Jagiellońskiej (niezagospodarowany teren od 2001 r.). W tym roku inwestor przystąpi 
do zagospodarowania pustego od wielu lat terenu w centrum miasta – przy ul. Gwarnej, Wjazdo-
wej, Złotoryjskiej, na którym wybudowana będzie Galeria „Gwarna”. Z kolei przy al. Orła Białego 
w Parku Miejskim powstaje nowy obiekt „Wenecji” – znany i ongiś bardzo popularny wśród legni-
czan – nawiązujący stylistyką do dawnego wyglądu.

Kolejnymi przykładami inwestycji, które zmieniają miejski krajobraz, są zagospodarowywane 
i adaptowane obiekty po wojskach FR, w których siedziby znalazły wyższe uczelnie: Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona przy ul. Sejmowej/Pancernej i Wyższa Szkoła Menedżer-
ska przy ul. Reymonta.
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Na Tarninowie przy ul. Grabskiego budowany jest kościół wyznania rzymskokatolickiego i dom 
parafialny, a przy ul. Lindego adaptowany jest obiekt na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy O.O. Bo-
nifratrów z Wrocławia.
Natomiast przy ul. Koskowickiej w budowie znajduje się prywatna przychodnia lekarska.
W ciągu ostatnich lat przybyło wiele zakładów produkcyjnych. W latach 2002 – 2006 Wydział Go-
spodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wydał pozwolenia na budowę 
20 inwestycji produkcyjno – przemysłowych, w tym 13 na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Powstały m.in. takie nowe zakłady, jak: ADO, Animak, Wezi – Tec, Hãrter (LSSE). 
Rozbudowały się zaś: Viessman, Winkelmann, Sai – Automotiv.
Budynek przy ul. Jaworzyńskiej zaadaptowała firma SCS, a przy ul. Złotoryjskiej – MATEC. Na lot-
nisku zmodernizowano halę wysokiego składowania dla Tarkon – Gradi (EKO) oraz wybudowano 
halę magazynową, oddaną do użytku w sierpniu 2006 r. (inwestycja Strefy Aktywności Gospo-
darczej sp. z o.o.). W tym roku zostaną zakończone prace przy budowie hali magazynowej przy 
ul. Spokojnej dla firmy Budobratex. 
W hali przy ul. Głogowskiej (po b. Hance Top) uruchomiła produkcję firma Concordia, a w części 
obiektu b. Legnickiej Fabryki Fortepianów i Pianin powstała kolejna firma odzieżowa Ortex.

Jak wynika z Raportu Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie „Mieszkańcy Legnicy 
o sobie i swoim mieście” – legniczanie dostrzegają zachodzące przemiany. Ogólnie rzecz biorąc 
są zadowoleni z jakości życia w mieście. Najwięcej osób deklaruje zadowolenie z sieci handlowej 
(ogółem 91,4 % badanych). Zdecydowana większość osób pozytywnie ocenia także sieć dostępnych 
usług (81,1 %) oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej (76,2 %). Zdaniem respondentów bra-
kuje natomiast różnych sklepów specjalistycznych (sportowe, muzyczne, hobbystyczne itp.) oraz 
sklepów odzieżowych i obuwniczych częściej markowych niż tanich.
Ponad połowa mieszkańców Legnicy (56,4 %) dobrze ocenia dostępność obiektów kulturalnych 
w mieście (kin, domów kultury, klubów). Stosunkowo najgorzej oceniane są możliwości wypoczyn-
ku i rekreacji na terenie miasta, choć i w tym zakresie przeważają opinie pozytywne (54,6 %). 
Z dostępności miejsc umożliwiających wypoczynek i rekreację niezadowolona jest więcej niż co 
trzecia osoba (34,6 %).
Legniczanie są w większości zadowoleni z dostępności i stanu terenów zielonych (62,1 %). Ra-
czej niezadowalająca jest natomiast dostępność miejsc parkingowych w mieście. Krytyczne opinie 
zbiera jednak przede wszystkim stan ulic i chodników (60 % badanych).
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1. ZIELONA LEGNICA

Legnica słynie z piękna przyrody, urozmaiconej rzeźby terenu oraz zabytkowych założeń zieleni. 
W granicach administracyjnych miasta znajduje się obecnie 453,67 ha terenów zielonych odzna-
czających się bogatą szatą roślinną oraz cennym drzewostanem. Szczególną troską gospodarzy 
miasta otoczone są parki, skwery, zieleńce i zadrzewienia przyuliczne, które – funkcjonalnie zago-
spodarowane – odgrywają nie tylko rolę estetyczną, ale i biologiczną, poprawiając warunki życia 
w mieście. Uwagę zwracają rzadko spotykane i malownicze aleje: platanów klonolistnych o po-
mnikowych wymiarach, lip drobnolistnych i klonów zwyczajnych oraz drzewa egzotyczne – m.in. 
miłorząb, skrzydłorzech kaukaski, katalpa. 81 najcenniejszych obiektów tego bogatego drzewosta-
nu (440 drzew) uznanych zostało za pomniki przyrody. Do pomników przyrody należą też 2 głazy 
narzutowe usytuowane w Lasku Złotoryjskim.
Legnicki starodrzew znajduje się w doskonałym stanie dzięki systematycznym zabiegom pielęgna-
cyjno-leczniczym. Działania te finansowane są z Gminnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nakłady na pielęgnację starodrzewu prezentuje poniższe zestawienie:

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

110.000,00 zł 99.978,00 zł 86.251,00 zł 82.950,00 zł 69.336,51 zł

W br. 374 drzewa (m.in. w Parku Miejskim i na Cmentarzu Komunalnym) poddane zostaną zabiegom 
pielęgnacyjnym. Dla porównania – w 2002 r. było ich 196. Obok leczenia starodrzewu i pielęgnacji 
istniejącego drzewostanu regularnie dokonuje się nowych nasadzeń. Na przestrzeni lat 2002 - 2006 
co roku na zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej wydatkowana 
jest kwota ok. 30.000 zł. W 2006 r. Gmina pozyskała dodatkowo dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 97.000 zł na zakup ciekawych gatunków 
drzew i krzewów przeznaczonych do upiększenia zabytkowych skwerów w ścisłym staromiejskim 
centrum. W nasadzeniach pomagają czynnie zarządcy i właściciele budynków mieszkalnych oraz 
użyteczności publicznej, a także sami mieszkańcy. 

Istotne znaczenie dla mieszkańców Legnicy mają remonty dawnych założeń kompozycyjnych zie-
leni - skwerów i ulic o znaczeniu historycznym. Dwa lata trwała rewitalizacja zieleni i remont 
nawierzchni ciągów pieszych na Placu Targowym (Zakaczawie), zadbano o skwer pomiędzy ulica-
mi Libana i Parkową, nową szatę otrzymała ul. Najświętszej Marii Panny, a od 2004 r. prowadzony 
jest remont kapitalny Skweru Orląt Lwowskich - by wymienić tylko kilka przedsięwzięć.

Park Miejski od momentu swojego powstania (przełom XIX i XX w.) stanowi dumę legniczan. Za-
projektowany z rozmachem, w latach swej świetności stanowił połączenie ogrodu botanicznego 
z miejscem wypoczynku i rozrywki. Dziś jeszcze zadziwia bogactwem gatunków i odmian drzew 
oraz krzewów. Na jego terenie znajduje się największa ilość ponad 130 letnich drzew – 32 drzewa 
rosnące swobodnie i drugie tyle w alejach. O dawnej świetności parku świadczy także pawilon za-
bytkowej Palmiarni, w której obejrzeć można m.in. posadzoną jeszcze w 1898 r. palmę pheniks, 
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a także owocujące figowce i bananowce. Obiekt udostępniany jest zwiedzającym, a dodatkową 
atrakcję stanowi istniejąca od lata br. ptaszarnia. Obecnie trwają prace nad wymianą szaty roślin-
nej według stref klimatycznych. 

Niepowtarzalnym klimatem odznacza się pełna zieleni, willowa dzielnica Tarninów. Charakte-
rystyczne dla jej krajobrazu są obsadzenia ulic i skwerów jarzębinami, robiniami akacjowymi, 
morwami i magnoliami oraz kwitnącymi krzewami. Z Tarninowem sąsiaduje stuletnie założenie 
leśno-parkowe Lasku Złotoryjskiego, w którym prowadzi się sukcesywnie prace porządkowe i pie-
lęgnacyjne. Z myślą o kompleksowym zagospodarowaniu tych obszarów w czerwcu br. przyjęto 
„Program Rewitalizacji Tarninowa, Glinek i terenu Parku Miejskiego w Legnicy”, stanowiący pod-
stawę wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Glinki znajdujące się w Lasku Złotoryjskim należą do cennych przyrodniczo, objętych ochroną 
prawną obszarów – użytków ekologicznych. Obecnie istnieje w Legnicy 7 użytków ekologicznych 
o łącznej powierzchni 23,9 ha. Są to: glinki w Lasku Złotoryjskim i przy ul. Szczytnickiej, lasek przy 
ul. Rzeszotarskiej, podmokła łąka i bagno przy ul. Poznańskiej, trzcinowiska przy ul. Gniewomier-
skiej i Miejskiej.

2. BŁĘKITNE NIEBO

Analiza aktualnego stanu czystości powietrza w Legnicy wykazuje, że w ostatnich latach zmniejszy-
ła się znacznie emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłów oraz utrzymuje 
się na zbliżonym poziomie. 

Nadal znaczny udział w zanieczyszczaniu atmosfery mają ciepłownie oraz Huta Miedzi „Legnica”. 
Jednak przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje proekologiczne – budowa urządzeń ograni-
czających emisję, wprowadzanie nowszych przyjaznych środowisku technologii, stosowanie lepszej 
jakości paliw – zaowocowały obniżeniem emisji zanieczyszczeń przemysłowych. Przeprowadzone 
kontrole, poza nielicznymi wypadkami, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów emito-
wanych substancji. Dlatego też, dwa największe zakłady Legnicy – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej S.A i Huta Miedzi – znalazły się w gronie zakładów, które w 2004 i 2005 r. uzy-
skały pozwolenia zintegrowane wymagane przepisami ochrony środowiska. Posiadanie takiego 
pozwolenia obliguje do ciągłego kontrolowania procesów technologicznych, monitoringu emisji 
zanieczyszczeń oraz utrzymania jej na poziomach dopuszczalnych lub niższych. Ponadto w 2005 
r. WPEC Legnica S.A. uzyskało zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Aktualnie o stopniu zanieczyszczenia atmosfery w mieście decyduje nie przemysł, ale tzw. niska 
emisja, której źródłem jest sektor bytowo-komunalny – głównie stare lokalne kotłownie i piece. 
Dlatego też działania miasta ukierunkowane są na rozbudowę sieci ciepłowniczych w powiązaniu 
z likwidacją, bądź modernizacją (zmiana czynnika grzewczego na bardziej ekologiczny – gaz, olej 
opałowy) kotłowni lokalnych. Od 2000 r. zlikwidowano kotłownie w 24 placówkach miejskich, m.in. 
szkołach, przedszkolach, MCK, LBP, Noclegowni itd. oraz wszystkie kotłownie podległe ZGM. Na 
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likwidacje czekają jeszcze cztery kotłownie w: Miejskim Przedszkolu nr 7, SP nr 2, Warsztatach 
Szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespole Szkół Muzycznych. W tym roku rozpoczęto 
przygotowania do włączenia obiektu Palmiarni w Parku Miejskim do centralnej ciepłowni. Prace 
modernizacyjne rozpoczną się w 2007 r.
 
Niezwykle istotnym elementem działań na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego jest roz-
wiązywanie problemów związanych z ruchem ulicznym i emisją spalin ze środków transportu. 
Budowa i oddanie do użytku jesienią 2005 r. ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej miasta wy-
prowadzającej ruch tranzytowy z miasta miało ogromne znaczenie ekologiczne. Na całościowy, 
związany z obwodnicą, efekt ekologiczny składają się następujące elementy: korzystny przebieg 
trasy w stosunku do ujęć wód podziemnych i ujęcia wody pitnej dla miasta, budowa najdłuższe-
go odcinka trasy na terenach przemysłowych i w strefie ochronnej Huty Miedzi, wybudowanie 
zbiorników infiltracyjnych dla wód opadowych zanieczyszczonych metalami ciężkimi i ściekami 
ropopochodnymi, zastosowanie pasów zieleni izolacyjnej, wybudowanie ścieżek rowerowych, po-
stawienie ekranów akustycznych. 
O ochronę powietrza dba też MPK sp. z o.o., które od lat 90. wymienia systematycznie tabor komu-
nikacyjny i posiada obecnie w większości autobusy nowej generacji. Przyczynia się w ten sposób 
do poprawy stanu czystości powietrza w mieście.

3. OCHRONA GLEBY

Od dawna Legnica walczy z zanieczyszczeniami gleby będącymi efektem działalności Huty 
Miedzi „Legnica” oraz prowadzi rekultywację środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego 
lotniska JAR. 

Jeszcze w latach 80. powstała strefa ochronna huty, obejmująca obszar ponad 1.100 ha, którą po 
rekultywacji gruntu, stopniowo zalesiono. Jednocześnie Huta podjęła wspomnianą wyżej działal-
ność inwestycyjną, która miała na celu ograniczenie jej szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Systematycznie prowadzone pomiary zasięgu uciążliwości tego przedsiębiorstwa potwierdzają 
zmniejszenie emisji metali ciężkich i pyłów. Aktualnie Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępo-
wanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia decyzji ustanawiających strefę ochronną dla Huty 
Miedzi „Legnica”.

W marcu 2004 r. gmina zawarła umowę z firmą „DEKONTA-POLSKA” sp. z o.o. z Kielc na realizację 
zadania: „Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR w Legnicy”. 
Należy przy tym dodać, że I etap rekultywacji był prowadzony w latach 90. Umowa gwarantuje, że 
do końca października 2006 r. zlikwidowane zostanie skażenie środowiska gruntowo-wodnego pro-
duktami ropopochodnymi, tak aby spełniało ono wymagane standardy. Rekultywacja prowadzona 
jest metodą biologiczną, polegającą na aplikowaniu biopreparatu do środowiska gruntowo-wod-
nego. W okresie od czerwca 2004 r. do czerwca 2006 r. wprowadzono ok. 5.163 m³ tego środka. 
Kontynuuje się również prace polegające na sczerpywaniu wolnego paliwa zalegającego na wo-
dach podziemnych lotniska. W omawianym okresie sczerpano łącznie 936,68 dm³ paliwa. Zarówno 
proces rekultywacji, jak i sczerpywania jest monitorowany. Zadanie realizowane jest ze środków 
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Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu 
państwa. Jego koszt całościowy to 784.192,30 zł. 

4. CZYSTA WODA

Mając na względzie ochronę zasobów wodnych, w latach 2003 – 2006 gmina wybudowała 15,4 km 
sieci wodociągowej, 12,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6,3 km sieci kanalizacji deszczowej. 
Szacuje się, że obecnie jedynie 2% mieszkańców miasta nie jest włączonych do sieci wodno-kana-
lizacyjnej. Problemy tych legniczan może rozwiązać program pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy”, realizowany wspólnie ze Związkiem Międzygminnym 
„Unia Gmin Śląskich”. W jego ramach zaplanowano budowę ok. 9 km sieci wodociągowej, ok. 9,3 
km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 20,8 km sieci kanalizacji deszczowej.

Legnica dysponuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 50 tys. m³ 
na dobę. Odbiera ona ścieki z terenu miasta i miejscowości okolicznych gmin: Kunic, Legnickiego 
Pola, Krotoszyc, Rui. W 2002 r. zmodernizowana została część biologiczna oczyszczalni. Obecnie 
prowadzona jest modernizacja części osadowej, polegająca na budowie instalacji do odwadniania 
i zagęszczania osadów ściekowych. Planowana jest także modernizacja części energetyczno-gazo-
wej, która eksploatowana jest od 1991 r. Powstający w niej biogaz wykorzystywany jest na potrzeby 
cieplne. W 2005 r. roczna produkcja biogazu wyniosła 460 tys. m³. 

W celu zabezpieczenia miasta przed powodzią wykonano modernizację lewobrzeżnego wału prze-
ciwpowodziowego rzeki Kaczawy (od ul. Wrocławskiej do ul. Kartuskiej). Jej efektem jest nie tylko 
poprawa bezpieczeństwa. Powstał tu ładny bulwar, miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców. 
Zadanie zrealizowane zostało przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wro-
cławiu przy udziale finansowym Gminy Legnica. 
Prezydent Legnicy podjął starania zmierzające do tego, by Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych we Wrocławiu kontynuował tę inwestycję, mającą strategiczne znaczenie dla miasta. 
Chodzi o dokończenie budowy wału nad Kaczawą o charakterze promenady oraz budowę obwało-
wań rzeki Wierzbak.

Ponadto dokonano modernizacji systemu melioracyjnego w rejonie od ul. Pszenicznej do ujścia 
Kaczawy oraz wybudowano przepompownię ze zbiornikiem wyrównawczym w celu poprawy od-
bioru wód na obszarze ograniczonym ulicami: Cedrowa – Bielańska, Nowowiejska – Topolowa. 
Dokonano konserwacji cieków Młynówka i Kopanina oraz Kanału Przypkowskiego i Rzeszotar-
skiego. Corocznie porządkowane jest międzywale rzeki Kaczawy. 

5. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI

Na terenie miasta, w odległości ok. 6 km od centrum, znajduje się nowoczesne, bezpieczne dla 
środowiska składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 30,3 ha. Składa się ono z sześciu 
kwater: kwatery nr 1 wypełnionej i wyeksploatowanej oraz pięciu nowych kwater - obecnie eks-
ploatowanych i wypełnionych do korony wałów- wyrzucić. Czas eksploatacji składowiska oceniany 
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jest na ok. 26 lat - do 2032 r. Aktualnie procent jego wypełnienia wynosi 25,5 (kubatura całości – 
9.265.000 m³). Średnio dziennie wysypisko przyjmuje ok. 350 ton odpadów.
Od 2002 r. prowadzona jest w Legnicy selektywna zbiórka surowców wtórnych. Dzięki ustawie-
niu specjalnych, oznakowanych pojemników na tworzywa sztuczne, makulaturę i szkło, wstępnej 
segregacji mogą dokonywać sami mieszkańcy. Ilość surowców poddawanych późniejszemu recy-
klingowi wciąż rośnie, co ilustruje poniższe zestawienie (dane w megagramach):

Rok Tworzywa sztuczne (Mg) Makulatura (Mg) Szkło (Mg) Razem (Mg)

2002 (VI-XII) 14,89 31,36 20,0 66,2

2003 52,29 64,47 42,64 112,61

2004 36,67 213,19 50,16 300,02

2005 37,15 361,73 55,05 453,93

2006 (I-VII) 115,92 41,96 114,09 271,97

Wyselekcjonowane odpady LPGK sp. z o.o. przekazuje odpłatnie specjalistycznym firmom w celu 
poddania ich recyklingowi.

Co roku Urząd Miasta dokonuje zakupu nowych pojemników. Na przestrzeni lat 2002-2005 zaopa-
trzono legniczan w 78 pojemników do zbiórki szkła, 64 pojemniki na papier, 5 pojemników typu 
„trio”, które kosztowały łącznie 211.349,81 zł. W bieżącym roku planowany jest zakup kolejnych 
70 pojemników do zbiórki szkła i makulatury. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Warto tu podkreślić, że LPGK sp. z o.o. w 2004 r. zostało laureatem nagrody finansowej (10 tys. zł) 
w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O puchar recyklingu”. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., zarządzające wysypiskiem, dyspo-
nuje od 2005 r. automatyczną prasą do belowania surowców wtórnych. Należy dodać, że działania 
zarządcy nie koncentrują się tylko na selektywnej zbiórce odpadów. W 2004 r. podpisana została 
umowa z firmą Ener-G Polska sp. z o.o. w Warszawie na budowę instalacji zbierania, przesyłania 
i spalania gazu składowiskowego z odzyskiem energii elektrycznej. Aktualnie inwestycja ta jest 
w trakcie realizacji. Przewidywana roczna produkcja energii odnawialnej to 3.200 MWh.

Problemem wszystkich aglomeracji miejskich są tzw. „dzikie wysypiska”. W Legnicy prowadzony 
jest stały ich monitoring. W okresie ostatnich czterech lat zlikwidowano w mieście 23 nielegalne 
miejsca składowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły ponad 52.000 zł.

6. EKOEDUKACJA 

Bardzo ważnym elementem aktywności gminy w dziedzinie ochrony środowiska jest edukacja eko-
logiczna. Prowadzona jest ona zarówno w perspektywie długofalowej – w legnickich przedszkolach 
i szkołach wszystkich stopni, jak i doraźnie – poprzez m.in. akcje, konkursy, warsztaty ekologiczne 
przygotowywane przez stowarzyszenia, organizacje oraz placówki oświatowo-kulturalne. 
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W ramach Legnickiej Biblioteki Publicznej jedenasty już rok działa unikalna w skali kraju „Eko-
biblioteka” wraz z Ośrodkiem Informacji Ekologicznej. Z jej bogatej dokumentacji, czasopism, 
zbiorów książkowych (ok. 8.000 woluminów) oraz materiałów multimedialnych korzystają ucznio-
wie i studenci. Ponadto prowadzi ona jednorazowe i cykliczne lekcje przyrodnicze, organizuje 
konkursy, wystawy oraz prelekcje. Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy plastycz-
ne. Sesje popularnonaukowe organizowane przez Ekobibliotekę dotyczą aktualnych problemów 
i wydarzeń związanych z ekologią oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska. Działalność Eko-
biblioteki dotowana jest z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Wśród inicjatorów działań edukacyjnych i promocyjnych wyróżnia się Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja” (wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Inicjatywy 
w 2005 r.), która działa na terenie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Od 1999 r. prowadzi ona w Le-
gnicy wielką „Kampanię recyklingu odpadów” uczącą codziennego, prawidłowego postępowania 
z odpadami cywilizacji. W jej ramach organizowana jest zbiórka puszek, baterii i makulatury. 
O skali przedsięwzięcia świadczą liczby – w latach 1999 – 2006 zebrano ponad 22 tony puszek alu-
miniowych, ponad 2 tony baterii oraz ponad 70 ton makulatury. Każdego roku uczestniczy w nim 
około 5 tysięcy uczniów z legnickich szkół. Kampania kończy się konkursem „Młody Ekolog” pod 
patronatem Prezydenta Miasta, w którym biorą udział najbardziej aktywne szkoły. W tym roku 
kampania została poszerzona o dodatkowy program edukacyjny „Czy ja dbam o środowisko”, 
a dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Urzędu Miasta, dzieci otrzymały nagrody we 
wszystkich trzech kategoriach – zbiórka puszek, makulatury i baterii.

Fundacja „Zielona Akcja” prowadzi również „Lekcje w przyrodzie” – zajęcia odbywające się w par-
kach krajobrazowych Dolnego Śląska (co roku w ok. 40 takich lekcjach biorą udział uczniowie 
legnickich szkół), odczyty, prelekcje, badania przyrodnicze (od 2000 r. zajmują się nimi także wo-
lontariusze z legnickich szkół średnich). 

O aktywności legnickich szkół świadczy ich udział w cyklicznych działaniach porządkowych na 
terenie miasta: „Sprzątanie Świata” oraz „Światowy Dzień Ziemi”, wspieranych przez Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. Uczestniczy w nich za każdym razem ok. 6 tysięcy 
młodych legniczan. Niezależnie od współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami ekologicznymi 
szkoły same przygotowują różnego rodzaju konkursy, prelekcje i warsztaty ekologiczne, wycieczki 
przyrodnicze, a także wydają ulotki i gazetki. W I LO prężnie działa Klub Ekologiczny „Arka”. To 
z jego inicjatywy odbywa się Regionalna Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. 

W edukację ekologiczną włączały się także inne instytucje miejskie, m.in. Młodzieżowe Centrum 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji (imprezy z okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska” 
w 2004 r.), jak również miejski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (konkursy plastyczne i foto-
graficzne „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”). 

Od jedenastu lat Legnica - za sprawą Młodzieżowego Centrum Kultury – jest gospodarzem Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka”, której zwyczajowo towarzyszy wystawa 
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plastyczna i fotograficzna „Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek” oraz „Ekobiesiada”. Ten jedyny 
w swoim rodzaju konkurs objął swoim patronatem Prezydent Miasta. Na co dzień zaś od dawna 
działa w MCK koło ekologiczne skupiające dzieci i młodzież zainteresowaną problemami ochrony 
środowiska naturalnego.

Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, obok badań stężenia ołowiu we krwi dzieci z Le-
gnicy, prowadzi edukację prozdrowotną („Wszechnica Żywienia” przygotowuje „Ekobiesiady”) 
i ekologiczną (warsztaty, badania naukowe z udziałem młodzieży, turnusy rehabilitacyjno-leczni-
cze). Raz w roku organizuje międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone tej tematyce, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki wpływu środowiska na życie i zdrowie dzieci. W Fun-
dacji działa Koło Polskiego Klubu Ekologicznego pod nazwą „Fundacja”.

Wielkim zainteresowaniem cieszą się działania o charakterze proekologicznym, połączone z pro-
mocją sportów rowerowych, podczas obchodzonych we wrześniu Europejskich Dni bez Samochodu. 
W jego organizację włączyły się w ostatnich latach m.in. Ludowy Klub Sportowy „Legrol”, Legnic-
ki Ruch Rowerowy, Klub Turystyki Rowerowej „EkoRama”, Miedziowe Centrum Kolarstwa oraz 
Fundacja „Zielona Akcja” oraz Policja.

7. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1993 r., a tworzą go wpły-
wy za składowanie odpadów na terenie miasta, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, a także 
za usuwanie drzew i krzewów. W ostatnich latach z GFOŚiGW współfinansowane były m.in.: dzia-
łania, akcje i imprezy z zakresu edukacji ekologicznej, badania stężenia ołowiu we krwi dzieci 
(Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, 2003), zakup automatycznej prasy do belowa-
nia surowców wtórnych (2005), oczyszczenie i monitoring rurociągu zasilającego Kozi Staw (2003), 
uporządkowanie potoku Kopanina (2003) i jego czyszczenie (2005), prace nad projektem i budo-
wa obwałowania rzeki Wierzbak (2003), przebudowa i remont mostu na rzece Wierzbak (2003), 
uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy (2004, 2005), konserwacja cieku Młynówka (2005), 
wykonanie ławek, koszy na śmieci i pojemników na odpady, a także utrzymanie zieleni, w tym 
palmiarni (2005, 2006), termomodernizacje budynków, modernizacje instalacji c.o., wykonanie in-
stalacji gazowych, modernizacje sieci kanalizacyjnych, utrzymanie sieci deszczowej, czyszczenie 
rowów, a przy obwodnicy zachodniej – budowa ekranów akustycznych i uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej (2003).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonuje od 1999 r. Składają się 
na niego wpływy za składowanie odpadów na terenie powiatu oraz opłaty i kary za pozostałe rodzaje 
gospodarczego korzystania ze środowiska. Środki pochodzące z tego funduszu przeznaczane są głów-
nie na gospodarkę odpadami komunalnymi, rekultywację środowiska gruntowo-wodnego na terenie 
byłego lotniska JAR, bieżące utrzymanie Lasku Złotoryjskiego oraz pielęgnację starodrzewu.
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Zestawienie wydatków GFOŚiGW i PFOŚiGW w latach 2003 – 30.06. 2006 plan (w złotych)

Zadanie 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Ogółem GFOŚiGW 2.461.918 1.319.160 981.619 1.224.803

Ogółem PFOŚiGW 528.351 353.578 184.142 554.010

Łącznie zł 2.990.269 1.672.738 1.165.761 1.778.813

Łącznie zł 2.990.269 1.672.738 1.165.761 1.778.813

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.457.218 669.209 100.706 471.646

Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 503.638 20.495 490.042 260.000

Gospodarka odpadami 60.799 112.575 91.428 132.042

Inne dziedziny, w tym m.in. utrzymanie 
i urządzanie terenów zielonych oraz 
edukacja ekologiczna

968.614 870.459 483.585 915.125

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA GMINY

Legnica to jedno z niewielu miast w Polsce, któremu udało się wprowadzić w życie komplekso-
wy program ochrony środowiska naturalnego. Systematyczne, konsekwentne działania gminy 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza 
atmosferycznego, zieleni miejskiej oraz gleby, przyniosły wyraźne efekty, dostrzegane i doce-
niane. Doskonałym tego potwierdzeniem są przyznane gminie w ostatnich latach ogólnopolskie 
tytuły, nagrody i wyróżnienia. W I Wielkim Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie” (listopad 2003 r.) Legnica otrzymała nagrodę 
pieniężną w wysokości 250.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup prasy belującej. Tego 
samego roku, w grudniu, Legnica otrzymała jedyne w kategorii gmin miejskich wyróżnienie w VII 
edycji Konkursu „Lider Polskiej Ekologii”. 
W 2002 r. Legnica rozpoczęła swoją przygodę z najbardziej prestiżowym konkursem ekologicznym 
w Polsce – o tytuł „Gmina Przyjazna Środowisku” odbywającym się pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP. Otrzymała w tym roku wyróżnienie. Rok później, w V jego edycji, miasto zostało 
jednym z pięciu laureatów. Dwa razy - w 2004 i 2005 r. - przyznano Legnicy Certyfikat przedłużają-
cy znak „Gminy Przyjaznej Środowisku”. Kolejne przedłużenie, o które miasto stara się w br., daje 
podstawę do ubiegania się o tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”. 
Ponadto w 2004 r. Legnica otrzymała nagrody pieniężne: z Wojewódzkiego (w wysokości 30.000 zł) 
i Narodowego (w wysokości 12.500 zł) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które 
wspomogły realizację dalszych działań proekologicznych. 
Legnica weszła więc nie tylko przebojem do grona ekologicznych liderów, ale wciąż udowadnia, 
że jest miastem, w którym dba się o warunki i jakość życia mieszkańców oraz środowisko przy-
rodnicze. 



UDZIAŁ GMINY 
LEGNICA 

W  SPÓŁKACH PRAWA 
HANDLOWEGO



Specjalistyczny samochód na odpady komunalne

Oczyszczalnia ścieków - osadniki wtórne

Nowoczesny autobus MPK sp. z o.o.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna z lotu ptaka

Nowowybudowana hala magazynowa – inwestycja SAG sp. z o.o.
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W IV kadencji legnickiego samorządu Gmina posiadała udziały i akcje w 10 spółkach prawa han-
dlowego.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
Kapitał zakładowy wynosi 15.974.680 zł. Wszystkie udziały należą do gminy. Przeciętne zatrudnie-
nie wynosi 185 osób.
LPGK sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie oczyszczania miasta. Prowadzi wysypisko odpadów 
komunalnych. Zajmuje się zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, w tym Parku 
Miejskiego, świadczy usługi ogrodnicze. Zajmuje się utrzymaniem i konserwacją cmentarzy oraz 
usługami pogrzebowymi. Działalność spółki obejmuje również wykonywanie robót ogólnobudow-
lanych związanych z nawierzchnią dróg i ulic, wykonywanie sygnalizacji świetlnej, letnie i zimowe 
utrzymanie dróg oraz administrowanie palmiarnią, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i sza-
letami miejskimi.
Największe nakłady inwestycyjne związane są z realizowaną od 2001 r. selektywną gospodarką 
odpadami – zakupy kontenerów i pojemników (2002 r. i 2004 r.), budowa drogi wewnętrznej na wy-
sypisku (2003 r. W 2004 r. LPGK sp. z o.o. zawarło umowę z firmą 
Ener – G Polska, na mocy której na komunalnym wysypisku budowana jest instalacja do odzyski-
wania biogazu oraz przekształcania go w energię elektryczną i cieplną. Inne nakłady inwestycyjne 
dotyczą odtworzenia i modernizacji parku maszynowego oraz budowy i modernizacji obiektów 
przy ul. Nowodworskiej. 

Cennik usług (ceny netto):
• wywóz śmieci z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej i lokali użytko-

wych: 2002 r. – 18,90 zł za 1 m³ ; w latach 2003 r. – 2006 r. – 23 zł za 1 m³
• składowanie odpadów komunalnych na wysypisku: 51,87 zł za 1 tonę. 

Nakłady inwestycyjne w latach 2002 – 2006 (30.06)

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
Kapitał zakładowy – akcyjny Spółki wynosi 65.301.900 zł i dzieli się na 653.019 akcji. 
Wszystkie akcje należą do gminy. Spółka zatrudnia przeciętnie 326 osób.
Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności spółki jest: produkcja i sprzedaż wody, usuwanie 
i oczyszczanie ścieków komunalnych, eksploatacja urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, a także 
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wykonywanie usług w zakresie technologii wody i ścieków, analiz wody i ścieków, instalacji wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. LPWiK S.A. działa nie tylko na terenie Legnicy, ale także ościennych 
gmin. Spółka zaopatruje w wodę miasta – Legnicę i Lubin oraz gminy – Lubin, Miłkowice, Kuni-
ce, Legnickie Pole, Krotoszyce, Chojnów, Męcinkę. W zakresie odprowadzania ścieków obsługuje 
miasto Legnicę oraz poszczególne wsie z terenu gmin: Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole. Eksplo-
atuje 298 km sieci wodociągowej i 257 km sieci kanalizacji sanitarnej.
Nowoczesny Zakład Produkcji Wody produkuje wodę wysokiej jakości, spełniającą normy obo-
wiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej. Podstawową grupę odbiorców stanowią gospodarstwa 
domowe, do których dostarcza się 54,3 % sprzedawanej wody. Miejska oczyszczalnia ścieków rów-
nież spełnia wszystkie standardy unijne. Zmodernizowana biologiczna jej część może zutylizować 
35 tys. m³ ścieków na dobę, natomiast cześć mechaniczna jest zdolna przyjąć w tym czasie 50 tys. 
m³ ścieków. Regularnie prowadzone są prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w mieście oraz pompowni, a także osadnika radialnego i pompowni osadu. Wśród nakładów inwe-
stycyjnych znalazły się też zakupy mające na celu unowocześnienie parku maszynowego – m.in. 
samochód specjalistyczny z rozbudowanymi funkcjami czyszczenia wpustów ulicznych oraz ci-
śnieniowego przepychania lub mycia, dźwignik kanałowy (2002 r.), samochód TOWOS z zabudową 
systemu TV do monitorowania sieci – lokalizacja awarii (2004 r.). W 2004 r. wykonano I etap mo-
dernizacji chlorowni w Zakładzie Produkcji Wody oraz wymianę chloratorów w Chróstniku. 

Opłaty (ceny brutto)
   woda  ścieki

• 2002 r. 2,90 zł/m³ (gosp, dom., inni odb.) 2,29 zł/ m³ (gosp, dom., inni odb.)
   3,14 zł/m³ (przemysł)  3,99 zł/m³ (przemysł)
• od V 2003 r. 2,78 zł/m³ (gosp, dom., in. odb.,  2,88 zł/m³ (gosp, dom., in. odb.)
   przemysł)  3,99 zł/m³ (przemysł)
• w 2004 r. j.w.  j.w.
• od V 2005 r. 2,99 zł/m³ (gospodarstwa dom.  3,10 zł/m³ (gosp. dom, inni odb.) 

   inni odbiorcy, przemysł)  4,83 zł/m³ (przemysł)
• od V 2006 r. 3,04 zł/m³ (gospodarstwa dom.  3,31 zł/m³ (gosp. dom, inni odb.) 

   inni odbiorcy, przemysł)  4,83 zł/m³ (przemysł)

Nakłady inwestycyjne w latach 2002 – 2006 (plan) prezentuje poniższy diagram.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy
Kapitał zakładowy wynosi 26.912.500 zł. Udziałowcami są: Gmina Legnica – 93,68 % udziałów i fir-
ma „Solaris Bus & Coach S.A.” z Bolechowa – 6,32 %. Spółka zatrudnia przeciętnie 279 osób.
Zakres działalności MPK sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim usługi transportowe w zakresie 
komunikacji miejskiej. Ponadto Spółka świadczy usługi przewozowe na terenie gmin: Kunice, 
Krotoszyce, Prochowice i Złotoryja, a także komercyjne usługi przewozu pasażerów na dodatko-
wych liniach do hipermarketu AUCHAN (od 2003 r.) i MERCUS (od 2005 r.). W ramach działalności 
pomocniczej prowadzi działalność usługową w zakresie dzierżawy pomieszczeń na rzecz osób 
prowadzących działalność gospodarczą, diagnostyki, usług parkingowych, mycia samochodów, 
wynajmu autobusów i reklamy. Spółka obsługuje 23 linie dzienne, w tym 3 podmiejskie i 2 linie 
nocne. Długość wszystkich linii wynosi 668 km. MPK przewozi rocznie ponad 16 mln pasażerów, 
w tym dziennie ok. 60 tys. Spółka sukcesywnie wymienia autobusy. Aktualnie posiada 77 pojazdów, 
z czego 54 to autobusy nowej generacji. 
Nakłady inwestycyjne w latach 2002 – 2006 (VI)

Ceny biletów:
• cena biletu jednorazowego w granicach administracyjnych miasta pozostaje bez zmian od 1 

lutego 2001 r. i wynosi: normalny – 2 zł, ulgowy – 1 zł,
• za sprzedaż biletu jednorazowego w autobusie trzeba zapłacić odpowiednio – 2,20 zł i 1,20 zł,
• bilety miesięczne uprawniające do przejazdów we wszystkie dni miesiąca: bilet normalny – 

66 zł, ulgowy – 33 zł.
Działania rozwojowe Spółki zmierzają do zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych 
zasobów, a w szczególności posiadanego taboru autobusowego. W tym celu wprowadzane jest 
dynamiczne planowanie rozkładów jazdy oraz ograniczanie nierentownych linii i zastępowanie 
ich nowymi, lepiej dopasowanymi do potrzeb klientów. Przykładem mogą być działania podję-
te w samym tylko 2006 r. – przedłużenie trasy linii 9 do pętli na ul. Iwaszkiewicza (połączenie ul. 
Jaworzyńskiej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym), wydłużenie trasy linii nocnej N2 łą-
czącej południowo-zachodnie rejony miasta z osiedlami Kopernik i Piekary, zmiana rozkładów 
jazdy linii 1 i 11 (z uwagi na potrzeby pracowników Huty Miedzi „Legnica” i pobliskich zakładów), 
utworzenie nowych połączeń – linii nr 4 (odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie mieszkań-
ców ul. Poznańskiej na połączenie komunikacyjne z zakładami pracy wzdłuż ul. Złotoryjskiej oraz 
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w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) oraz nr 0 (zapotrzebowanie społeczne na połącze-
nie komunikacyjne oplatające miasto). Jednocześnie zawieszeniu uległy kursy linii 12 i 14, jako 
nierentowne.

Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w Legnicy
Kapitał zakładowy wynosi 3.170.945 zł. Wszystkie udziały należą do gminy. Przeciętne zatrudnie-
nie wynosi 8 osób.
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest: zarządzanie terenem lotniska w Legnicy, 
wynajem i sprzedaż nieruchomości znajdujących się na jego terenie, stwarzanie warunków do 
rozwoju działalności gospodarczej, pozyskiwanie inwestorów, podejmowanie działań w zakresie 
uruchomienia funkcji lotniczej oraz - od 2003 r. - zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
Nakłady inwestycyjno-remontowe w latach 2002 – 2006 (VI)

Zgodnie z umową o zarządzanie zawartą z gminą, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia na terenie 
lotniska prac remontowych – m.in. zabezpieczenie 70 studzienek (2002 r.), naprawa hangaru (2003 r.), 
remont nawierzchni asfaltowej (2003 r.) i utrzymanie płyty lotniska oraz pasa startowego. SAG sp. 
z o.o. obowiązuje również Ustawa „Prawo lotnicze” z 2002 r., która nakłada na zarządzającego obo-
wiązek dostosowania obiektów do wymogów wynikających z ustawy oraz do uzyskania certyfikatu. 
W maju 2003 r. SAG sp. z o.o. została przyjęta do Związku Regionalnych Portów Lotniczych. W 2004 r. 
zlecono dokonanie pomiarów geodezyjnych lotniska, a także opracowanie Instrukcji Operacyjnej 
Lotniska, której posiadanie jest jednym z warunków ubiegania się o certyfikację. W kwietniu 2006 r. 
instrukcja ta została zatwierdzona w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. 
Jedną z większych (wartość 1.427.000 zł) inwestycji ostatniego okresu była budowa hali maga-
zynowej ze środków własnych spółki,, którą oddano do użytku na początku sierpnia 2006 r. Na 
obszarze zarządzanym przez Spółkę funkcjonuje już ponad 40 różnej wielkości firm, zatrudniają-
cych blisko 300 osób.
 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Kapitał zakładowy wynosi: 31.596.000 zł i dzieli się na 31.596 akcji. Głównym akcjonariuszem 
Spółki jest Skarb Państwa. Gmina Legnica uczestniczy w kapitale zakładowym w 1,25 % i posiada 
1,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została powo-
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łana rozporządzeniem Rady Ministrów Rządu RP 15 kwietnia 1997 r. i od tego czasu tworzy nowe 
miejsca pracy poprzez pozyskiwanie inwestorów na tereny objęte jej granicami. LSSE obejmuje 
obszar o łącznej powierzchni 417 ha w 7 podstrefach: Legnica, Legnickie Pole, Krzywa, Polkowice, 
Lubin, Złotoryja, Środa Śląska. Legnicka podstrefa zajmuje 55 ha. Stan zagospodarowania wynosi 
95,6 %. Dotychczas zainwestowało tu 14 firm reprezentujących polski i obcy kapitał, zatrudniają-
cych łącznie 2.436 osób (czerwiec 2006 r.).

TVL sp. z o.o. w Lubinie
Spółka, powołana w 1993 r. jako Telewizja Regionalna Województwa Legnickiego, zmieniła nazwę 
w czerwcu 1999 r. na Telewizję Regionalną Zagłębia Miedziowego sp. z o.o. Prowadziła ona dzia-
łalność w oparciu o koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ważną do 11 grudnia 2004 r. Na 
dalszą działalność Zarząd Spółki podpisał długoterminową umowę na produkcję programu lokal-
nego oraz umowę agencyjną na działalność reklamową z Telewizją ODRA sp. z o.o. Zmieniła się 
również nazwa firmy na „TVL”. Rok 2005 był pierwszym, w którym Spółka pracowała w nowej roli 
producenta telewizyjnego programu pod nazwą „ODRA Głogów – Legnica – Lubin”. Udział Gminy 
Legnica w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,4 %. Głównymi udziałowcami są: Gmina Miejska 
Lubin – 51,05 % i Trans Media Group Warszawa – 45,62 %.

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. w Legnicy
Spółka dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 4.336.000 zł. Głównymi akcjonariuszami są: 
Skarb Państwa – 53,48 % oraz Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – 39,21 % 
udziału w kapitale zakładowym Spółki. Gmina Legnica, posiadając 251 akcji o wartości 251 tys. zł, 
uczestniczy w kapitale zakładowym w 5,79 % (na Walnym Zgromadzeniu posiada 7,9 % głosów). Spółka 
prowadzi działalność związaną z organizacją i zarządzaniem rynkiem hurtowym, na którym doko-
nywany jest głównie obrót towarami rolno – spożywczymi oraz działalność handlową i przetwórczą. 
Przeciętne zatrudnienie wynosi 15 osób (2005 r.). Spółka sukcesywnie realizuje zadanie inwestycyjne 
wynikające ze strategicznego planu jej rozwoju – budowę linii do przerobu owoców i warzyw.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „ALGOR” sp. z o.o. w Legnicy
Kapitał zakładowy wynosi 2.600.000 zł. Gmina Legnica, posiadając 1.834 udziały, uczestniczy 
w nim w 7,1 %. Spółka prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa warzyw i owoców, przecho-
walnictwa towarów spożywczych, a także działalność handlową. Na dalsze funkcjonowanie PPCh 
„ALGOR” będzie miało wpływ przystosowanie obiektów produkcyjnych do wymogów Unii Eu-
ropejskiej. Efektem tych starań i systematycznych nakładów inwestycyjnych jest dopuszczenie 
w 2004 r. do przechowalnictwa masła, mięsa i ich przetworów przeznaczonych na rynki Unii Eu-
ropejskiej. W 2005 r. inwestycje refinansowane są z funduszy SAPARD, na które spółka podpisała 
umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 2004 r. Gmina Legnica przystąpiła do dwóch Spółek: Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
„TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze oraz Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. we 
Wrocławiu, w ramach którego działa Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze
Gmina Legnica przystąpiła do TBS-u na podstawie aktu notarialnego z 7 kwietnia 2004 r., obejmu-
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jąc 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości 500 zł każdy. Podstawą przystąpienia 
była Uchwała Nr XIV Rady Miejskiej Legnicy z 27 października 2003 r. Kapitał zakładowy TBS-u 
wynosi 35.249.500 zł i dzieli się na 70.499 udziałów. Jego udziałowcami jest 14 jednostek, w tym 
9 Gmin. Gmina Legnica dysponuje 28.195 udziałami o wartości 14.097.500 zł, co stanowi 40 % ka-
pitału. Wniosła ona aportem 2 budynki typu Leningrad i 5 koszarowców przy ul. Złotoryjskiej oraz 
budynek po szpitalu przy ul. Daszyńskiego 35 – 37.
Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest budowa domów mieszkalnych i eksploatacja 
budynków w jego zasobach na zasadach najmu, przeprowadzanie remontów i modernizacji obiek-
tów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu. Zadania te 
Spółka realizuje w oparciu o kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Nakłady inwestycyjne Spółki w 2005 r. wyniosły 22.407.300 zł. Dotychczasowe działania na terenie 
Legnicy dotyczyły: modernizacji 2 budynków typu Leningrad przy ul. Złotoryjskiej (150 miesz-
kań, zasiedlonych w lutym 2006 r.) – inwestycja w wysokości 8.160.400 zł oraz adaptacja budynku 
przy ul. Daszyńskiego (44 mieszkania i lokal usługowy – planowane do zasiedlenia w marcu 2007 
r.) – w grudniu 2005 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą i przekazano plac budowy. Uzy-
skano również decyzję BGK o zakwalifikowaniu się do ubiegania o promesę udzielenia kredytów 
wniosków dotyczących przedsięwzięcia budowlanego przy ul. Złotoryjskiej – 5 koszarowców, ogó-
łem 269 mieszkań. W zespole przy ul. Złotoryjskiej TBS planuje kompleksowe zagospodarowanie 
terenu – z placami zabaw, halą sportową, boiskiem oraz podstawowymi usługami.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu
Gmina Legnica przystąpiła do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o. we Wrocławiu 20 
września 2004 r., obejmując 400 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 200 tys. zł. Podstawą 
przystąpienia była Uchwała Nr XVIII/181/04 Rady Miejskiej Legnicy z 23 lutego 2004 r. Na koniec 
2005 r. kapitał zakładowy spółki wynosił 6.300.500 zł. Główni udziałowcy to: Województwo Dolno-
śląskie – 23,9 %, Bank Gospodarstwa Krajowego – 44,4 %, Gmina Wrocław – 20,5 %. Gmina Legnica 
z kapitałem 200 tys. zł uczestniczy w kapitale Spółki w 3,17 %. Zasadniczym przedmiotem działa-
nia Spółki jest przejmowanie ryzyka kredytowego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających 
zwrot kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom przez instytucje finansowe. Spół-
ka działa jako organizacja „non profit”. Rok 2005 był pierwszym rokiem działalności DFG sp. z o.o. 
po połączeniu z Wrocławskim Funduszem Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Spółka realizuje projekt 
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO 
WKP), na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 mln zł (w kilku transzach wypłacanych 
do 2008 r.). 
Ogółem w 2004 r. udzielono 91 poręczeń na kwotę 3.150.000 zł (średnie poręczenie wynosiło 34.600 
zł), a w 2005 r. – 83 poręczenia na kwotę 4.130.200 zł (średnia wartość poręczenia – 49.800 zł). W ub. 
r. z poręczenia skorzystało 3 legnickich przedsiębiorców (2 z branży handlowej, 1 – usługowej) na 
kwotę 52.500 zł, a do połowy 2006 r. – 2 legniczan na ogólną kwotę 311.500 zł. W br. spółka zwięk-
szyła poziom finansowy poręczenia kredytowego do 400.000 zł.
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1. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

W latach 2002 – 2006 (I półrocze) gmina Legnica nabyła nieodpłatnie od Skarbu Państwa – w ramach 
komunalizacji – działki o łącznej powierzchni 27,4932 ha, w tym 14 nieruchomości zabudowanych 
(m.in. przy ul. Lotniczej 19, ul. Piastowskiej 22, ul. Wielogórskiej, ul. Poznańskiej, św. Piotra, ul. 
Sierocińskiej, u. Głogowskiej, ul. Bramy Głogowskiej), 12 działek niezabudowanych (m.in. przy 
ul. Wielogórskiej, Złotoryjskiej, ul. Głogowskiej / Garncarskiej, Witelona, al. Orła Białego) oraz 6 
działek, stanowiących grunty rolne w obrębach: Górka, Pawice, Piekary Stare.
 
W ramach natomiast tzw. powiatyzacji – na wniosek Prezydenta Legnicy – Wojewoda Dolnoślą-
ski potwierdził swymi decyzjami nabycie przez gminę Legnica z mocy prawa 24,5350 ha gruntów, 
w tym zabudowanych (3 szkoły ponadgimnazjalne) – 1,0998 ha. Pozostałe grunty stanowią uli-
ce (15). Są to byłe drogi wojewódzkie. Warto tu podkreślić, że na koniec IV kadencji samorządu 
zakończono powiatyzację w zakresie nabycia mienia jednostek organizacyjnych gminy Legnica. 
W dalszym zaś ciągu trwają postępowania dotyczące powiatyzacji ulic. 

Od Agencji Nieruchomości Rolnych nabyto nieodpłatnie:
- 11 działek o łącznej pow. 1,7470 ha przeznaczonych pod budowę obwodnicy zachodniej,
- 5 działek o łącznej pow. 10,3240 ha z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego.

Gmina nabyła od osób prawnych i fizycznych :
- 7 działek o łącznej pow. 0,2371 ha przeznaczonych pod budowę obwodnicy zachodniej,
- 4 działki o łącznej pow. 3,5460 ha przeznaczone na cele komercyjne,
- 16 działek o pow. 0,0771 ha przeznaczonych pod budowę układu komunikacyjnego, w tym ul. 

Najświętszej Marii Panny, ul. Zamiejskiej i ul. Kolbego,
- 1 działkę o pow. 0,4396 ha pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne przy ul. Armii Kra-

jowej.

Darowizny:
Od gminy Krotoszyce gmina Legnica przyjęła:

- 1 działkę o pow. 0,0200 ha przeznaczoną pod budowę obwodnicy zachodniej,
- 3 działki o pow. 0,2296 ha przeznaczone pod budowę cmentarza komunalnego.

Natomiast od osób fizycznych przejęto 2 działki o pow. 0,0068 ha zabudowane garażami.

Miasto przejęło również w darowiźnie od Polskiego Związku Działkowców 2 działki o pow. 0,0307 
ha przeznaczone pod budowę układu komunikacyjnego, a także od Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Witelona – 1 działkę o pow. 0,0172 ha zabudowaną obiektem garażowo – usługowym 
przy ul. Mickiewicza.
W analizowanym okresie gmina Legnica wykupiła od osób fizycznych udziały w 2 działkach o łącz-
nej pow. 11 m kw., umożliwiając prywatyzację nieruchomości przy ul. Traugutta. Za zobowiązania 
wobec gminy przejęto 3 działki o łącznej pow. 0,2327 przy ul. Wrocławskiej i ul. Kominka. Ponadto 
przyjęto zrzeczenie z prawa użytkowania wieczystego 26 działek o łącznej pow. 0,3324 ha, w tym 7 
zabudowanych garażami.
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W okresie IV kadencji gmina skorzystała z prawa pierwokupu w trzech przypadkach. Wykupiono 
3 działki o łącznej pow. 0,1952 ha przy ul. Czerwonych Maków i Fiołkowej pod jednorodzinną za-
budowę mieszkaniową.

W latach 2002 – 2006 (I półrocze) doszło do następujących zamian nieruchomości:
- przekazując na rzecz Skarbu Państwa 9 działek o łącznej pow. 10,7432 ha zabudowanych 3 obiek-
tami (ul. Pątnowska pod areszt śledczy, lotnisko – strzelnica dla KM Policji), gmina otrzymała 
5 działek o łącznej pow. 3,0358 ha zabudowanych 8 obiektami w kompleksie R– 32 przy ul. Zło-
toryjskiej oraz działkę o pow. 0,0278 ha przy ul. Bocznej. Zaś od Starostwa Legnickiego miasto 
otrzymało 49/100 udziału w prawie własności 2 działek o łącznej pow. 0,1305 ha oraz obiektu przy 
ul. Kościuszki nr 38 w zamian za prawo własności 2 działek o łącznej pow. 0.0900 ha na pl. Sło-
wiańskim. Z osobami fizycznymi i prawnymi przeprowadzono 7 zamian, otrzymując 11 działek 
o łącznej pow. 0,1891 ha w zamian za 11 działek o łącznej pow. 0,2684 ha.

Aporty gminy Legnica:
Do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze sp. z o.o. wniesiono: 

- w 2004 r. – 4 działki o pow. 1,5310 ha zabudowane: 2 obiekty typu „Leningrad” oraz budynek 
byłego szpitala zakaźnego przy ul. Daszyńskiego,

- w 2005 r. – 14 działek o pow. 3,8667 ha zabudowanych 4 obiektami (koszarowy, 2 magazyno-
we i kotłownia) przy ul. Złotoryjskiej (Kompleks R-32),

- w 2006 r. – 7 działek o pow. 2,8703 ha zabudowanych 6 obiektami (3 budynki koszarowe, sto-
łówka, portiernia i sala sportowa) przy ul. przy ul. Złotoryjskiej (Kompleks R-32) .

Aporty gminy do spółek komunalnych:

- LPGK sp. z o.o. – prawo własności 5 działek o pow. 32,4617 ha oraz 3 działek o pow. 1,1965 ha 
zabudowanych 10 obiektami w obrębach: Rybaki, Pawice, Rzeszotary,

- LPWiK S.A. – prawo użytkowania wieczystego, a następnie prawo własności 3 działek o pow. 
150,1788 ha zabudowanych 15 obiektami w obrębie Przybków,

- MPK sp. z o.o. – prawo własności 1 działki o pow. 6,7660 ha w obrębie Zosinek,
- SAG sp. z o.o. – prawo własności 3 działek o pow. 1,2883 ha w obrębie Bartoszów.

2. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA PRZEJĘTEGO PO WOJSKACH FR

Wprawdzie w tym roku minęło już 15 lat od przekazania stronie polskiej pierwszych obiektów, bę-
dących w dyspozycji wojsk Federacji Rosyjskiej i prawie 13 lat (wrzesień 1993 r.) od ich wyjazdu 
– ale do dziś trwa proces przejmowania od Skarbu Państwa nieruchomości, użytkowanych przez 
wojska FR, a tym samym ich zagospodarowywanie. 

W analizowanym okresie gmina:
• zakończyła prace remontowo – adaptacyjne w budynku koszarowym przy ul. Poznańskiej 

nr 31, gdzie powstało 59 mieszkań, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych (rozpoczęcie prac 
w 2001 r., a zakończenie – w 2002 r.),
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• wniosła aportem do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kamiennej Górze 
2 budynki typu „Leningrad” przy ul. Złotoryjskiej (R-32) – z przeznaczeniem na mieszkania 
(oddane do użytku w lutym 2006 r.) oraz 10 obiektów niemieszkalnych przy ul. Złotoryjskiej 
(R-32), w tym 5 budynków koszarowych z przeznaczeniem na mieszkania, 

• zakończyła prace remontowo – adaptacyjne w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyń-
skiej,

• adaptowała dwie hale na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słu-
bickiej,

• w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzono prace remon-
towe,

• kontynuowała prace remontowo – restauracyjne w Akademii Rycerskiej. Do użytku oddano 
pomieszczenia dla Legnickiego Centrum Kultury (10), Urzędu Stanu Cywilnego, dwie sale 
dla Zespołu Szkół Muzycznych oraz dla Muzeum Miedzi,

• w ramach modernizacji przejętych ulic wykonała: modernizację ul. Grabskiego na odcinku od 
ul. Reja do ul. Złotoryjskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową ścieżki rowe-
rowej (2003 r.) oraz na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego (zakończenie prac 
w sierpniu 2006 r.); przedłużono ul. Słowackiego, budując drogę, chodniki, sieć wodociągo-
wą, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne (2004 r.); wybudowano 
drogę wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem ulicznym na ul. Wyspiańskiego 
na odcinku od ul. św. M. Kolbego do ul. Grunwaldzkiej (2004 r.); zlecono opracowanie do-
kumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy ul. płk. Karola Myrka (okolice lotniska 
– 2006 r.); wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Grabskiego – na odcinku od ul. Poselskiej 
do ul. Kościuszki, na ul. Kościuszki – na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. ul. Grabskiego 
oraz na ul. Pancernej/Sejmowej (2004 r.), 

• przeprowadziła modernizację 2 kotłowni olejowych na gazowe w budynkach komunalnych 
przy ul. Chocianowskiej 5 i al. Rzeczypospolitej 133,

• w latach 2004 – 2006 kontynuowała rekultywację środowiska gruntowo – wodnego na terenie 
lotniska. 

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej nr VI/40/03 z dnia 24 lutego 2003 r. w 2004 r. rozpoczęto sprze-
daż mieszkań – przejętych po wojskach FR – wyremontowanych na koszt gminy i przeznaczonych 
na mieszkania komunalne. I tak w 2004 r. sprzedano 80 mieszkań w 6 budynkach, w 2005 r. – 260 
mieszkań w 12 budynkach, a w pierwszym półroczu 2006 r. – 16 lokali w 7 budynkach.

Po blisko 13 latach miasto zagospodarowało 96 % obiektów (stan na koniec III kadencji – 91,3 %). 

Do zagospodarowania pozostało jeszcze 28 obiektów i budowli, w tym: 

• 11 obiektów do rozbiórki, w tym przy ul. Chojnowskiej – tzw. kompleks nr 28 (1 obiekt), 
Poligon „Igła” – tzw. kompleks nr 156 – teren o pow. 25 ha przeznaczony pod lokalizację 
cmentarza komunalnego (9 obiektów) oraz przy al. Rzeczypospolitej na lotnisku (1 obiekt),

• 3 budynki przeznaczono do sprzedaży: przy ul. Chojnowskiej i ul. Kobylińskiej,
• dla 14 obiektów przy ul. Złotoryjskiej – zostanie określona forma zagospodarowania. 
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3. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe
W latach 2002 – 2006 (I półrocze) gmina sprzedała lub oddała w użytkowanie wieczyste ogółem 68 
działek, w tym pod budownictwo jednorodzinne – 56, a pod wielorodzinne – 12. Sprzedaż działek 
prowadzono głównie na Osiedlu „Sienkiewicza” i na Osiedlu „Piekary”.

2002 r.
ilość/pow.

2003 r.
ilość/pow.

2004 r.
ilość/pow.

2005 r.
ilość/pow.

2006.
ilość/
pow.

Ogółem

Budownictwo 
jednorodzinne 26/18.301 m kw. 13/8.292 m kw. 12/12.181 m kw. 5/5.508 m kw. - 56/44.282 m kw.

Budownictwo 
wielorodzinne 6/45.608 m kw. 6/22.333 m kw. - - - 12/67.941 m kw.

Ogółem 32/63.909 m kw 19/30.625 m kw. 12/12.181 m kw. 5/5.508 m kw. - 68/112.223 m kw.

Ponadto zbyto do końca 30 czerwca 2006 r. 270 działek o łącznej powierzchni 31.564 m kw. na po-
prawę warunków zagospodarowania istniejących już działek budowlanych.

W 2003 r. Prezydent Miasta wyszedł z inicjatywą zwiększenia bonifikat przy sprzedaży prawa 
własności gruntu spółdzielniom mieszkaniowym – z 50 do 90 %. Zapis ten znalazł odzwierciedle-
nie w Uchwale Rady Miejskiej nr XIV/111/03 z dnia 27 października 2003 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica. Na-
tomiast z inicjatywy grupy radnych została podjęta Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/115/03 z dnia 
27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształce-
niu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 
zastosowania umownej stawki oprocentowania, wprowadzająca bonifikatę 50 % - jeżeli użytkowa-
nie wieczyste trwało krócej niż 5 lat i 90 % - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 5 lat. 
Stąd też od 2004 r. notuje się wzrost operacji w tej dziedzinie. Z tego prawa skorzystały głównie 
spółdzielnie mieszkaniowe: Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, SM Piekary, Spółdzielnie Miesz-
kaniowe: Zgoda, Strażak, Kolejarz, Pałac, Załoga, Nasz Dom, Górka, a także inne osoby prawne 
i fizyczne. Ogółem na koniec 30 czerwca 2006 r. sprzedano prawo własności 389 działek o łącznej 
powierzchni 61,4635 ha. 

Sprzedaż działek pod zabudowę handlowo – usługową
Pod zabudowę handlowo – usługową miasto przekazało w wieczyste użytkowanie 12 działek o łącz-
nej powierzchni 1.249 m kw., zabudowanych pawilonami handlowymi, położonymi przy ul.: Marsa, 
Beskidzkiej, Artyleryjskiej, Asnyka, Pancernej, Staszica, Jagiellońskiej i ul. Głogowskiej. Na cele 
komercyjne gmina sprzedała takie oto nieruchomości:

- niezabudowana przy ul. św. Piotra o pow. 0,0120 ha (pod zabudowę obiektem handlowym),
- zabudowana przy ul. Dworcowej 9 (do adaptacji na cele niemieszkalne),
- zabudowana przy ul. Lotniczej (obiekt po wojskach FR – areszt) do adaptacji – będzie tu 14 

mieszkań,
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- niezabudowana przy ul. Wielogórskiej o pow. 0,0486 ha (pod zabudowę usługową),
- niezabudowana przy ul. Jaworzyńskiej/Inwalidów o pow. 0,2863 ha (usługi komunikacji sa-

mochodowej),
- niezabudowana przy ul. Sudeckiej o pow. 0,9510 ha (pod budowę stacji paliw),
- niezabudowana przy ul. Koskowickiej o pow. 0,6119 ha (pod zabudowę oświatowo – wycho-

wawczą),
- zabudowane przy ul. Gliwickiej, Złotoryjskiej i Ściegiennego (do adaptacji na cele niemiesz-

kalne),
- Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem w Kunicach oraz Ośrodek Wypoczynkowy „Jaspis” 

w Karpaczu,
- niezabudowana przy ul. Sikorskiego o pow. 0,3424 ha (pod zabudowę handlowo – usługową),
- niezabudowana przy ul. Poznańskiej o pow. 0,2227 ha (usługi komunikacji samochodowej),
- niezabudowana przy ul. Złotoryjskiej o pow. 2,3021 ha (usługi komunikacji samochodowej),
- niezabudowana przy ul. Kawaleryjskiej – 3 działki o łącznej pow. 0,3451 ha (budowa parkingu),
- zabudowana przy ul. Szczytnickiej – do adaptacji na cele mieszkaniowe,
- zabudowana 10 obiektami o pow. 1,7383 ha przy ul. Sejmowej (cele oświatowe),
- niezabudowana przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy o pow. 0,3353 ha (usługi komunikacji samo-

chodowej),
- niezabudowana przy ul. Przemkowskiej o pow. 0,6382 ha (pod zabudowę usługową).

Ponadto sprzedano 20 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi. 

Sprzedaż mieszkań komunalnych i użytkowych
24 lutego 2003 r. – na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miejska podjęła Uchwałę nr VI/40/03 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, któ-
ra określiła nowe, korzystniejsze warunki sprzedaży komunalnych mieszkań i lokali użytkowych. 
Wprowadziła ona m.in. przy wykupie mieszkań niższe niż dotychczas oprocentowanie ratalnej 
spłaty należności (pierwsza rata – nie mniej niż 15 % ceny sprzedaży mieszkania, przy ratach płat-
nych do 5 lat włącznie – 3 % kwoty pozostającej do zapłaty, przy ratach płatnych powyżej 5 lat – 6 % 
kwoty pozostającej do zapłaty). Umożliwiono również wykup mieszkań przejętych po wojskach Fe-
deracji Rosyjskiej, z zastosowaniem bonifikat, wyremontowanych lub adaptowanych przez gminę, 
dla których minął 10 letni okres od wykonanych prac remontowych. 

Rozszerzony też został krąg najemców lokali użytkowych, którzy mogli kupić dotychczasowy lo-
kal. Najemcy ze stażem 10 letnim mogą wykupić lokal w budynkach położonych w obrębie małej 
obwodnicy po wewnętrznej jej krawędzi oraz najemcy lokali w budynkach, w których mieszczą się 
wyłącznie lokale użytkowe. Lokal użytkowy może nabyć od gminy najemca lub dzierżawca, któ-
ry użytkuje lokal na podstawie umowy przez okres nie krótszy niż jeden rok i nie zalega z opłatą 
czynszu. Również przy wykupie lokali użytkowych zmieniono wysokość pierwszej raty z 50 do 30 % 
oraz dotychczasowe oprocentowanie – pierwsza rata nie mniej niż 30 % ceny, przy ratach płatnych 
do 10 lat włącznie – 8 % kwoty pozostającej do zapłaty. Powyższe przepisy obowiązywały do końca 
kwietnia 2004 r., albowiem uchwałą nr XIX/212/04 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2004 r. zmie-
niono wysokość pierwszej raty z 30 % na 25 %. Następnie uchwałą nr XXV/269/04 Rady Miejskiej 
z dnia 27 września 2004 r. zniesiono dotychczasowe ograniczenia sprzedaży lokali użytkowych po-



łożonych w obrębie małej obwodnicy, tzn. najemca lokalu użytkowego może wykupić lokal, który 
wynajmuje przez okres co najmniej 1 roku i zapłacić za niego w 10 rocznych ratach, jeżeli wynaj-
muje lokal przez co najmniej 3 lata. Wysokość oprocentowania pozostawiono bez zmian. 
 
Uchwała nr VI/40/03 z dnia 24 lutego 2003 r. weszła w życie pod koniec kwietnia 2003 r. Niestety te 
dogodne warunki sprzedaży mieszkań komunalnych nie przyniosły oczekiwanych efektów ekono-
micznych (planowano sprzedaż ok. 500 mieszkań, sprzedano zaledwie 152, podczas gdy w 2002 r. 
– 410), albowiem trwały ciągłe dyskusje na temat dalszego zwiększenia bonifikat. Mieszkańcy za-
tem wstrzymali się z wykupem mieszkań.

Dopiero 23 lutego 2004 r. Rada Miejska podjęła kolejną Uchwałę nr XVIII/183/04 zmieniającą 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Le-
gnica, która zawiera nowe zapisy odnośnie bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych na 
rzecz ich dotychczasowych najemców. Otóż dotychczasowa bonifikata przy sprzedaży indywidual-
nej i jednorazowej zapłacie wynosiła 70 %, a na mocy tej znowelizowanej uchwały – 95 %. Natomiast 
przy jednoczesnym wykupie i jednorazowej zapłacie bonifikata wynosiła 95 %, a – na mocy ww. 
uchwały – 97 %. Przy ratalnej zaś sprzedaży bonifikata – w myśl uchwały z lutego 2004 r. – wynosi 
80 % (poprzednio – 40 %). Ta znowelizowana uchwała jest nadal obowiązująca. Jednakże w związ-
ku z licznymi zmianami wprowadzanymi w latach poprzednich Prezydent wystąpił z propozycją 
uchwalenia tekstu jednolitego, co znalazło wyraz w Uchwale nr XL/411/05.

Dynamikę sprzedaży mieszkań komunalnych w latach 2002 – 2006 (30.VI) ilustruje poniższy wykres.

Warto przy tej okazji dodać, że do sprzedaży przygotowano w omawianym okresie ogółem 3.582 
mieszkania, w tym 8 wolnych (zbytych w drodze przetargu), a sprzedano 2.793, tj. o 50 % więcej 
w stosunku do III kadencji.

W okresie sprawozdawczym gmina przygotowała do zbycia 139 lokali użytkowych, w tym 40 wolnych 
(zbywanych w drodze przetargu). Sprzedano zaś 104 lokale, w tym 75 na rzecz ich dotychczasowych 
najemców i 29 wolnych lokali. Dynamikę sprzedaży lokali prezentuje poniższy wykres:

800

1 200

1 000

600

400

200

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

0

152

410

1 018

913

300



Gospodarka nieruchomościami

91

Uwłaszczenie najemców garaży i działki pod budowę garaży
W IV kadencji samorządu kontynuowano tzw. uwłaszczenia dotychczasowych najemców garaży 
komunalnych. Proces ten dobiega końca, dlatego do 30 czerwca 2006 r. z tego prawa skorzystało 65 
najemców garaży. 

Przy tej okazji warto dodać, że gmina sprzedała 2 działki o łącznej powierzchni 2.495 m kw. pod bu-
dowę zespołów garażowych przy ul. Poznańskiej i ul. Kwiatkowskiego.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
W IV kadencji samorządu kontynuowano proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zgodnie z ustawą z 4 września 1997 r. z póź-
niejszymi zmianami. W latach 2002 – 2006 (I półrocze) do Urzędu Miasta wpłynęło w tej sprawie 
ogółem 1.209 wniosków. Na gruntach gminy dokonano przekształcenia, wydając 741 decyzji doty-
czących gruntów wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, 238 decyzji dot. 
gruntów wykorzystywanych pod zabudowę garażami oraz 33 decyzje dot. gruntów przeznaczonych 
na cele usługowe. Odnośnie zaś gruntów Skarbu Państwa wydano 16 decyzji, w tym 15 dotyczyło 
gruntów zabudowanych garażami. 
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Zaadaptowany przez TBS Kamienna Góra sp. z o.o. na mieszkania „Leningrad” przy ul. 
Złotoryjskiej 

Wyremontowane balkony – róg ulicy Roosevelta i Łukasińskiego

Odrestaurowane „Kramy Śledziowe” w Rynku

Nowopowstające osiedle przy ul. płk. Myrka adaptowane przez firmę developerską
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W IV kadencji samorządu kontynuowano prace z poprzednich lat, związane z wypra-
cowaniem zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, nałożono na gminy obowiązek opracowania wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W Legnicy przystąpiono do prac nad 
nim w 2002 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Legnica na 
lata 2003 – 2008 został przedłożony Radzie Miejskiej i przyjęty uchwałą nr IX/73/03 z dnia 26 
maja 2003 r. Jest on strategicznym dokumentem, wyznaczającym prognozę wielkości oraz sta-
nu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, potrzeby oraz program 
remontów i modernizacji, planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki czynszowej, sposób i zasa-
dy zarządzania lokalami i budynkami, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, program 
kosztów utrzymania zasobów, a także inne działania prowadzące do racjonalizacji gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy.
Na listopadowej sesji Rady Miejskiej w 2005 r. Prezydent Miasta przedłożył ocenę realizacji „Wie-
loletniego programu…” za rok 2004 i pierwsze półrocze 2005 r. oraz wystąpił z projektem uchwały, 
aktualizującym założenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na 
lata 2003 – 2008, co zostało przyjęte przez Wysoką Radę.
Ponadto opracowano nowe zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólno-
ty samorządowej gminy, zawarte w uchwale nr IX/74/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Legnica. Regulacje te 
uporządkowały, a zarazem uszczegółowiły dotychczas wprowadzone zasady, m.in. określając nowe 
kryteria uprawniające do najmu lokali komunalnych (pełnoletność, bycie stałym mieszkańcem Le-
gnicy, brak tytułu prawnego do innego lokalu) oraz wprowadzając kryterium dochodowe na 1 członka 
gospodarstwa domowego i warunki zamieszkiwania, kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy. 
Z kolei w listopadzie 2004 r. – na wniosek Prezydenta Legnicy – Rada Miejska zatwierdziła Program 
budownictwa mieszkaniowego dla miasta Legnicy na lata 2004 – 2014, co znalazło odzwiercie-
dlenie w uchwale nr XXVII/293/04. Wyznacza on takie m.in. główne cele, jak: preferencje dla 
budownictwa wielo- i jednorodzinnego, zielone światło dla budownictwa spółdzielczego i develo-
perskiego, ulgi w podatku od nieruchomości (remonty elewacji), wytyczanie nowych działek pod 
budownictwo jednorodzinne.

Gminne zasoby mieszkaniowe są zarządzane – w imieniu gminy – przez Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej. ZGM obejmuje swoim działaniem ok. 40 % wszystkich zasobów mieszkaniowych 
w mieście. Niestety nadal są to w większości zasoby o dużym stopniu dekapitalizacji (80 % bu-
dynków przedwojennych o stropach drewnianych), wymagające dużych nakładów remontowych. 
Zamieszkuje w nich ponad 40 tys. osób.

1. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

W analizowanym okresie – głównie w efekcie sprzedaży mieszkań komunalnych – zmieniła się 
znacząco struktura własnościowa mieszkań. O ile na koniec 2003 r. było 15.536 mieszkań komu-
nalnych i 2.437 własnościowych, w 2004 r. – 12.070 komunalnych i 3.328 własnościowych, o tyle już 
na 31 grudnia 2005 r. – 11.224 mieszkania komunalne i 4.143 mieszkania własnościowe.
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Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. umożliwiła tworzenie wspólnot mieszkaniowych, 
które mają prawo decydować o wyborze zarządcy nieruchomości. Do 2005 r. przeważająca liczba 
wspólnot mieszkaniowych była zarządzana przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Na koniec 
2003 r. odnotowano 653 wspólnoty, w tym zarządzanych przez ZGM – 617, a 36 wspólnot było pod 
obcym zarządem, a na 31 grudnia 2004 r. – zarejestrowano 747, w tym zarządzanych przez ZGM – 
691, a pod obcym zarządem – tylko 56 wspólnot. 

Jednakże powszechna prywatyzacja mieszkań komunalnych oraz realia rynkowe wymusiły przyję-
cie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania. Stąd od 1 stycznia 2004 r. rozpoczęła funkcjonować 
nowa jednostka ZGM – Oddział Zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi z siedzibą przy ul. Po-
selskiej 5/7, zatrudniająca 10 pracowników zlikwidowanego Zakładu Usług Administracyjnych. 
Oddział ten następnie przekształcono w spółkę z o.o. Centrum Nieruchomości Domena.
Na koniec 2005 r. – wg ewidencji ZGM-u – było 755 wspólnot mieszkaniowych, w tym zarządzanych 
przez ZGM – tylko 159, które nie dokonały jeszcze wyboru innego zarządcy. Natomiast na 30 czerw-
ca 2006 r. działało 800 wspólnot z udziałem gminy. W przypadku 111 wspólnot – z braku decyzji co 
do nowego zarządcy – zarząd sprawuje nadal ZGM. Do innych zarządców przeszło 689 wspólnot.
Na legnickim rynku działa aktualnie 11 prywatnych zarządców wspólnot mieszkaniowych. 

Wpływ na zmniejszenie się ilości mieszkań komunalnych miały także rozbiórki budynków i wy-
prowadzanie najemców z mieszkań zagrażających życiu. W latach 2002 – 2006 (I półrocze) ZGM 
dokonał rozbiórek, wcześniej wykwaterowanych, zużytych technicznie, 12 budynków mieszkal-
nych, w których było 70 mieszkań. Aktualnie z eksploatacji wyłączonych jest 110 lokali w 15 
budynkach przeznaczonych i oczekujących na rozbiórkę.

2. POZYSKIWANIE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

W IV kadencji legnickiego samorządu oddano do użytku zaadaptowany budynek koszarowy na 
mieszkania komunalne przy ul. Poznańskiej 31 (59 mieszkań). Ponadto w 2004 r. Prezydent Miasta 
podjął decyzję o przekształceniu dotychczasowego budynku użytkowego przy ul. Roosevelta 1 na 
budynek mieszkalny. Mieści się tu 13 mieszkań. Dwa z nich przeznaczono na remont własny przy-
szłych użytkowników. W jedenastu zaś mieszkaniach zakończono prace remontowe, realizowane 
przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, ze środków gminnych. Spośród 11 mieszkań – 5 zostanie 
przekazanych do wynajmu, a 6 – będzie sprzedanych w tym roku w drodze przetargu. Docelowo 
wszystkie mieszkania planuje się sprywatyzować.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców również w 2004 r. Prezydent swym zarządzeniem 
nr 146/IV/2004 z 22 września 2004 r. wydzielił z zasobu mieszkaniowego część lokali na wynajem 
jako lokale socjalne, tworząc w ten sposób „zasób socjalny”. Sukcesywnie zwalniane lokale, usytu-
owane w 35 budynkach, w większości w oficynach (m.in. przy ul. Cmentarnej, Kwiatowej, Jordana, 
Jaworzyńskiej) tworzą zasób w ilości ok. 400 mieszkań.
W latach 2002 – 2006 (I półrocze) 14 lokali użytkowych zostało przekształconych na mieszkania 
oraz dokonano 47 adaptacji strychów, w tym 25 pomieszczeń strychowych zaadaptowano i dopisa-
no do już istniejących mieszkań. 



Mieszkalnictwo

97

Generalnie Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej pozyskuje mieszkania z ruchu ludności, które 
w głównej mierze przeznacza do zasiedlenia na czas nieoznaczony i na lokale socjalne. Na prze-
strzeni minionych lat uzysk mieszkań kształtował się na tym samym poziomie – średniorocznie ok. 
150 mieszkań (w 2003 r. – 150, 2004 r. – 157, 2005 r. – 142, I półrocze 2006 r. - 84). Trzeba przy tym 
dodać, że niemal wszystkie pozyskiwane mieszkania wymagają remontu. 

3. PRZYDZIAŁ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Na 31 grudnia 2002 r. ilość osób oczekujących na najem mieszkań wynosiła 2.121, w 2003 r. – 2.106, 
2004 r. – 2129, 2005 r. – 2000, a na 30 czerwca 2006 r. - 1915 osób. Jak z powyższego wynika w nie-
znacznym stopniu zmniejsza się liczba legniczan oczekujących na swoje „M” – komunalne.

W grupie oczekujących najwięcej jest rodzin, które złożyły wniosek na remont mieszkania na koszt 
własny (w 2003 r. – 1306, 2004 r. – 1287, 2005 r. – 1269, 30 czerwca 2006 r. - 1192) oraz na lokal so-
cjalny (w 2003 r. – 572, 2004 r. – 667, 2005 r. – 595, 30 czerwca 2006 r. - 599).

Przydział mieszkań w latach 2002 (II półrocze) – 2006 (I półrocze) prezentuje poniższe zestawienie:

Rok Mieszkania na 
czas nieoznaczony

Mieszkania 
socjalne

Zamiany 
z urzędu Wykwaterowania Mieszkania do 

remontu
2002 20 66 2 78 79

2003 2 69 7 26 22

2004 11 72 7 14 16

2005 3 77 1 21 29

2006 5 46 3 3 14

Należy w tym miejscu dodać, że wobec wciąż dużej grupy oczekujących na mieszkania socjalne 
– od 2004 r. zainteresowanym proponuje się wykonanie remontu mieszkania socjalnego na koszt 
własny. I trzeba przyznać, że jest w tym zakresie spore zainteresowanie, bowiem z tej formy sko-
rzystało w 2004 r. 68 osób, a w 2005 r. – 40 osób.

Niebagatelny jest także fakt, iż wg uchwały nr IX/74/03 Rady Miejskiej z 26 maja 2003 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Legnica 
pierwszeństwo najmu lokali socjalnych przysługuje osobom, którym sąd przyznał uprawnienia do 
takiego mieszkania oraz opuszczającym domy dziecka i bezdomnym, a także osobom, które zaj-
mują lokale socjalne w budynkach przeznaczonych do sprzedaży. 

Na liście najmu lokali socjalnych znajdowało się w 2005 r. 136 osób, wobec których sąd orzekł eksmi-
sję do lokalu socjalnego, 33 wychowanków domów dziecka oraz 110 bezdomnych. Realizując zapisy 
tejże uchwały w latach 2002 (II półrocze) – 2006 (I półrocze) ZGM wynajął 40 lokali socjalnych oso-
bom, którym sąd przyznał takie uprawnienia, w tym 8 lokali otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Piekary”, 8 – Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 24 mieszkania zagospodarował ZGM. 
Z kolei z wychowankami domów dziecka zawarto 39 umów, a z bezdomnymi 15.
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Istotnym uzupełnieniem mieszkań komunalnych są zamiany międzylokatorskie, w tym zwłaszcza 
zamiany z oddłużeniem mieszkania i eksmisjo – zamiany. Proces ten w analizowanym okresie pre-
zentuje poniższa tabela.

Zamiany międzylokatorskie 2002 r. 
II półrocze 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

I półrocze
Ogółem, 
w tym: 103 148 91 101 49

Zamiany z oddłużeniem 6 52 34 40 13

Eksmisjo – zamiany z oddłużeniem 3 11 3 5 2

 
4. POLITYKA CZYNSZOWA

Poniżej w tabeli przedstawiono kształtowanie się stawek bazowych czynszu w latach 2002 – 2006.

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Mieszkanie socjalne 0,51zł/m kw. 0,51zł/m kw. 0,52 zł/m kw. 0,53 zł/m kw. 0,54 zł/m kw.

Pozostałe mieszkania 2,15 zł/m kw. 2,15 zł/m kw. 2,30 zł/m kw. 2,42 zł/m kw. 2,64 zł/m kw.

Warto tu przypomnieć, że stawka bazowa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 50 % w zależ-
ności od lokalizacji mieszkania, jego stanu technicznego i wyposażenia. 
Corocznie z budżetu miasta przeznacza się dotację dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na do-
płatę do mieszkań socjalnych. Poziom tych dopłat w latach 2002 – 2006 (plan) obrazuje poniższe 
zestawienie:

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Wysokość dopłaty w zł 138.870 140.497 146.158 142.203 165.000

5. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH

Mimo tego, że stawka bazowa czynszu nie jest wygórowana, to zaległości z tytułu opłat czynszo-
wych za mieszkania komunalne są wysokie. Na koniec 2005 r. zamknęły się kwotą 17.624.561,43 
zł. Liczba najemców zalegających z opłatami wynosiła 7.711. Z powodu zadłużenia przeprowadzo-
no w analizowanym okresie 31 eksmisji.
Jednocześnie podejmowano wiele różnorakich działań windykacyjnych wobec dłużników, w tym 
m.in. spłatę zadłużenia w ratach, w zamian za występowanie na drogę sądową, odraczanie terminu 
spłaty zaległości, wypowiadanie umów najmu, występowanie do komornika sądowego o realizację 
nakazów zapłaty, występowanie do sądu z pozwami o zapłatę zaległości i wydanie lokalu, zamiany 
międzylokatorskie z oddłużeniem mieszkania itp. 
Pod koniec III kadencji samorządu (kwiecień 2002 r.) – na wniosek Zarządu Miasta Rada Miejska 
podjęła tzw. uchwałę abolicyjną, umożliwiającą najuboższym mieszkańcom zasobów komunalnych 
– po spełnieniu określonych kryteriów – ubieganie się o jednorazowe umorzenie zaległych należno-
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ści czynszowych. Wnioski w tej sprawie legniczanie składali do końca czerwca 2002 r. Jak podaje 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – z tej formy pomocy skorzystało 480 najemców. Ogólna kwota 
umorzenia wyniosła wówczas 1.555.879 zł.

Również w 2006 r. – na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLV/473/06 
z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg z tytułu należności 
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – przypadających 
miastu Legnica lub jej jednostkom organizacyjnym. Niniejsza uchwała przewiduje umarzanie, od-
raczanie i rozkładanie na raty należności miasta i jednostek organizacyjnych gminy. Okres spłaty 
należności jest uzależniony od sytuacji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia. Okres spła-
ty należności nie może przekraczać 12 miesięcy, z wyjątkiem należności czynszowych oraz innych 
opłat za używanie lokali mieszkalnych, gdzie okres spłaty nie może przekroczyć 60 miesięcy – czy-
tamy w uchwale Rady Miejskiej (wcześniej długi te mogły być spłacone tylko w 12 miesięcznych 
ratach).
Wprowadzone ww. uchwałą rozwiązania przynoszą już pierwsze pozytywne efekty, o czym świadczy 
liczba złożonych wniosków. Do końca lipca tego roku wpłynęło do Zarządu Gospodarki Mieszka-
niowej 211 wniosków o rozłożenie zaległości czynszowych na raty. Ich największa ilość pochodzi 
z Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej nr 1, gdzie złożono 42 podania. 

Inną formą pomocy lokatorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jest udzielanie 
przez gminę dodatków mieszkaniowych. O ile w 2002 r. dodatki takie otrzymało 9.736 osób w łącz-
nej kwocie 7.803.667 zł, o tyle w 2005 r. - wydano 8.097 decyzji o przyznaniu dodatku na łączną 
kwotę 6.326.485 zł. 

6. GOSPODARKA REMONTOWA 

W mijającej kadencji ogólny stan techniczny komunalnych zasobów nieco się poprawił, ale ogólnie 
rzecz ujmując, należy zauważyć, że remonty obiektów komunalnych realizowane są w niedosta-
tecznym stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o remonty elewacji, dachów i klatek schodowych. Istnieje 
znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebami remontowymi a zrealizowanymi pracami. Jak obliczo-
no w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej – na najpilniejsze zadania remontowe niezbędne byłyby 
środki w wysokości ok. 100 mln zł, co stanowi niemal 1/3 rocznego budżetu miasta.

Wpływy z czynszów determinują możliwości finansowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym 
wysokość środków przeznaczanych na remonty bieżące i modernizacje budynków komunalnych. 
Nakłady na remonty komunalnych budynków mieszkaniowych w latach 2002 – 2006 (plan) ilustru-
je poniższa tabela.

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Dotacja z budżetu 
miasta w zł 6.532.130 6.328.503 6.194.226 5.503.297 5.340.000

Środki własne ZGM 8.244.421 7.623.754 8.325.416 5.150.539 3.200.000

Ogółem 14.776.551 13.952.257 14.519.642 10.653.836 8.540.000
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Remonty budynków komunalnych w latach 2002 – 2006 (I półrocze)

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Liczba remontów dachów - budynki 47 56 59 41 3

Liczba remontów elewacji - budynki 3 5 9 1 1

Liczba ociepleń ścian szczytowych 
budynków 6 4 5 2 -

Liczba wymienionej instalacji gazowej 
w klatkach 86 85 90 56 8

Liczba remontów instalacji wod. – kan. 
w budynkach 51 37 38 15 15

Liczba remontów instalacji elektrycznej 
w klatkach 32 28 27 13 -

Liczba wymienionych okien 654 746 834 780 328

Liczba wyremontowanych balkonów 93 75 91 29 2

Liczba wymienionych pieców kaflowych 372 355 499 643 161

Liczba remontów instalacji c.o. i c. w. 
w klatkach 55 5 12 6 1

Liczba wyremontowanych mieszkań 
socjalnych - - - 9 3

Ogółem w latach 2002 – 2006 (I półrocze) nakłady na remonty i konserwacje komunalnych zaso-
bów mieszkaniowych wyniosły 56.684.638 zł.

Jak wynika z badań, przeprowadzonych w Legnicy w połowie 2006 r. przez Centrum Badania 
Opinii Społecznej w Warszawie, legniczanie poproszeni o samodzielne wymienienie problemów 
miasta wymagających niezwłocznego rozwiązania poruszali przede wszystkim kwestie dotyczące 
infrastruktury i mieszkalnictwa – ogółem 45 % ankietowanych. Wśród nich najczęściej wskazy-
wano na potrzebę remontów budynków (9,3 %) oraz konieczność budowy nowych mieszkań (4,5 
%). 20,8% badanych mieszkańców wskazała na budowę mieszkań komunalnych i 45 % na remon-
ty komunalnych kamienic jako na najistotniejsze zadania, wymagające zwiększonych nakładów 
finansowych. 

7. INNE FORMY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

Mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Zgodnie z założeniami Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym na 
lata 2003 – 2008, chcąc wzbogacić ofertę mieszkań na rynku i przyspieszyć drogę legniczan do 
własnego „M”, gmina przystąpiła w 2004 r. do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” 
Kamienna Góra sp. z o.o., wnosząc doń udziały i aport w postaci m.in. 4 nieruchomości: 2 tzw. 
Leningrady w kompleksie R –32 przy ul. Złotoryjskiej oraz budynek po byłym szpitalu zakaźnym 
przy ul. Daszyńskiego i przylegającą do niego działkę niezabudowaną. Stworzyło to więc możli-
wość najmu komfortowych mieszkań osobom o średnich dochodach. W lutym 2006 r. oddano do 
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użytku 150 mieszkań przy ul. Złotoryjskiej. Aktualnie trwają prace adaptacyjno – remontowe 
w budynku przy ul. Daszyńskiego, gdzie będą 44 mieszkania. Zakończenie tej inwestycji zapla-
nowano na styczeń 2007 r.

Budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
Gmina Legnica – w ramach wspierania rozwoju budownictwa jednorodzinnego – podejmuje ta-
kie m.in. działania, jak: opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
stwarzających warunki do inwestycji oraz uzbrajanie terenów.
W mijającej kadencji – na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miejska podjęła kilka uchwał w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
stworzą nowe możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Wykaz podjętych uchwał ilu-
struje poniższa tabela.

Nr uchwały W sprawie Stan prac Pow.

XVIII/179/04 z 23 lutego 
2004 r.

Jednostka urbanistyczna S rejon ulic 
Chojnowskiej i Działkowej

Projekt zostanie przedłożony na 
sesję we wrześniu 2006 r. 126,49 ha

XVIII/180/04 z 23 lutego 
2004 r.

Rejon os. Sienkiewicza, 
ul. Jaworzyńskiej i autostrady

W trakcie opracowania – podjęcie 
uchwały zaplanowano na listopad 
2006 r.

265,6 ha

XIX/209/04 z 29 marca 
2004 r. Dawna wieś Piątnica Termin zakończenia prac 

– sierpień 2006r. 23,74 ha

XIX/207/04 z 29 marca 
2004 r. Dawna wieś Przybków

W trakcie opracowania – podjęcie 
uchwały zaplanowano we 
wrześniu 2006 r.

32,15 ha

XXXVI/382/05 z 27 
czerwca 2005 r.

Rejon ul. Sudeckiej – tereny usług 
i komunikacji z przeznaczeniem pod 
zabudowę mieszkalno – usługową 

Uchwała podjęta w czerwcu 2006 r. 
– zwiększono ilość działek o 18 5,4 ha

XXXVI/387/05 z 27 
czerwca 2005 r.

Północny teren Zakładu Produkcji Wody 
przy ul. Nowodworskiej

W trakcie opracowania 
– podjęcie uchwały zaplanowano 
w listopadzie 2006 r.

9,68 ha

XLII/441/06 z 30 
stycznia 2006 r. Północny zespół przemysłowy Rozpoczęto procedurę formalno 

– prawną 389,2 ha

 
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wydał w latach 
2002 – 2006 (30 czerwca) 442 pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, głównie na osie-
dlach: Sienkiewicza i Tarninowa, a także w rejonie ulic: Sudeckiej i Poznańskiej. Większość z tych 
obiektów została zrealizowana. Natomiast inwestorzy indywidualni zgłosili zakończenie budowy 
506 domów jednorodzinnych.

Dzięki działaniom inwestycyjnym, podejmowanym przez firmy developerskie, zwiększa się w Le-
gnicy systematycznie ilość nowych budynków mieszkalnych. W analizowanym okresie powstało 
m.in. 90 lokali mieszkalno – usługowych na osiedlu Piekary przy ul. Grota Roweckiego, Okulic-
kiego i Batalionu „Parasol” (wykonawcą był Modernbud sp. z o.o.). Legnicki Modernbud aktualnie 
adaptuje pięć, zakupionych od Agencji Mienia Wojskowego, budynków koszarowych przy al. Rze-
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czypospolitej, gdzie ma być ok. 160 mieszkań. W tej okolicy powstaje piękne Osiedle w Alejach. 
W tym roku inwestor przekazał już 23 mieszkania do własnego wykończenia przy ul. Tadeusza Gu-
mińskiego nr 4 i 6.
Inna legnicka firma developerska – Przedsiębiorstwo PHPiU G. Chajec – buduje osiedle mieszka-
niowe przy ul. Wileńskiej dla ok. 150 rodzin. Dotychczas oddano do użytku 28 mieszkań.
Z kolei przy ul. Chocianowskiej 2 Przedsiębiorstwo Budowlane „Walmar” zakupiło od gminy na cele 
mieszkaniowe 2 budynki koszarowe po wojskach FR. Jeden z obiektów został już zaadaptowany 
i wyremontowany. Znalazły w nim mieszkanie 24 rodziny. W drugim budynku trwają prace 
remontowo – adaptacyjne, gdzie będą 34 mieszkania. Nowe mieszkania – zaadaptowane w byłych 
budynkach koszarowych po wojskach FR powstaną już wkrótce na ul. Przemkowskiej. Inwestor 
planuje, że będzie tu ok. 60 mieszkań. 
Kolejne mieszkania – po adaptacji budynku byłego aresztu przy ul. Żołnierskiej – będą niebawem 
do dyspozycji legniczan.



EDUKACJA I NAUKA



Kompleks sportowy w V Liceum Ogólnokształcącym im Jana Heweliusza przy ul. 
Senatorskiej

Sala komputerowa w Zespole Szkół Muzycznych w Akademii Rycerskiej

Inauguracja roku szkolnego 2006/2007 w V Gimnazjum przy ul. Chojnowskiej

Wręczenie stypendiów najzdolniejszym legnickim uczniom

„Wakacyjka na wielkiej wodzie” - festyn

1

2

3

4

5
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Zgodnie ze „Strategią rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014” za priorytety edukacyjne uznano:
• upowszechnianie wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym,
• podnoszenie jakości i poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia i monitorowa-

nie reformy oświaty w aspekcie struktury i sieci szkół,
• upowszechnianie średniego wykształcenia oraz dostosowywanie edukacji do potrzeb społe-

czeństwa informacyjnego i rynku pracy,
• poprawę bazowych i kadrowych warunków nauczania.

Wg przyjętego kalendarza wdrażania reformy oświaty (rozpoczętej 1 września 1999 r.) rok 2002 
rozpoczął II etap reformy, polegającej na przekształcaniu dotychczasowych szkół ponadpodsta-
wowych oraz tworzeniu szkół ponadgimnazjalnych. W myśl podjętych uchwał przez Radę Miejską 
pod koniec III kadencji – na sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Legnicy składało się w roku 
szkolnym 2002/2003:

• 8 liceów ogólnokształcących, w tym 7 przekształconych z dotychczasowych czteroletnich na 
trzyletnie oraz jedno nowoutworzone Liceum Ogólnokształcące Integracyjne,

• 7 liceów profilowanych,
• 9 techników, w tym 7 przekształconych z dotychczasowych pięcioletnich na czteroletnie oraz 

2 nowoutworzone: Elektroniczne i Gastronomiczne,
• 7 zasadniczych szkół zawodowych, w tym 6 przekształconych oraz nowoutworzona Zasadni-

cza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych i Specjalna Szkoła Zawodowa,
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia,
• Centrum Kształcenia Praktycznego.

Obok ww. szkół nadal – do wygaszenia, bądź przekształcenia w późniejszym okresie – funkcjonowały 
nieprzekształcone technika na podbudowie szkoły podstawowej, licea techniczne, licea zawodowe, 
technika na podbudowie szkoły zasadniczej, policealne szkoły zawodowe oraz licea ogólnokształ-
cące, technika i szkoły zawodowe dla dorosłych, o czym mowa w dalszej części Raportu.
Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez miasto, uzupełniał Zespół Szkół 
Budowlanych „Primgabex”, prowadzony przez osobę prawną.
Ponadto nabór do klas pierwszych prowadziło Katolickie Liceum Ogólnokształcące (szkoła niepu-
bliczna, utworzone przez Prowincję Zakonu Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie).
W IV kadencji samorządu zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 15 przy ul. Chojnowskiej (z dniem 
31 sierpnia 2003 r.) oraz SP nr 3 w Zamku Piastowskim i SP nr 17 przy ul. Staffa (z dniem 31 sierp-
nia 2004 r.).
Ponadto z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowany został Zespół Szkół Odzieżowych, a 31 sierpnia 
2004 r. Zespół Szkół Włókienniczych.
Podjęto także decyzję o wygaszeniu Gimnazjum nr 8 przy ul. Tatrzańskiej i przeniesienie od wrze-
śnia 2005 r. placówki do Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Od roku szk. 2005/2006 postanowiono stopniowo likwidować Gimnazjum nr 6 przy ul. Przemysło-
wej. Oznaczało to, że od 1 września 2005 r. nie prowadzono naboru do tego gimnazjum, a obwód 
szkolny został włączony do Gimnazjum nr 4 (Zamek) oraz nr 5 (ul. Chojnowska).
W omawianym okresie – z uwagi na nikłe zainteresowanie młodzieży – zlikwidowano dwa interna-
ty: przy Zespole Szkół Budowlanych oraz przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
(ten ostatni z dniem 31 sierpnia 2006 r.). 
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Wszystkie decyzje, o których mowa powyżej, służyły racjonalizacji sieci placówek oraz efektyw-
niejszemu wykorzystaniu środków pieniężnych na oświatę.

1. FINANSOWANIE OŚWIATY

Zadania oświatowe finansowane są z dwóch głównych źródeł: z budżetu państwa (tzw. subwencja 
oświatowa i dotacje celowe) oraz ze środków własnych gminy.
Obowiązująca do końca 2003 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gwaran-
towała środki na oświatową subwencję ogólną w wysokości nie niższej niż 12,8 % planowanych 
dochodów budżetu państwa w danym roku budżetowym. W nowej ustawie z 13 listopada 2003 r. za-
pis ten został zmieniony na mniej korzystny, albowiem obecnie oświatowa subwencja ogólna nie 
może być niższa niż przyjęta w ustawie budżetowej roku poprzedniego, skorygowana o wydatki 
z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. 

Analizując udział środków z budżetu państwa na zadania oświatowe, obserwuje się tendencję 
zmniejszania się tych pieniędzy z 68,6 % w roku 2002 r. do 64,9 % w roku 2006 (plan) – choć w licz-
bach bezwzględnych jest to niewidoczne. Zachodzi więc konieczność zwiększania dofinansowania 
do tych zadań z dochodów własnych miasta – z 29,5 % w 2002 r. do 34,6 % w roku 2006 (plan). Warto 
tu dodać, że subwencja oświatowa wykorzystywana jest tylko na płace i pochodne od płac. Środ-
ki na ten cel nie są jednak wystarczające, resztę musi dopłacać gmina. Poza tym do subwencji 
oświatowej włączono w 2004 r. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
będących rencistami i emerytami. Część subwencji oświatowej przeznaczana jest także na dotacje 
dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż miasto organy.
Gmina zatem ze środków własnych finansowała: wydatki rzeczowe placówek, funkcjonowanie 
przedszkoli publicznych, dopłatę do wynagrodzeń nauczycieli, wypoczynek dzieci i młodzieży (let-
ni i zimowy), dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także remonty i inwestycje 
w placówkach.

Finansowanie oświaty w latach 2002 – 2006 (plan)

Legnica 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Środki ogółem w zł, w tym 105.360.528 110.372.101 116.068.411 118.097.830 119.872.339 

Środki z innych źródeł (porozu-
mienia z innymi gminami) 2.065.392 zł 387.600 113.741 605.592 588.273

Środki gminy 31.040.207 36.505.465 41.250.306 39.199.940 41.475.644

Subwencja oświatowa i dotacje 72.254.929 73.479.036 74.704.364 78.292.298 77.562.733 

Z tabeli wynika, że od 2002 r. do 2006 r. systematycznie wzrastały środki ogółem na edukację. 

2. KADRA PEDAGOGICZNA

W roku szkolnym 2002/2003 zadania dydaktyczno – wychowawcze realizowało 1.641 nauczycieli 
pełnozatrudnionych, w 2003/2004 – 1.608, a w roku szkolnym 2004/2005 – 1.557, podczas gdy w ro-
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ku szkolnym 2005/2006 – 1.471 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz od 150 do 250 nauczycieli 
niepełnozatrudnionych. 
Spośród ogółu zatrudnionych 94,02 % nauczycieli posiada wykształcenie wyższe. 722 osoby (38 
%) mają uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, a 175 osób (9,2 %) posiada trzecią spe-
cjalność. Wzrost poziomu wykształcenia w tym środowisku sprzyja efektywności kształcenia oraz 
wzrostowi autorytetu kadry nauczycielskiej. Z budżetu miasta na dofinansowanie różnych form do-
skonalenia i dokształcania nauczycieli corocznie wydawano ok. 400.000 zł.

Wraz z reformą oświaty nastąpiła nowelizacja Karty Nauczyciela, obejmująca m.in. wprowadzenie 
pięciostopniowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ustalono następujące stopnie awan-
su: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany oraz profesor oświaty. Od 2001 r. 
Prezydent Miasta powołuje komisje do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Dotych-
czas 385 nauczycieli uzyskało awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
W roku szkolnym 2005/2006 w legnickich placówkach było:

• nauczycieli dyplomowanych – 388,
• nauczycieli mianowanych – 1.085,
• nauczycieli kontraktowych – 265,
• nauczycieli stażystów – 114.

3. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

W Legnicy w 2006 r. funkcjonowało ogółem 21 placówek przedszkolnych, w tym 14 miejskich 
z Przedszkolem dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem oraz 7 przedszkoli niepublicznych, powsta-
łych na bazie zlikwidowanych placówek miejskich. Od 1 września 2003 r. na bazie Przedszkola 
Wojskowego przy al. Rzeczypospolitej 128 zostało utworzone Miejskie Przedszkole nr 1. 
Miejskie Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr 6 jest placówką 
specjalistyczną. Miejskie Przedszkole nr 13 prowadzi oddziały integracyjne dla dzieci niepełno-
sprawnych.
Zaś przy Szkołach Podstawowych nr 9, nr 19, a od 1 września 2003 r. również przy Szkole Podsta-
wowej nr 18 funkcjonują oddziały dla sześcioletnich dzieci. Są to tzw. zerówki.

Przedszkola miejskie są na wyłącznym utrzymaniu miasta. Natomiast przedszkola niepubliczne 
otrzymują dotację w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszko-
lu publicznym.

Potrzeby mieszkańców na usługi przedszkolne są w pełni zaspokojone. Mankamentem jest jed-
nak fakt, iż udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat zamieszkałych w mieście 
jest niedostateczny. Wprawdzie obserwuje się jego wzrost, bo np. o ile w r. szkolnym 2003/2004 
uczęszczało do przedszkoli ok. 47 % z całej populacji, o tyle już w r. szkolnym 2004/2005 wskaźnik 
upowszechnienia wychowania przedszkolnego zwiększył się do 49 %, a w r. szkolnym 2005/2006 
wynosił 63 % (tymczasem średnia w kraju wg GUS z 2002 r. wynosiła 50,4 %). 
W przedszkolach miejskich jest ogółem 1480 miejsc, a niepubliczne placówki dysponują łącznie 
752 miejscami. Wykorzystanie miejsc w obu typach przedszkoli waha się w granicach 95 – 96 %.
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 4. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

W myśl reformy systemu edukacji ośmioletnie szkoły podstawowe od 1 września 1999 r. prze-
kształcono w szkoły sześcioletnie. Rozpoczął się też w Legnicy w III kadencji samorządu proces 
wygaszania niektórych szkół, kontynuowany w IV kadencji. Ustalono sieć docelową – tj. 11 podsta-
wówek, do stopniowego wygaszania w mijającej kadencji wytypowano Szkoły Podstawowe: nr 15 
przy ul. Chojnowskiej, nr 3 w Zamku Piastowskim i nr 17 przy ul. Staffa.
I tak SP nr 15 została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2003 r., SP nr 3 i nr 17 – z dniem 31 sierp-
nia 2004 r.
Stąd też od 1 września 2004 r. funkcjonuje w mieście 11 szkół podstawowych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych w kolejnych latach zmniejszała się, co ilustruje poniż-
szy wykres:

5. GIMNAZJA

W roku szkolnym 2002/2003 w naszym mieście było 11 gimnazjów publicznych i 1 niepubliczne (od 
1 września 2001 r.) – Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu, utworzone przez Kurię Prowincjalną 
Ojców Franciszkanów w Krakowie. Sieć gimnazjów była nieprzerwanie monitorowana. W związku 
z rosnącym zapotrzebowaniem od 1 września 
2003 r. – na bazie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego – powstało Gimnazjum dla Doro-
słych. Ponadto przy ul. Mazowieckiej powstało Prywatne Gimnazjum, które rozpoczęło działalność 
1 września 2004 r.
Od 1 września 2004 r. – w ramach restrukturyzacji sieci gimnazjów w związku ze zmniejszającą się 
liczbą uczniów w obwodach Gimnazjum nr 2 i nr 8 – rozpoczęto wygaszanie Gimnazjum nr 8 przy 
ul. Tatrzańskiej. Obwód wygaszanego gimnazjum został włączony do obwodu Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Mazowieckiej 3. Gimnazjum to przestało funkcjonować z dniem 31 sierpnia 2006 r.
Należy także dodać, że od 1 września 2004 r. w mieście funkcjonowały trzy samodzielne gimnazja, 
tj. Gimnazjum nr 4 w Zamku Piastowskim, Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej oraz Gimnazjum 
nr 6 przy ul. Przemysłowej. Jednakże od września 2005 r. zaplanowano likwidację i stopniowe wy-
gaszanie Gimnazjum nr 6 (uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/344/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. 
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– zakończenie likwidacji 31 sierpnia 2007 r.). Decyzja ta została podyktowana z jednej strony ni-
żem demograficznym, z drugiej zaś – bardzo skromną bazą dydaktyczną (brak sali gimnastycznej, 
świetlicy, stołówki).
Liczbę uczniów legnickich gimnazjów publicznych w latach 2002/2003 – 2005/2006 prezentuje po-
niższy wykres.

6. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Sukcesywnie wdrażana reforma strukturalna systemu oświaty dotarła w roku szkolnym 2002/2003 
do szkół ponadgimnazjalnych. Na przełomie czerwca i lipca 2002 r. została przeprowadzona rekru-
tacja do klas pierwszych tych szkół. Dla pierwszych absolwentów gimnazjów przygotowano 2.800 
miejsc. 
Stworzona sieć szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy, poprzedzona opiniami wydanymi przez 
Powiatowy Urząd Pracy i Powiatową Radę Zatrudnienia oraz uzgodnieniami z Dolnośląskim Ku-
ratorem Oświaty, została ustalona uchwałami Rady Miejskiej. Organ ten podjął ponad 50 uchwał. 
Były to uchwały o stopniowej likwidacji niektórych szkół ponadpodstawowych, przekształceniu 
innych w szkoły ponadgimnazjalne, utworzeniu nowych szkół – tj. liceów profilowanych oraz włą-
czeniu niektórych placówek do zespołów szkół.
Naukę w 8 liceach ogólnokształcących wybrało 1.226 uczniów (tj. 55,8 % wszystkich pierwszokla-
sistów). 
W 7 liceach profilowanych przygotowano 13 profili ogólnozawodowych. Ostatecznie oddziały klasy 
pierwszej utworzone zostały w liceach, wchodzących w skład: Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Odzieżowych, Zespołu Szkół Medycznych oraz 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Uczniów zainteresowanych podjęciem nauki 
w innych liceach było tak niewielu, że uniemożliwiło to utworzenie oddziałów. W rezultacie 180 
uczniów podjęło naukę w 5 liceach profilowanych, co stanowiło 9,0 % ogółu pierwszoklasistów.
Natomiast zanotowano spore zainteresowanie młodzieży nauką w technikach, w których przygotowano 
600 miejsc. Obok istniejących placówek, powstały 2 nowe: Elektroniczne w Zespole Szkół Elektrycz-
no – Mechanicznych oraz Gastronomiczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 9 technikach 
w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 548 uczniów, tj. 26,1% wszystkich pierwszoklasistów. 
Największy spadek uczniów odnotowano w zasadniczych szkołach zawodowych. Chęć podjęcia 
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nauki w nich zgłosiło zaledwie 199 uczniów, co stanowiło tylko 9,1 % ogółu pierwszoklasistów. 
Jeszcze dwa lata wcześniej szkoły zasadnicze funkcjonowały w 11 zespołach szkół. W r. szk. 2002/
2003 tylko w 7, a klasy pierwsze zorganizowano tylko w 4, tj. w Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Samochodowych i w Zespole Szkół Budowlanych 
„Primgabex”.
Łącznie w r. szk. 2002/2003 w legnickich szkołach ponadgimnazjalnych naukę pobierało 7.866 
uczniów, w tym 2.184 pierwszoklasistów oraz 2.220 słuchaczy szkół dla dorosłych, w tym 1053 
w klasach pierwszych.

W drugim roku funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych (2003/2004), w którym przygotowano 
miejsca dla 2.700 absolwentów legnickich gimnazjów oraz miast i gmin ościennych, zaobser-
wowano podobne tendencje, jak rok wcześniej, z tym że spadł nieco odsetek uczniów w liceach 
ogólnokształcących z 55,8 % do 52,2 %, w liceach profilowanych – z 9 % do 8 %. Nie zmieniło się 
zainteresowanie uczniów technikami (26,1 % do 26,3%). Największe zmiany nastąpiły w zasad-
niczych szkołach zawodowych. Odsetek uczniów wzrósł tu z 9,1 % do 13,5%. Do klas pierwszych 
przyjęto ogółem 2222 uczniów.

Warto przy tej okazji przedstawić system kształcenia legniczan w szkołach ponadgimnazjalnych na 
tle kraju. Zdecydowanie większe wśród legnickich gimnazjalistów jest zainteresowanie nauką w li-
ceach ogólnokształcących – 52, 2 % w Legnicy i 44 % w skali kraju. Prawie identyczne są wybory 
w przypadku techników – w naszym mieście 26,3 %, a w Polsce – 25 %. Zdecydowanie mniejsza niż 
w innych częściach kraju występuje wśród legnickiej młodzieży chęć kształcenia się w szkołach za-
sadniczych. W Legnicy wskaźnik ten wynosił w r. szk. 2003/2004 13,5 %, w kraju – 16 %. Podobnie jak 
w Legnicy, także w innych województwach, najmniejsze zainteresowanie wykazywano liceami profi-
lowanymi. Odsetek uczniów w tych szkołach w naszym mieście wynosił tylko 8,0 %, a w Polsce – 15 %.

Rozpoczęcie r. szk. 2004/2005 poprzedziły kolejne zmiany organizacyjne, dokonane w 2004 r. Skala 
przekształceń była znacznie mniejsza i dotyczyła tylko szkół średnich młodzieżowych na podbudo-
wie szkoły zasadniczej oraz liceów ogólnokształcących i techników dla dorosłych.
Uchwałami Rady Miejskiej dotychczas istniejące: w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół 
Elektryczno – Mechanicznych i Zespole Szkół Samochodowych technika na podbudowie szkoły 
zasadniczej (młodzieżowe) zostały przekształcone w technika uzupełniające. Ponadto utworzono 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów szkół zasadniczych, które włączono do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
Kilka szkół dla dorosłych zostało przekształconych w uzupełniające liceum ogólnokształcące lub 
technikum uzupełniające: w Centrum Kształcenia Ustawicznego – liceum ogólnokształcące na 
podbudowie szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej oraz 
technikum na podbudowie szkoły zasadniczej; w Zespole Szkół Budowlanych – technikum na pod-
budowie szkoły zasadniczej; w Zespole Szkół Samochodowych – technikum na podbudowie szkoły 
zasadniczej. 
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 13 czerwca 2003 r. w spra-
wie zakazu prowadzenia od roku szkolnego 2004/2005 naboru do szkół młodzieżowych w centrach 
kształcenia ustawicznego, uchwałą Rady Miejskiej powołano do życia Technikum nr 1, które włą-
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czono do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. U źródeł tej uchwały leżało duże zainteresowanie 
młodzieży funkcjonującym w CKU Technikum Gastronomicznym.
Rok szkolny 2004/2005 był przełomowy także z innych przyczyn – otóż pierwsi absolwenci gimna-
zjów, a następnie 3 letnich liceów ogólnokształcących przystąpili do nowego egzaminu dojrzałości. 
Poza tym szkołę podstawową ukończyli pierwsi uczniowie 6 letniej szkoły podstawowej.
Z kolei rok szkolny 2005/2006 był ostatnim, w którym doszło do zmian strukturalnych. Tym razem 
zmiany te polegały na przekształceniach szkół policealnych. I tak na mocy uchwał Rady Miej-
skiej, podjętych 28 lutego 2005 r., założono Szkołę Policealną nr 2 przy ul. Grabskiego oraz Szkołę 
Policealną nr 2 dla Dorosłych przy ul. Grabskiego. Nowoutworzone placówki weszły w skład Ze-
społu Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego. Natomiast 25 kwietnia 2005 r. Rada Miejska podjęła 
7 uchwał w sprawie przekształcenia: Medycznego Studium Zawodowego, Policealnego Studium 
Zawodowego dla Dorosłych przy ul. Lotniczej 26, przy pl. Słowiańskim 5, przy ul. Skarbka 4, Po-
licealnego Studium Zawodowego nr 2 przy ul. Słubickiej, Policealnego Studium Zawodowego nr 1 
przy ul. Skarbka 4, Policealnego Studium Zawodowego przy pl. Słowiańskim 5. W związku z powyż-
szym Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII/354/05 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Legnicy.

Przekształcenia szkół policealnych spowodowane były koniecznością dostosowania 
ich programowo i strukturalnie do wprowadzonej reformy oświaty. Tym samym zakończył 
się proces reformy strukturalnej oświaty.

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na koniec IV kadencji samorządu jest na-
stępująca:

• licea ogólnokształcące – 8,
• licea profilowane – 4,
• technika – w 8 zespołach szkół,
• technika uzupełniające – w 2 zespołach szkół,
• policealne szkoły zawodowe – w 3 zespołach szkół,
• szkoły dla dorosłych – w 5 zespołach szkół,
• szkoły zasadnicze – w 4 zespołach szkół.

Liczbę uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w latach 2002/2003 – 2005/2006 prezentuje po-
niższa tabela.

Typ szkoły 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

Szkoły młodzieżowe:
Licea ogólnokształcące 3.237 3.326 3.303 3.149
Licea profilowane, zawodowe, techniczne 575 579 478 411
Technika 2.274 2.236 2.177 2.083
Zasadnicze szkoły zawodowe 931 641 604 633
Technika na podbudowie szkoły zasadniczej, 
technika uzupełniające 489 382 195 75

Policealne studia zawodowe 360 385 323 283

Ogółem 7.866 7.549 7.080 6.634
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Szkoły dla dorosłych:
Licea ogólnokształcące, uzupełniające licea 
ogólnokształcące 595 568 568 463
Technika, technika uzupełniające 1.096 1.038 725 603
Zasadnicze szkoły zawodowe 101 159 150 118
Policealne studia zawodowe 428 577 648 532

Ogółem 2.220 2.342 2.091 1.716

7. PRACOWNIE KOMPUTEROWE

Umiejętność obsługi komputera, w co najmniej podstawowym stopniu, pozwalająca korzystać 
z jego funkcji użytkowych oraz możliwość dostępu do internetu, to istotne elementy nowoczesne-
go procesu edukacyjnego. Konieczne stało się więc wyposażenie szkół w komputery i programy 
edukacyjne, dostęp do internetu oraz dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli w zakresie 
nauczania i stosowania technologii informacyjnej.

Dynamikę zmian w dziedzinie rozwoju pracowni i stanowisk komputerowych w legnickich szko-
łach w latach 2003 – 2005 prezentuje poniższy wykres.

A oto jak się przedstawia liczba pracowni komputerowych w poszczególnych typach szkół:
• w 11 szkołach podstawowych – 15 pracowni – 179 stanowisk komputerowych,
• w Gimnazjach nr 4, nr 5 i nr 6 (samodzielne placówki) – 3 pracownie – 30 stanowisk,
• pozostałe szkoły – zespoły szkół – 42 pracownie – 567 stanowisk komputerowych.

W myśl podpisanego porozumienia Prezydenta Legnicy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pra-
cownie internetowe zostały sfinansowane z budżetu państwa. Natomiast ze środków własnych 
gminy doposażono pracownie internetowe poprzez: przygotowanie pomieszczeń, doprowadze-
nie instalacji internetowej, zakup mebli oraz sprzętu – skanerów i drukarek. Wymieniono również 
część zużytego sprzętu komputerowego. Koszty poniesione na ten cel ze środków gminy przedsta-
wiają się następująco:
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• 2003 r. – 475.462 zł,
• 2004 r. – 549.360 zł,
• 2005 r. – 132.437 zł.

Łączne koszty tworzenia pracowni internetowych, poniesionych ze środków własnych gminy, wy-
niosły 1.157.259 zł. Do tej kwoty należy jeszcze włączyć koszty szkoleń. Na ten cel wydatkowano 
z budżetu miasta 128.785 zł. 

8. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Poniższa tabela ilustruje zakres pomocy materialnej gminy dla uczniów w latach 2002 – 2005 oraz 
plan na 2006 r. 

Zadanie
Nakłady w zł 

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
(plan)

Stypendia unijne - - 52.535 558.040 556.142 

Stypendia socjalne - - - 806.964 737.003

Zasiłki losowe dla uczniów - - - 8.865 2.400

Program wyrównywania 
edukacyjnych szans uczniów 
z terenów wiejskich

- 56.060 84.119 - 273.400

Pomoc socjalna dla dzieci romskich - - 36.214 66.795 64.150

Wyprawka szkolna dla uczniów klas 
pierwszych szkół podstawowych 14.524 13.589 16.264 17.903 16.143

Stypendia Prezydenta Miasta 
za osiągnięcia w nauce i sporcie 46.500 49.800 50.000 50.000 50.000 

Od 2005 r. – w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty – wypłacane są stypendia i zasił-
ki dla najuboższych uczniów (mieszkańców Legnicy) wszystkich typów szkół. Środki te pochodzą 
z budżetu państwa. W 2005 r. stypendia te, w wysokości od 44,80 zł do 112 zł, otrzymało 1.580 
uczniów. Zaś jednorazowe zasiłki losowe otrzymało 81 uczniów.

Program wyrównywania edukacyjnych szans uczniów z terenów wiejskich obejmuje uczniów 
uczęszczających do legnickich szkół kończących się maturą. W minionym okresie z tej pomocy 
materialnej skorzystało 478 uczniów. Wysokość stypendium wynosiła od 200 do 250 zł. W r. szk. 
2006/2007 przewiduje się wypłatę tych stypendiów dla 141 uczniów.

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce jest realizowany na podstawie zawartego 
w 2004 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Prezydentem Legnicy. 
Program ten obejmuje 85 legnickich uczniów. Dla tej grupy uczniowskiej zakupuje się podręczniki 
i przybory szkolne. Ponadto opieką przedszkolną objętych jest 20 dzieci romskich (wcześniej dzie-
ci romskie nie chodziły do przedszkoli).
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Środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów legnickich szkół 
średnich – mieszkańców obszarów wiejskich są przyznawane od r. szk. 2004/2005. Rocznie z tej po-
mocy korzysta ok. 600 uczniów.
Corocznie Prezydent Miasta nagradza najzdolniejszych uczniów legnickich szkół jednorazowymi 
i rocznymi stypendiami. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta. 

Ilość przyznanych stypendiów jednorazowych i rocznych w latach szkolnych 2002/2003 – 2005/
2006 obrazuje poniższy wykres.

Poważną pomoc dla dzieci i młodzieży, pochodzących z najuboższych legnickich rodzin, stanowi 
dożywianie uczniów w szkołach. W placówkach prowadzonych przez legnicki samorząd funkcjo-
nuje 14 stołówek z pełnym zapleczem kuchennym (SP nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 18, 19, Gimnazjum nr 4 i nr 
5, Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 2, nr 3 i nr 4, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych). W placówkach tych z posiłków korzystają także uczniowie szkół, w których nie ma stołówek, tj. 
ze SP nr 16, II LO, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ze-
społu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Samochodowych. 
Poza tym są szkoły, które wprawdzie nie posiadają stołówek, ale dysponują pomieszczeniami do 
wydawania posiłków. W tym przypadku posiłki są dowożone przez firmy cateringowe. Dotyczy to: 
SP nr 10, I LO, Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespo-
łu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Rolniczych. Natomiast uczniowie Gimnazjum nr 6 i Zespołu 
Szkół Ekonomicznych korzystają z obiadów wykupionych w barze.
Przeciętnie w każdym roku szkolnym z obiadów korzysta prawie 3.000 uczniów, co stanowi po-
nad 15 % uczących się. Większość posiłków, tj. 60 %, jest finansowanych z budżetu miasta, a od 
stycznia 2005 r. dofinansowywana z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w dożywaniu” (tzw. posiłek dla potrzebujących), ok. 38% dopłacają rodzice. Niewielki od-
setek obiadów jest finansowany przez sponsorów. 

9. DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Corocznie w okresie ferii zimowych i wakacji przygotowywany jest bogaty i urozmaicony program 
dla dzieci i młodzieży, pozostających w mieście. Organizowane są półkolonie, z których każdego 
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roku korzysta ok. 500 dzieci. Instytucje miejskie oraz organizacje i stowarzyszenia proponują mło-
dym legniczanom różne imprezy, w tym np. KS „Konfeks” jest organizatorem „Wakacji z tenisem 
stołowym”, Okręgowy Związek Piłki Nożnej wraz z ASPN „Miedź” i Urzędem Miasta – przygoto-
wują „Wakacyjną przygodę z piłką nożną”, a Liga Obrony Kraju – prowadzi naukę strzelania.
Miasto dla najuboższych dzieci organizowało wyjazdy wypoczynkowe do Zaborówca. Rekrutację 
na obozy prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Corocznie wyjeżdżało ponad 250 dzieci 
i młodzieży. 

W okresie ferii zimowych i wakacji każdorazowo czynne były w mieście dwie stołówki. Z obiadów 
korzystały najbiedniejsze dzieci – uczniowie legnickich szkół.
Każdego roku gmina przekazywała dotację Komendzie Hufca ZHP na organizację wypoczynku 
w bazie obozowej w Zaborówcu (średnio ok. 90.000 zł). Pieniądze na wypoczynek dzieci i mło-
dzieży otrzymywali także inni organizatorzy, w tym m.in. Terenowy Oddział Stowarzyszenia 
Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy, legnicki Oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, legnicki Oddział „Caritasu”, niepubliczne świetlice terapeutyczne, 
stowarzyszenia sportowe oraz gminne jednostki organizacyjne. 

Środki na wypoczynek zimowy i letni pochodziły z dwóch źródeł – z budżetu miasta oraz z Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Nakłady gminy (z budżetu) poniesione na wypoczynek zimowy i letni w latach 2002 – 2006 (plan) 
prezentuje poniższy wykres.
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10. INWESTYCJE I REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że w mijającej kadencji nastąpiła znacząco poprawa bazy legnic-
kich placówek oświatowo – wychowawczych. Jak nigdy dotąd nakłady na ten cel były bardzo wysokie 
– w stosunku do innych dziedzin życia społecznego miasta, o czym informują poniższe wykresy.
Nakłady finansowe na inwestycje oświatowe i zakupy inwestycyjne w latach 2002 – 2006 (plan)

Łączne wydatki na inwestycje wyniosły w mijającej kadencji 30.230.589 zł.

Nakłady finansowe na remonty w placówkach oświatowych w latach 2002 – 2006 (plan)

 
Łączne nakłady na remonty wyniosły w omawianym okresie 8.191.715 zł, podczas gdy w III ka-
dencji samorządu – wydatkowano połowę tej kwoty.

11. AKTYWNOŚĆ LEGNICKICH UCZNIÓW

Warto zwrócić uwagę, że uczniowie legnickich szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, osiąga-
ją liczne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne, zarówno w skali miasta, regionu, jak i kraju. 
Szczególne osiągnięcia w tym zakresie od wielu lat odnotowuje I Liceum Ogólnokształcące im. 
T. Kościuszki, zwane „wylęgarnią olimpijczyków”. Uczniowie tej szkoły są laureatami ogólnopol-
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skich olimpiad przedmiotowych, a przed trzema laty sięgnęli po najwyższe laury międzynarodowej 
olimpiady fizycznej. 

Sukcesy językowe odnoszą wychowankowie II Liceum Ogólnokształcącego, zaś znakomitą markę 
ekonomiczną mają uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wielkim sukcesem okazał się udział uczniów V Liceum Ogólnokształcącego, którzy w 2005 r. zdoby-
li dla swojej placówki tytuł „Polskiej super szkoły” oraz nagrodę w postaci wyposażenia pracowni 
komputerowej o wartości ponad 120 tys. zł. Ich konkurentami było 2.300 innych szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Poza działalnością stricte naukową młodzi legniczanie działają aktywnie w licznych Klubach 
Europejskich, wolontariacie, spieszą z bezinteresowną pomocą i wsparciem osobom najbardziej 
potrzebującym. Promowaniu takich właśnie postaw służy Ogólnopolski Konkurs Samorządowy 
Nastolatków „8 Wspaniałych”, który w Legnicy organizuje od dziewięciu lat Młodzieżowe Centrum 
Kultury. W tym czasie Legnica jako jedyne polskie miasto miała aż czterech laureatów na szcze-
blu krajowym w gronie najlepszej ósemki, a w 2005 r. Marta Grodzka z V LO okazała się najlepszą 
z najlepszych.

Kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych służy 
organizowany przez samorząd miasta (od 2000 r.) konkurs wiedzy historycznej, społecznej i po-
litycznej. Podobną funkcję wypełnia doroczny konkurs Muzeum Miedzi, propagujący znajomość 
dziejów Legnicy, zaś kształtowaniu tożsamości legnickiej i lokalnego patriotyzmu służy przygo-
towywany od trzech lat przez Centrum Kształcenia Ustawicznego konkurs na multimedialną 
prezentację p.t. „Legnica moje miasto”. 

Również w sferze sztuki legnickie placówki oświatowe organizują przedsięwzięcia, przygotowujące 
młodzież do udziału i dojrzałego odbioru kultury. Tu warto wymienić inicjatywę Szkoły Podstawowej 
nr 19, przygotowującej od 2004 r. konkurs pn. „Maski”. 
Nad większością tych oryginalnych przedsięwzięć honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta.

12. PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE

W administracji i zarządzaniu legnickiego samorządu pozostaje Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy (placówka o charakterze rewalidacyjnym), który od 1 września 2006 r. stanie się 
Zespołem Placówek Specjalnych – w myśl uchwały, podjętej przez Radę Miejską. W jego struktu-
rze są: 2 Specjalne Szkoły Podstawowe, 2 Specjalne Gimnazja oraz Specjalna Szkoła Zasadnicza 
i Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej, a od 1 września 2006 r. – także Ośrodek 
Rewalidacyjno – Wychowawczy. Placówka ta posiada internat dla swych wychowanków.

Miasto prowadzi także dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Młodzieżowe Centrum Kul-
tury i Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli.
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Placówką opiekuńczo-wychowawczą jest Pogotowie Opiekuńcze, obejmujące opieką ok. 160 dzieci 
i młodzieży. W skład Pogotowia wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 13. Placówka dyspo-
nuje internatem dla 61 wychowanków.
Placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, będącymi w nadzorze Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, są również: Świetlice Terapeutyczne nr 1 i nr 2 oraz Dom Dziecka, a także Ośro-
dek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Rodzinny Dom Dziecka i Świetlica Dworcowa 
(ostatnie trzy placówki mieszczą się w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

13. SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Samorząd miasta jest zobligowany prawem do prowadzenia rejestru niepublicznych placówek edu-
kacyjnych. Znajduje się on w Wydziale Oświaty i Sportu. W r. szk. 2005/2006 rejestr obejmował 
łącznie 44 szkoły i placówki niepubliczne, w tym: 7 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe (jedna z nich 
planuje rozpocząć działalność od 1 września 2006 r.), 2 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące dla mło-
dzieży i 2 dla dorosłych, 18 szkół policealnych i 11 różnych innych placówek.

14. NAUKA

W roku akademickim 2005/2006 w Legnicy kształciło się około 15 tysięcy studentów (w roku 2002 
było ich około 8 – 9 tysięcy) na 7 wyższych uczelniach. Są nimi: Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa im. Witelona - największa tego typu uczelnia w Polsce, powstała w r. 1998, Zamiejscowy 
Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej (Filia Politechniki Wrocławskiej powstała w Le-
gnicy w roku 1968), Wyższa Szkoła Zarządzania (The Polish Open University Oddział Dolnośląski), 
istniejąca od 1991 r. pierwsza uczelnia niepaństwowa w mieście, Wyższa Szkoła Menedżerska, 
działająca od 1997 r., Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej powołane w 1993 r., Na-
uczycielskie Kolegium Języków Obcych, stworzone w r. 1990 i najmłodsza, istniejąca od 2004 r., 
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ. 

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój legnickich uczelni. Powiększa się ilość kierunków i specjal-
ności kształcenia, rośnie kadra naukowo – dydaktyczna, a poszczególne ośrodki inwestują w rozwój 
i unowocześniane swej bazy, czego przykładem może być rozpoczęcie budowy wielkiego komplek-
su pływackiego i rekreacyjno – rehabilitacyjnego w PWSZ.
Choć są to instytucje autonomiczne, niezależne od samorządu, Prezydent Legnicy zabiegał o ich 
aktywne włączenie się w miejskie życie kulturotwórcze, gospodarcze i społeczne, mając na uwadze 
rosnące edukacyjne i naukowe znaczenie Legnicy na Dolnym Śląsku, a także możliwy do osiągnię-
cia w dającej się przewidzieć perspektywie uniwersytecki status miasta.
Ta właśnie idea przyświecała Prezydentowi, który doprowadził do ukonstytuowania się w marcu 
2005 r. Rady Konsultacyjnej ds. Szkolnictwa Wyższego, w której skład weszli rektorzy, kanclerze 
i dyrektorzy wyższych uczelni. Była to unikalna w skali krajowych ośrodków akademickich ini-
cjatywa.
Współpraca międzyuczelniana ma dotyczyć sfery naukowej, dydaktycznej, wymiany kadry, 
wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (np. juwenalia, które integrują środowi-
ska studenckie) czy nawet gospodarczym. Ich współpraca z samorządem z kolei to, na przykład, 
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udział w opracowywaniu planów rewitalizacji poszczególnych dzielnic miasta, tworzenie kierun-
ków kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy czy też współudział w tworzeniu 
miejskiej sieci internetowej. Takie forum wspólnego działania władz uczelni i miasta za swój cel 
strategiczny przyjęło kreowanie akademickiego wizerunku Legnicy i przekształcenie jej w przy-
szłości w miasto uniwersyteckie.

Od ośmiu lat w Legnicy pod patronatem Prezydenta Miasta organizowany jest Dolnośląski Fe-
stiwal Nauki. Ta coraz bardziej popularna w środowiskach studenckich i uczniowskich impreza, 
przybliżająca osiągnięcia naukowe w atrakcyjnej i przystępnej formie, odbywa się w naszym mie-
ście w październiku. Organizują ją wyższe uczelnie Wrocławia we współpracy z legnickimi. 
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Mimo, że gmina Legnica nie jest organem założycielskim placówek opieki zdrowotnej, współpra-
cuje z nimi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Ponadto miasto wydzierżawia swój majątek 
(obiekty przychodni) na cele ochrony zdrowia. Gmina inwestuje także w poprawę infrastruktury, 
służącej np. osobom niepełnosprawnym. I tak w 2005 r. rozpoczęto, a w 2006 r. są kontynuowane 
prace przy budowie dźwigów dla osób niepełnosprawnych w przychodniach przy ul. Biegunowej, 
Najświętszej Marii Panny i ul. Tatrzańskiej (ze środków z budżetu miasta).

W naszym mieście funkcjonują takie oto placówki służby zdrowia:
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (obsługujący obszar województwa dolnośląskiego),
• 27 poradni specjalistycznych, będących w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Specjali-

stycznego,
• z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń udziela 17 podmiotów, w tym:

- 4 publiczne zakłady opieki zdrowotnej – Ambulatorium z Izbą Chorych Jednostki Woj-
skowej 3182 (al. Rzeczypospolitej 116), Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (ul. Libana 8), Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we 
Wrocławiu Przychodnia w Legnicy (ul. Asnyka 8), Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej (ul. Iwaszkiewicza 5),

- 7 praktyk lekarza rodzinnego: 5 praktyk przy ul. Chojnowskiej 112 i 2 praktyki przy ul. 
Izerskiej 35,

- 6 niepublicznych zakładów podstawowej opieki zdrowotnej: „Zdrowie” i „Medyk” przy ul. 
Piekarskiej 7, „Biegunowa” przy ul. Biegunowej 2, „Tatrzańska” przy ul. Tatrzańskiej 2, 
Miedziowe Centrum Zdrowia przy ul. Złotoryjskiej 194, Centrum Profilaktyczne Diagno-
styczno – Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego przy ul. Okrzei 10,

• liczne specjalistyczne gabinety prywatne oraz niepubliczne zakłady, spośród których część 
ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Profilaktyka jest jednym z najistotniejszych elementów polityki ochrony zdrowia i przejawia się 
w wielu obszarach. Składają się na nią:

- dostępność do terenów i obiektów rekreacyjnych (szerzej na ten temat w rozdziale „Rekre-
acja, sport, turystyka”),

- dbałość o stan środowiska naturalnego (w rozdziale „Ekologia i ochrona przyrody”),
- szczepienia ochronne nadzorowane przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną,
- realizacja różnorodnych programów profilaktycznych w dziedzinie promocji zdrowia i walki 

z uzależnieniami.

1. PROMOCJA ZDROWIA 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta corocznie propaguje i upowszechnia wśród 
legniczan kilka programów w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i profilaktyki uzależ-
nień. Najważniejsze z nich to:

- w 2003 r. – włączenie się do ogólnopolskiego programu edukacyjnego pn. „Akademia Zdro-
wego Rozwoju”. Na terenie miasta kolportowano materiały edukacyjne (ulotki, plakaty) 
informujące matki o możliwości kontaktu ze specjalistami pediatrii, którzy przedstawiali 
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najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem ruchowym dzieci i zabawą na poszczegól-
nych etapach rozwoju. Porady i prezentacje prowadzono przez wykwalifikowany personel 
w specjalnie zaaranżowanym i zaprojektowanym namiocie ustawionym w Parku Miejskim. 
Z porad skorzystało wówczas 300 matek,

- od 2001 r. miasto bierze udział w Wielkiej Ogólnopolskiej Kampanii Aktywności Fizycznej 
pod hasłem „Postaw serce na nogi”, organizowanej przez Katedrę Medycyny Społecznej i Za-
pobiegawczej w Łodzi. Zachętą do udziału w konkursie są zawsze atrakcyjne nagrody (sprzęt 
i odzież sportowa),

- 21 kwietnia 2004 r. miasto wraz z firmą Medicus Aparaty Słuchowe zorganizowało dzień pro-
filaktyki, bezpłatnych badań oraz wykrywania wad słuchu dla mieszkańców Legnicy. Do 
tego celu wykorzystano specjalnie przystosowany audiobus z nowoczesną i specjalistyczną 
aparaturą. Z badań skorzystało 170 legniczan,

- od 15 do 19 czerwca 2004 r. w specjalnie dostosowanym ambulansie Przedsiębiorstwo Polsko 
– Marokańskie „Cooperation” wykonywało komputerowe badania serca. Pięć osób wytypo-
wanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało z badań nieodpłatnie oraz 190 
osób odpłatnie,

- 26 września 2004 r. miasto włączyło się w organizację prospołecznej akcji pn. „Odnaleźć sie-
bie – schizofrenia – mity i rzeczywistość”, przygotowanej przez legnicką Poradnię Zdrowia 
Psychicznego, 

- 12 listopada 2005 r. Grupa Medyczna PULS wraz z firmą farmaceutyczną Servier zorga-
nizowała prozdrowotną akcję społeczną „Servier – przyjaciel cukrzycy”. Dla mieszkańców 
w przewoźnej przychodni ustawionej w okolicy Rynku prowadzone były bezpłatne badania 
i konsultacje w zakresie wczesnej diagnostyki, leczenia i profilaktyki cukrzycy,

- w 2005 r. koordynowano realizację trzech programów na rzecz społeczności romskiej: „Asy-
stent środowiskowy”, „Romskie dni zdrowia” i „Profilaktyka zdrowotna uczniów”. Objęto 
nimi dzieci i młodzież szkolną oraz osoby powyżej 40 roku życia. Podstawowe badania lekar-
skie i diagnostyczne (badania laboratoryjne, stomatologiczne, okulistyczne i profilaktyczne 
w kierunku wykrycia wad postawy) przeprowadzono u 78 dzieci spośród 85. Jeśli chodzi 
o drugą grupę, objętą zadaniem, kobiet i mężczyzn po 40 roku życia, to z możliwości badań 
diagnostycznych ukierunkowanych na wykrycie chorób serca, układu krążenia i chorób no-
wotworowych skorzystało 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn). Ponadto w 2005 r. ze środków 
rządowych pokryto część kosztów leczenia sanatoryjnego dla 10 osób w wysokości ok. 500 
zł na osobę. Warto też tu dodać, że rok wcześniej, tj. w 2004 r., w ramach realizacji progra-
mu rządowego – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
– kosztem 12.000 zł przystosowano mieszkanie dla potrzeb niepełnosprawnego Roma, które-
mu udzielono także pomocy w pozyskaniu wózka inwalidzkiego,

- w 2006 r. – w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na realizację programu zdrowotne-
go w mieście pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach 
wysokiego ryzyka” – Urząd Miasta zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycz-
nym. Na ten cel wyasygnowano z budżetu miasta 20.000 zł.

Gmina Legnica corocznie bierze udział w obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Światowe-
go Dnia bez Papierosa, a także od 2000 r. w Międzynarodowej Kampanii Antynikotynowej „Rzuć 
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palenie i wygraj”. Organizatorem tej ostatniej akcji jest Katedra Medycyny Społecznej i Zapobie-
gawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Miasto Legnica jest od 1995 r. członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które co roku 
organizuje konkurs grantów na dofinansowanie programów z zakresu promocji zdrowia i profilak-
tyki oraz działań proekologicznych. Programy pochodzące z naszego miasta są często nagradzane. 
I tak w 2004 r. Zarząd Stowarzyszenia przyznał dofinansowanie (3.000 zł) na realizację programu 
„Szukam babci, szukam dziadka” przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych. W 2006 r. przyznano 
granty dwóm organizatorom, tj.: Szkole Podstawowej nr 10 na realizację programu „Z dziadkiem 
i babcią piękniejszy jest świat” oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej na 
realizację programu „Razem dla zdrowia naszego miasta” (ogółem: 3.380 zł).

Warto przy tej okazji także dodać, że Legnica należy do liderów w Polsce w zakresie realizacji 
programu edukacyjno – diagnostycznego wykrywania raka piersi. Program edukacyjny realizu-
je Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”, a badania diagnostyczne i konsultacje 
prowadzą: Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności przy ul. Andersa 
4 i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.

2. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

• Zwalczanie i zapobieganie AIDS oraz narkomanii:
- organizacja tygodnia wolnego od uzależnień, w ramach którego Ośrodek Terapii Uza-

leżnień, Poradnia Profilaktyki i Terapii Stowarzyszenia „MONAR” oraz Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 zorganizowały otwarte dni dla wszystkich zaintere-
sowanych,

- włączanie się w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS,
- organizacja konferencji, w tym np. „Uzależnienia – zagrożeniem młodzieży XXI wie-

ku”, w której uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy oraz osoby zajmujące się problemem 
uzależnień (w 2003 r.) oraz debaty z udziałem prezesa Stowarzyszenia MONAR Jolanty 
Łazugi – Koczurowskiej „Jak uchronić dzieci i młodzież przed narkotykami” (2003 r.),

-  prowadzenie punktu informacyjnego z zakresu alkoholizmu, narkomanii i AIDS na dwor-
cu PKP oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (rocznie udziela się informacji ok. 
500 osobom),

- opracowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, w tym np. „Gdzie szukać 
pomocy”, „Nie dajmy szans narkomanii” (materiały zawierają informacje o placówkach 
lecznictwa odwykowego oraz o innych miejscach udzielających pomocy osobom uzależ-
nionym i członkom ich rodzin w naszym mieście).

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Corocznie – na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miejska przyjmuje Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z jego realizacji. Na jego 
realizację średniorocznie przypada ok. 1.400.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za wydawane ze-
zwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w mieście.
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W ramach Programu gmina prowadzi 4 punkty konsultacyjne:
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Poradni Psychologiczno – Peda-

gogicznej nr 2 (ul. Witelona 8), który corocznie przyjmuje ok. 200 osób, udzielając pomocy 
terapeutycznej i psychologicznej, a także porad prawnych. Od 2005 r. nową formą pracy są 
dyżury przy „Rodzinnym Telefonie Zaufania”, w ramach którego udzielono 28 osobom porad 
i konsultacji,

- Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy przy Świetlicy Terapeutycznej nr 1 
(ul. Bracka 16) – udzielający porad prawnych, psychologicznych i pedagogicznych – rocznie 
udziela ponad 100 konsultacji pedagogicznych i ok. 800 konsultacji prawnych oraz prawie 80 
konsultacji psychologicznych,

-  Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (ul. Jaworzyńska 153) – prowadzenie 
rozmów terapeutycznych z pacjentami bezpośrednio po wytrzeźwieniu,

- Punkt Konsultacyjny z zakresu edukacji trzeźwościowej dla osób uzależnionych i ich rodzin 
w Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu (ul. Powstańców Śląskich 10).

Współpracowano również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 przy ul. Wrocławskiej nr 
183 – w ramach prowadzenia Telefonu Zaufania „Pomarańczowa linia – dla rodziców, których dzie-
ci piją”. W 2005 r. odbyto 209 dyżurów, podczas których udzielono rodzicom młodzieży w wieku 14 
– 17 lat – 192 porady telefoniczne.

W ramach realizacji zadania z zakresu „Przeciwdziałania patologiom społecznym”, gmina orga-
nizuje konkursy ofert, na które wpływa średniorocznie ponad 200 programów profilaktycznych, 
terapeutycznych i ogólnorozwojowych, promujących zdrowy styl życia, od stowarzyszeń i jedno-
stek niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Komisja, po weryfikacji złożonych projektów, 
przyjmuje do realizacji i współfinansowania rocznie prawie 150 programów. Są one skierowane do 
różnych środowisk, w tym zwłaszcza do: dzieci i młodzieży, rodziców dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym, pracowników placówek oświatowych (pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowaw-
ców) oraz osób potrzebujących specjalistycznej pomocy terapeutycznej w związku z uzależnieniem, 
czy współuzależnieniem oraz doświadczeniem przemocy w rodzinie. Na ten cel przeznacza się 
średnio rocznie z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ok. 300.000 zł.

Od 2003 r. gmina uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, która odby-
wała się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jej celem było włączenie młodzieży 
w popularyzację wiedzy na temat życia wolnego od alkoholu. W ramach Kampanii odbywały się 
różne konkursy dla dzieci i młodzieży, a w 2005 r. także miniolimpiada, zorganizowana wspólnie ze 
Szkolnym Związkiem Sportowym (dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).

Z każdym rokiem wzrasta ilość wniosków, wpływających do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, w sprawie skierowania na leczenie odwykowe. O ile w 2002 r. było ich 114, 
w 2003 r. – 150, w 2004 r. – 188, to w 2005 r. – aż 198 wniosków. Po przeprowadzeniu wywiadów środowi-
skowych, przeprowadzeniu rozmów z osobami uzależnionymi oraz uzyskaniu opinii biegłego – niewiele 
jednak wniosków w stosunku do złożonych – trafia do Sądu celem wydania postanowienia o leczeniu 
odwykowym -średniorocznie – tylko ponad 35 wniosków. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż Ko-
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misja nie posiada żadnego środka przymusu na doprowadzenie osoby zgłoszonej na leczenie.
Pomocą ludziom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin służą Kluby Abstynenta, Kluby 
Anonimowych Alkoholików, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależ-
nionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Nie jesteś sam”, 
Stowarzyszenie STOP.
Na terenie miasta działa Klub Abstynenta „Alibi” przy ul. Piastowskiej 31 oraz 8 Klubów Anonimo-
wych Alkoholików. Corocznie gmina dofinansowuje działalność Klubu Abstynenta „Alibi”.

Od lipca 2005 r. rozpoczęto realizację nowego programu przeznaczonego dla sprawców przemocy 
domowej. Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla tej grupy prowadzi Niepubliczny Ośrodek Te-
rapii Uzależnień od Alkoholu przy ul. Powstańców Śl. 10. W 2005 r. w zajęciach uczestniczyły 62 
osoby, w tym 23 skierowane przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego oraz 39 absolwentów, 
którzy ukończyli podstawowy program terapii uzależnień.

3. DOFINANSOWANIE ROZWOJU BAZY SPORTOWO – REKREACYJNEJ

Ze środków, pochodzących z opłat za wydane przez Urząd Miasta pozwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, przeznacza się pieniądze na dofinansowanie rozwoju bazy – niezbędnej do realizacji 
pozalekcyjnych zajęć sportowych dzieci i młodzieży oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Zakupuje się m.in. sprzęt sportowy dla szkół (m.in. dla Szkół Podstawowych nr 9, 7, 16, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3, II LO) oraz dofinansowuje realizację zadań inwestycyjnych, w tym 
m.in. budowę boisk szkolnych i sal gimnastycznych w Gimnazjum nr 5, Zespole Szkół Samochodo-
wych, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Od 2003 r. w Telewizji Kablowej „DAMI” emitowano dwa programy informacyjno – publicystycz-
ne : „Nie jesteś sam” i „Zdrowe miasto”, popularyzujące z jednej strony promocję zdrowego stylu 
życia, z drugiej zaś – działania na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w ro-
dzinie. Programy te były finansowane z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za „koncesje” 
alkoholowe.

Wszechstronność i różnorodność działań, dobre zaplecze materialne i organizacyjne placówek te-
rapeutycznych i odwykowych sprawiły, że miasto Legnica należy od 10 już lat do „Ogólnopolskiej 
Sieci Gmin Wiodących” (zakwalifikowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Warszawie) w zakresie walki z uzależnieniami i promocji zdrowego stylu życia, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

4. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych koordynował pracę środowisk i instytucji dzia-
łających na rzecz ludzi o ograniczonej sprawności fizycznej, intelektualnej i psychicznej. Według 
aktualnych danych ponad 12 % mieszkańców Legnicy cierpi z powodu różnego rodzaju przeja-
wów niepełnosprawności. Pieniądze na realizację zadań dla tej grupy mieszkańców pochodzą z 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Corocznie kwota ta wynosi ok. 2 
mln zł.
Miejski Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Legnicy w IV kadencji sa-
morządu obejmował:

- organizację i dofinansowanie indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych na tere-
nie miasta, zarówno dorosłych (np. do lekarza, na rehabilitację, warsztaty terapeutyczne 
itp.), jak i dzieci do placówek oświatowo – wychowawczych. Realizacją tegoż zadania – zaj-
muje się w imieniu gminy – na podstawie zawartego porozumienia – Pogotowie Ratunkowe, 
mające do dyspozycji trzy busy przystosowane dla osób niepełnosprawnych (busy są wła-
snością gminy). Rocznie na ten cel wydaje się z budżetu miasta ponad 200.000 zł. W ciągu 
roku udzielanych jest średnio 15.000 świadczeń przewozowych, a łączna ilość przejechanych 
kilometrów oscyluje w granicach 75 tys. Również Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów 
Śląskich dysponuje specjalnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych, na co 
przeznacza się rocznie ok. 70.000 zł. Warto tu dodać, że dzieci uczęszczające do szkół pod-
stawowych i gimnazjum korzystają bezpłatnie z przewozów na trasie dom – szkoła – dom. 
Pozostałe osoby uiszczają opłaty w zależności od czasu przewozu (4,50 zł za ½ godz. jazdy na 
terenie miasta i 0,60 zł za każdy kilometr poza obszarem miasta, za 1 godz. postoju – 5 zł). 
Opłaty za te usługi nie były zmieniane od 4 lat, 

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez stowa-
rzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz Caritas Diecezji Legnickiej. 
W związku z brakiem możliwości dalszej rehabilitacji absolwentów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego, w 2003 r. sfinansowano koszty utworzenia trzeciego w Legnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Roosevelta. Łączny koszt dofinansowania wraz z za-
kupem samochodu do transportu osób niepełnosprawnych wyniósł 350.919 zł. W 2003 r. 
zwiększono także liczbę uczestników w Warsztacie Terapii „Jutrzenka” - z 15 do 20 osób, a od 
sierpnia 2006 r. również do 20 uczestników zwiększyła się liczba podopiecznych w Warszta-
cie prowadzonym przez Caritas Diecezji Legnickiej. Aktualnie w naszym mieście z tej formy 
rehabilitacji korzysta 60 osób niepełnosprawnych, dla których uczestnictwo w zajęciach jest 
często jedyną i niezbędną formą rehabilitacji,

- dofinansowanie różnorakich imprez (rocznie ok. 40) – konkursów, wycieczek, zlotów krajo-
znawczych, turniejów i rozgrywek sportowych, festynów i imprez integracyjnych,

- świadczenia udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup sprzętu ortope-
dycznego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, 
a także likwidacja barier architektonicznych (adaptacja pomieszczeń na łazienki, toalety, 
przystosowanie mieszkań, zakup podnośników wannowych, montaż podjazdów, dofinanso-
wanie zakupu aparatów słuchowych, sprzętu ułatwiającego czytanie osobom niewidomym, 
zestawów komputerowych itp.). Poniższe zestawienie obrazuje efekty działań z zakresu re-
habilitacji społecznej:
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Nazwa 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.

Turnusy rehabilitacyjne 
(liczba uczestników wraz z opiekunami) 288 409 558 850

Nakłady w zł 132.734 193.161 289.133 461.299

Zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni czych 
oraz sprzętu rehabilitacyjnego (ilość zawartych umów) 345 421 740 837

Nakłady w zł 89.370 180.919 468.191 539.258

Likwidacja barier architektonicznych (ilość umów) - 104 73 75

Nakłady w zł 365.922 292.674 208.507

Jak wynika z powyższego zestawienia PFRON corocznie zwiększał środki na rehabilitację społecz-
ną – o ile w 2002 r. było to tylko 220 tys. zł, to w 2005 r. – już ponad 1.200.000 zł. 
Jak wynika z powyższego zestawienia liczna grupa mieszkańców korzysta z dofinansowania w za-
kresie likwidacji barier architektonicznych. Należy tu jednakże podkreślić, że ilość wpływających 
wniosków w tej dziedzinie przewyższa środki, jakie PFRON przekazuje na tę działalność. 

Rok 2003 był dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół rokiem szczególnym, albowiem 
decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. został ogłoszony „Europejskim Rokiem 
Osób Niepełnosprawnych”. Głównym przesłaniem Roku była walka z różnymi formami dyskrymi-
nacji osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim poprzez podniesienie 
świadomości społecznej w zakresie uznania prawa osób niepełnosprawnych do pełni integracji ze 
społeczeństwem oraz ich równości wobec prawa.
W naszym mieście obchody przebiegały pod hasłem „Legnica – razem dla wszystkich”, w ramach 
których odbyły się różne konkursy, rajdy i zloty, olimpiady sportowe, festyny, koncerty i konferen-
cje naukowe. Wśród nich m.in.: Legnicki Dzień Inwalidy, Międzynarodowa Wystawa ART. BRUT 
– NADZIEJA (wystawie prac plastycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z Langenfeld 
i Legnickiego Pola oraz niepełnosprawnych legniczan towarzyszyła konferencja pt. „Promowanie 
równych szans osób niepełnosprawnych w Polsce i w Europie”), Regionalny Turniej Piłki Nożnej 
Osób Niepełnosprawnych, olimpiada „Sprawni inaczej”, Legnicki Dzień Integracji, konferencja 
naukowa „Formy kształcenia, rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w roku 2003 – 
Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych”, Mikołajki i bal sylwestrowy. 
 
Niejednokrotnie niektóre przedsięwzięcia nie mogłyby być przygotowane, gdyby nie pomoc charytatyw-
na wielu instytucji i podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Stąd też w 2003 r. stowarzyszenia 
„Jutrzenka” i „Nadzieja” wystąpiły do Prezydenta Miasta z propozycją organizacji konkursu pn. „Fi-
lantrop Roku”. Dotychczas odbyły się trzy edycje konkursu pod patronatem Prezydenta Legnicy. Do 
tytułu „Filantrop Roku” są nominowane firmy, instytucje i osoby fizyczne, które prowadziły działalność 
dobroczynną, wspierały osoby niepełnosprawne, biedne i samotne, przynosząc im pomoc rzeczową, 
finansową i duchową. Tytuły „Filantropa Roku” otrzymali dotychczas: Przedsiębiorstwo Meblowe 
„Baster”, Barbara Jujeczka (pedagog z II LO), Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, radny 
Krzysztof Dybek, Nina Pietkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Legnica oraz Win-
kelmann sp. z o.o. Statuetkę na tę  okoliczność zaprojektował legnicki artysta Grzegorz Niemyjski. 
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W IV kadencji samorządów w Polsce nastąpiły kolejne zmiany ustawowe w dziedzinie opieki 
społecznej, co spowodowało dalsze zwiększenie zadań i znaczne obciążenie gmin z tego powodu. 
W imieniu gminy Legnica świadczeniami pomocy społecznej zajmuje się Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej.

Od 1 stycznia 2004 r. zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (usta-
wa z dnia 13 listopada 2003 r.) zmienił się zasadniczo sposób finansowania wypłaty dodatków 
mieszkaniowych – zniesiono dotacje z budżetu państwa. W związku z tym dodatki mieszkaniowe 
pokrywane są wyłącznie ze środków własnych gminy. 

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, która rozszerzyła zakres powo-
dów przyznania pomocy społecznej o: przemoc w rodzinie, brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, 
które otrzymały status uchodźcy. Wprowadzono także możliwość stosowania kontraktu socjalnego 
jako narzędzia pracy.
Zmieniły się także kryteria uprawniające do uzyskania pomocy oraz wprowadzono minimalne wy-
sokości zasiłków okresowych na lata 2004 – 2006. Ponadto dotychczasowy zasiłek okresowy stał 
się świadczeniem obligatoryjnym. 

Nowe akty prawne – ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz rozporządzenie Mini-
stra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych wprowadziły 
zmiany dotyczące m.in. rodzaju rodzin zastępczych, zasad ponoszenia wydatków na utrzymanie 
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zasad przyznawania 
pomocy pieniężnej pełnoletnim osobom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – 
wychowawcze, zakłady poprawcze. Zgodnie z przepisami od listopada 2004 r. rodzinom zastępczym 
nie przysługuje już jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych 
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej. 

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych. Od 1 października 2004 r. została ona znowelizowana. Zmiany polegały na zwiększeniu 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka osobom, które do kwiet-
nia 2004 r. pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Środki na te świadczenia w całości 
pochodziły z budżetu państwa. 

Od września 2005 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął wypłatę świadczeń dla osób, które 
pobierały dotychczas świadczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego oraz w zakładach pracy zatrudniających do 20 pracowników. Ponadto był 
jedynym organem właściwym do przyznawania świadczeń dla rodzin uprawnionych do pobierania 
dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jak również dla rodzin ubie-
gających się o przyznanie świadczeń związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania.
W nowym okresie zasiłkowym, rozpoczynającym się od 1 września 2006 r., MOPS w Legnicy bę-
dzie jedynym podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczeń rodzinnych. Przewiduje się, 
że liczba świadczeniobiorców wzrośnie do ok. 8.000.
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Zmiany ustawowe spowodowały, że należało podjąć prace w dziedzinie opracowania programu 
przedsięwzięć w dziedzinie opieki i ochrony społecznej. 25 kwietnia 2005 r. Rada Miejska podję-
ła uchwałę nr XXXIII/365/05 w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w Legnicy. Program ten zawiera z jednej strony diagnozę stanu aktualnego oraz za-
dania realizowane przez samorząd, z drugiej zaś – strategiczne kierunki działań gminy, których 
realizacja powinna przyczynić się do stworzenia warunków umożliwiających osobom i rodzinom 
przezwyciężanie i pokonywanie trudnych sytuacji życiowych. 

W latach 2003 – 2004 realizowany był rządowy program osłonowy, mający na celu ochronę poziomu 
życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wypłata świadczeń pieniężnych 
dla rolników poszkodowanych wskutek klęski suszy w 2003 r.
Z kolei od stycznia 2005 r. obowiązywał program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”, którego 
celem było ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczegól-
nie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych.
Natomiast od 1 stycznia 2006 r. obowiązuje ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w dożywianiu”. Realizacja tegoż programu ma na celu długotrwałe działanie w zakresie 
poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia. Obejmu-
je on także osoby dorosłe.

W mijającym okresie musiały więc nastąpić zmiany strukturalne w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej:

- do 31 grudnia 2002 r. Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działał 
w strukturach MOPS,

- w styczniu 2004 r. w struktury MOPS włączono Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliu-
sza 12/1,

- 19 marca 2004 r. Prezydent Legnicy powołał Pełnomocnika ds. wdrażania ustawy o świad-
czeniach rodzinnych, a w kwietniu 2004 r. przekazał realizację tego zadania dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ślad za tym w drugiej połowie kwietnia rozpo-
czął funkcjonowanie nowoutworzony dział świadczeń rodzinnych, zatrudniający początkowo 
8 osób, a we wrześniu stan zatrudnienia zwiększono do 10 osób (aktualnie12). Utworzono tak-
że dział zaliczek alimentacyjnych, zatrudniający 5 pracowników.

Ponadto w 2004 r. w struktury MOPS włączono takie obiekty, jak:
- w styczniu 2004 r. do pomieszczeń przy ul. Chojnowskiej 112 przeniesiono Działy: Pracy So-

cjalnej i Świadczeń,
-  w 2004 r. MOPS przejął obiekt przy ul. Okrzei 9. Po jego remoncie przeniesiono do niego: 

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy oraz Dział Rodzinnej Opieki Zastępczej (dotychczas pla-
cówki te miały siedzibę przy ul. Złotoryjskiej 89).

Pomoc społeczna przyznawana jest rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z różnych 
przyczyn. Jak wykazują analizy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy najczęstszymi 
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powodami są: bezrobocie (średniorocznie ok. 3.000 rodzin), niepełnosprawność (ok. 2.000 rodzin), 
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstw domowych, 
zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych (ok. 1.000 rodzin), w dalszej kolejności – długotrwała cho-
roba (ok. 700 rodzin), alkoholizm (średniorocznie prawie 300 rodzin).

Od kilku lat obserwuje się stały wzrost liczby rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy spo-
łecznej. W analizowanym okresie pracownicy socjalni MOPS objęli opieką i pomocą:

• w 2002 r. – 8.670 środowisk,
• w 2003 r. – 8.725 środowisk,
• w 2004 r. – 8.220 środowisk,
• w 2005 r. – 6.811 środowisk.

Nakłady na opiekę społeczną stanowią od lat drugą pozycję w wydatkach budżetowych miasta. 
Nakłady na tę sferę działań prezentuje poniższy wykres:

Pieniądze z budżetu gminy są przeznaczane m.in. na funkcjonowanie rodzin zastępczych, żłob-
ków, wypłatę zasiłków okresowych i celowych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebów, wypłatę 
dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach, a od 2005 r. także zadaniem własnym 
gminy jest utrzymywanie placówek opiekuńczo – wychowawczych (świetlice środowiskowe, Dom 
Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Pomocy Terapeutycznej, Rodzinny Dom Dziecka). Mia-
sto z własnego budżetu dopłaca również do usług opiekuńczych i specjalistycznych. 

wydatki ogó³em

w tym wydatki z bud¿etu miasta

39 661 346 z³

19 394 817 z³

38 813 980 z³

18 362 357 z³

49 689 495 z³
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25 175 240 z³

13 13 13 13 13
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1. ŚWIADCZENIA

Formy świadczeń udzielonych w latach 2002 – 2005 ilustruje poniższe zestawienie:

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.

Rodzaj pomocy
Liczba osób Liczba osób Liczba osób Liczba osób

kwota świadczeń w zł kwota świadczeń w zł kwota świadczeń w zł kwota świadczeń w zł

Zasiłki stałe
265 224 766 918

910.000 894.938 1.992.146 2.600.000

Zasiłki stałe wyrównawcze
644 737 705 ta forma już nie 

występuje 1.973.802 2.353.710 841.164

Renty socjalne
460 521 ta forma już nie 

występuje #
1.799.059 1.655.206

Zasiłki okresowe 
gwarantowane

229 196 138
#

794.175 671.326 201.321

Zasiłki okresowe
1822 2.436 2.142 2.466

904.634 373.607 827.000 1.940.777
Macierzyński zasiłek 
okresowy

234 228 128 patrz tabela o świadcze-
niach rodzinnych220.477 248.452 137.856

Macierzyński zasiłek 
jednorodzinny

215 228 97
#

43.212 45.828 19.698
Składki na ubezpieczenie 
emerytalno - rentowe

463 402 304 2
508.641 461.622 149.508 8.856

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

1.553 1.627 939 858
410.400 425.000 146.220 213.220

Zasiłki rodzinne
175 198 130 patrz tabela o świad cze-

niach rodzinnych74.388 73.045 23.193

Zasiłki pielęgnacyjne
284 298 161

#
418.012 366.043 30.926

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

51 52 52 61
351.000 310.000 382.931 383.000

Usługi opiekuńcze
638 707 705 786

2.639.000 2.840.000 3.025.000 3.957.864

Zasiłki celowe
3.468 3.615 4.417 3.378

876.227 945.662 797.433 784.316
Zasiłki na zakup opału + 
opał w naturze

2.173 2.514 2.248 2.309
655.000 581.100 717.290 755.863

Sprawienie pogrzebu
20 25 37 19

27.675 34.238 53.777 29.821

Posiłki w noclegowni brak danych
757 841 692

291.023 285.480 223.615
Wyprawki szkolne dla 
pierwszoklasistów

168 170 środki na ten cel 
w dziale oświaty

środki na ten cel 
w dziale oświaty15.120 15.300

Dożywianie dzieci
1.221 1.502 środki na ten cel 

w dziale oświaty
patrz na rubrykę 

„Posiłek…”285.000 315.000
Pomoc dla rolników – klęska 
żywiołowa (susza w 2003 r.) -

13 12
nie występuje 

1.887 2.109
Program rządowy „Posiłek 
dla potrzebujących” - - -

4.531
1.417.829
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Pieniądze na dożywianie dzieci w latach 2002 – 2003 znajdowały się w wydatkach Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (były to środki własne gminy). W 2004 r. w kwocie 1.089.209 zł zaksięgowane 
były w dziale „oświata” (również tylko środki własne). Natomiast od 2005 r. pieniądze ponownie na 
tę sferę pomocy są w MOPS-ie, z tym że w kwocie ogólnej 1.417.829 zł – środki własne gminy wynosi-
ły 493.830 zł, a pozostałe to dotacja z budżetu państwa. Na 2006 r. zaplanowano ze środków własnych 
gminy na dożywianie dzieci i młodzieży 998.800 zł, a dotacja z budżetu państwa ma wynosić 1.126.600 
zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że wszystkie legnickie dzieci mają zapewniony posiłek. 

Wydatki na świadczenia rodzinne w latach 2004 – 2005 obrazuje poniższe zestawienie:

Lata 2004 r. 2005 r.

Rodzaj pomocy
Liczba świadczeń Liczba świadczeń

Nakłady ogółem w zł Nakłady ogółem w zł

Zasiłki rodzinne
57.332 95.072

2.704.564 4.290.864
Dodatki do zasiłków rodzinnych - 48.233 61.663
ogółem, 8.627.188 10.384.059
w tym z tytułu:

urodzenia dziecka 
205 405

102.500 202.500
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

2.458 3.628
1.046.218 1.472.097

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu 
jego pobierania

587 835

231.104 325.465

samotnego wychowywania dziecka 
36.615 41.185

6.582.526 7.288.697
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
(do 5 roku życia i powyżej 5 roku życia)

3.490 5.643
229.580 373.890

rozpoczęcia roku szkolnego
4.774 5.545

429.660 499.050
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się szkoła – od 2005 r. podział) 

104 89

5.600 7.120

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania (wydatki związane z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje się szkoła – od 2005 r.)

-
141

5.640

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od 2005 r.) -
4.192

209.600

Zasiłki pielęgnacyjne
4.801 10.799

691.344 1.555.056

Świadczenia pielęgnacyjne
1.522 2.264

635.572 950.108

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1.347 1.925

181.763 262.821

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1.402 2.107
48.456 75.205

Zaliczka alimentacyjna -
5.505

1.333.623
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Warto tu dodać, że liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych systematycznie rośnie. 
Świadczeniami rodzinnymi objęto w 2005 r. 5.650 rodzin, przyznając 169.798 świadczeń pienięż-
nych na kwotę ponad 17 mln zł.
Z zaliczki alimentacyjnej skorzystało zaś 1.156 osób na kwotę ponad 1.300.000 zł. Warto tu dodać, 
że zaliczka alimentacyjna jest świadczeniem zwrotnym, co oznacza, że dłużnik alimentacyjny jest 
zobowiązany do zwrotu równowartości należności wypłaconych zaliczek, powiększonej o 5 %. Od-
zyskana kwota stanowi w połowie dochód własny gminy, a w połowie – dochód budżetu państwa. 

2. PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC I USŁUGI OPIEKUŃCZE

Opieka nad Rodziną i Dzieckiem

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy działa od 1999 r. Dział Rodzinnej Opieki Za-
stępczej, którego pracownicy niosą pomoc rodzinie naturalnej poprzez poradnictwo rodzinne, 
wsparcie i pracę socjalną, zapewniają dzieciom opiekę w rodzinach zastępczych, udzielają wsparcia 
finansowego rodzinom zastępczym, wspierają byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych, a także wydają decyzje administracyjne i realizują porozumienia dotyczące ponoszenia 
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Liczba rodzin zastępczych znajdujących się pod opieką MOPS-u w:
2002 r. – 130 (opieką objętych było 153 dzieci) 
2003 r. – 121 (opieką objętych było 143 dzieci) 
2004 r. – 119 (opieką objętych było 147 dzieci)
2005 r. – 114 (opieką objętych było 146 dzieci)
I połowie 2006 r. – 112 (opieką objętych było 126 dzieci)

W powstałym w 1999 r. w MOPS Ośrodku Interwencji Kryzysowej zespół specjalistów służy pomo-
cą psychologiczną, pedagogiczną i prawną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
W 2002 r. do ośrodka z prośbą o pomoc zgłosiło się 440 osób, w 2003 r. – 517, 2004 r. – 346, 2005 r. – 355.

Ośrodek Opiekuńczo-Adopcyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest placówką diagnostycz-
no-konsultacyjną, inicjującą i wspomagającą zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego dla 
dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców naturalnych. Swoje zadania ośro-
dek realizuje ściśle współpracując z innymi strukturami MOPS-u oraz certyfikowanymi terenami 
Programu Szkoleniowego PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. Z usług Ośrodka skorzy-
stało w 2005 r. 335 osób.

Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy istnieje od 1979 r., a od 1 stycznia 2004 r. jest jednostką or-
ganizacyjną MOPS-u. Opiekunowie – małżeństwo z dwójką własnych dzieci – przeszli szkolenie 
PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja. W 2004 r. otoczyli oni troską 6 dzieci, z których jed-
no powróciło do rodziny naturalnej. Aktualnie w Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 5 dzieci 
w wieku od 11 do 15 lat. W lipcu 2005 r. Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Rodzin-
nym Domu Dziecka dokonał analizy sytuacji dzieci przebywających w placówce oraz zweryfikował 
indywidualne plany pracy z każdym z nich.
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W mieście funkcjonują również dwa domy dziecka, które dysponują 68 miejscami. Aktualnie prze-
bywa w nich 64 dzieci.

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży obejmuje opieką dzieci i młodzież od 7 do 
18 lat. Zapewnia im opiekę w czasie wolnym od zajęć, pomoc w nauce oraz pomoc specjalistyczną 
w formie zajęć socjo- i psychoterapeutycznych. 

W mieście funkcjonują 4 żłobki (przy ul. Biegunowej 25, ul. Łukasińskiego 5, ul. Anielewicza 10, 
ul. Księżycowej 14), w których średniorocznie przebywa ponad 500 dzieci (np. w 2005 r. 536 dzieci). 
Dzienne wyżywienie dziecka w 2005 r. kosztowało 3,20 zł – w całości pokrywane przez rodziców. 

Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego, dysponujące ponad 60 miejscami (przebywa 
w nim średnio tyleż dzieci), spełnia funkcję interwencyjną. 
W dwóch publicznych Świetlicach Terapeutycznych znajduje się 345 miejsc. Zapisanych jest do 
nich średnio 395 dzieci. W Legnicy działa także 9 przyparafialnych świetlic środowiskowych, w któ-
rych zatrudnieni są wolontariusze.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Grabskiego 11 mieszka obecnie 62 pensjo-
nariuszy w wieku od 32 do 95 lat, którzy mają zapewnioną opiekę lekarską, terapeutyczną, 
psychologiczną, a także usługi rehabilitacyjne. W 2005 r. uległ skróceniu – w porównaniu z lata-
mi ubiegłymi – czas oczekiwania na umieszczenie w DPS przy ul. Grabskiego i wynosi obecnie 
ok. pół roku dla mężczyzn i ok. 1 roku dla kobiet. Miejsca w domach pomocy społecznej zwalniają 
się zwykle drogą naturalną - wskutek śmierci mieszkańca. Rocznie do domu przy ul. Grabskie-
go kierowanych jest ok. 14 osób (dane z lat 2002-2006). Na początku 2006 r. na liście oczekujących 
znajdowało się 25 nazwisk.
Należy tu również dodać, że mieszkańcy Legnicy są kierowani do innych placówek pomocy spo-
łecznej dla osób przewlekle chorych, mających siedzibę poza Legnicą (np. w Brenniku, Dąbku, 
Legnickim Polu, Obornikach Śląskich). Z budżetu miasta pokrywane są koszty pobytu legniczan 
w tych domach. Średnio rocznie na ten cel przeznacza się ponad 300.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4 przeznaczony jest dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem intelektualnym. Pod koniec grudnia 2005 r. przebywało w nim 41 dziewcząt, 
z czego 28 pełnoletnich. Najmłodsza liczyła 5, najstarsza – 31 lat. Pensjonariuszki otoczone są 
opieką medyczną i pielęgniarską, mają zapewnione zajęcia rehabilitacyjne oraz warsztaty terapii 
zajęciowej. W 2005 r. wprowadzono Terapię Ośrodkami Pracy. W związku z prowadzoną z sukcesem 
terapią polisensoryczną, doposażono „Salę Doświadczania Świata”. Zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze realizowane są przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ogólnie 
nauczaniem objętych było w 2005 r. 32 dzieci, z czego 21 – w systemie indywidualnym.

Podstawowymi zadaniami Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego są: zapewnienie potrze-
bującym 2 posiłków dziennie – obiadu i kolacji oraz aktywizacja społeczna ludzi „złotego wieku”. 
W 2005 r. wydano 74.818 obiadów oraz 16.715 kolacji na łączną kwotę 291.950 zł. Dla porównania 
– w 2004 r. wydano 62.968 obiadów oraz 15.668 kolacji, których koszt wynosił 248.590,40 zł. Nie-
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pełnosprawnym dowożono posiłki do domów, a ponad 100 osób korzysta z posiłków dowożonych 
do Klubu Seniora przy ul. Moniuszki 9. Natomiast w Domu Dziennego Pobytu z posiłków korzysta 
średnio rocznie ponad 260 osób.
W ramach działań aktywizujących podopiecznych DDP organizowane są: wycieczki turystyczne, 
zabawy i warsztaty taneczne, spotkania przy grillu, spotkania integracyjne z młodzieżą szkolną 
oraz przedszkolakami, imprezy okolicznościowe, warsztaty terapii zajęciowej, a także – jesienią – 
„Dni Seniora”.

Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Łukasińskiego, funkcjonujące z struk-
turach MOPS-u od listopada 1993 r., zapewniają wszechstronną opiekę wszystkim potrzebującym 
pomocy – bezdomnym, skrzywdzonym i niezaradnym życiowo. Noclegownia dysponuje 38 miejsca-
mi, w tym 5 dla kobiet, a punkt – 8 miejscami dla matek z dziećmi. 
W 2002 r. w noclegowni znalazło schronienie 70 bezdomnych, w 2003 – 76, w 2004 - 67 osób, a w 2005 
– 69. Ich liczba powiększa się w okresie zimowym o 30-40 osób. Noclegownia obok dachu nad gło-
wą i wyżywienia, zapewnia również usługi fryzjerskie, kąpielowe i pralnicze. Jej stołówka wydała 
w 2003 r. 135.717 posiłków dla 640 osób, w 2004 – 136.678 dla 725 osób i w 2005 – 123.117 posiłków 
dla 692 osób. Średnio dziennie korzysta z niej 410 osób.

Dla bezdomnych corocznie – zwłaszcza w okresie zimowym – swe drzwi otwiera też Miejska Izba 
Wytrzeźwień, gdzie można było za darmo zatrzymać się na jedną noc, skorzystać z gorącego napo-
ju. Placówka w razie potrzeby wydawała ciepłą odzież i zapewniała opiekę medyczną.
Warto w tym miejscu również dodać, że corocznie z budżetu miasta dofinansowywana jest dzia-
łalność Stołówki Charytatywnej Świętej Jadwigi przy ul. Kamiennej, prowadzonej przez Parafię 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Stołówka każdego dnia rozdziela między potrzebujących ok. 500 
gorących posiłków.
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Jednym z zadań własnych gminy jest wspieranie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz 
stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju. W 2004 r. Rada Miejska – na wniosek Prezy-
denta Legnicy – przyjęła dokument pt. „Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki 
w Legnicy”, zawierający z jednej strony stan aktualny w tej dziedzinie, z drugiej zaś – cele strate-
gicznego rozwoju sportu, rekreacji i turystyki na lata 2004 – 2014.

Prezydent Tadeusz Krzakowski swym zarządzeniem nr 259/IV/05 z dnia 30 listopada powołał Radę 
Sportu – ciało doradcze i konsultacyjne. W jej skład weszli przedstawiciele różnych środowisk spor-
towych, działacze i organizatorzy kultury fizycznej w mieście o znaczącym dorobku i doświadczeniu 
oraz wysokich kwalifikacjach. Rada opiniuje m.in. wydatki budżetowe gminy związane ze sportem 
i rekreacją, wnioski w sprawie przyznawania stypendiów oraz kierunki rozwoju sportu w mieście. 
Również z inicjatywy Prezydenta Miasta Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIX/400/05 z dnia 
24 października 2005 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania 
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

1.STRUKTURA WYDATKÓW

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków na działalność sportowo – rekreacyjną oraz pro-
mocję w latach 2002 – 2006 (plan).

OGÓŁEM w zł, w tym:
2002 r. 2003r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

2.878.590 2.803.247 2.911.873 3.295.421 3.510.110
Dotacja dla Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 2.074.531 2.016.666 2.119.820 2.515.460 2.557.460

Dofinansowanie stowarzyszeń 
sportowych – na organizację imprez 505.000 494.500 469.211 444.962 433.000

Dofinansowanie utrzymania 
2 stadionów 210.000 215.500 237.550 240.000 230.000

Turystyka 36.752 31.426 39.722 29.219 28.450

Promocja Legnicy poprzez imprezy 
sportowe 52.307 45.155 45.570 65.780 267.104

W pozycji „Promocja Legnicy poprzez imprezy sportowe” są zawarte środki przeznaczane m. in. 
na promocję takich imprez, jak: „Szlakiem Grodów Piastowskich”, Tour de Pologne, Mistrzostwa 
Polski Seniorów w Łucznictwie, Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody, a także 
awans drużyny Klubu Piłki Ręcznej „Miedź” do ekstraklasy mężczyzn. 
Są tu też pieniądze przeznaczane na stypendia sportowe, przyznawane od 2006 r. na mocy uchwały 
Rady Miejskiej nr XXXIX/400/05 z dnia 24 października 2005 r. Stypendia sportowe są przyznawa-
ne od 2006 r. legnickim sportowcom, zrzeszonym w klubach, osiągającym wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie w kategorii senior, a zarazem będący człon-
kami kadry narodowej. Ich wysokość wynosi 1.200 zł miesięcznie. W pierwszym półroczu 2006 r. 
Prezydent Miasta przyznał stypendia 13 sportowcom, a w drugim półroczu otrzyma je 21 osób. Na 
ten cel w 2006 r. wyasygnuje się z budżetu miasta 214.200 zł. 



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

144

Warto tu ponadto dodać, że kluby sportowe – oprócz dotacji z gminnej kasy na szkolenie dzieci 
i młodzieży – korzystają nieodpłatnie z miejskich obiektów sportowych. I tak w r. szk. 2004/2005 
prawie 200 godzin tygodniowo, a w r. szk. 2005/2006 – blisko 400 godzin tygodniowo. Udostępniane 
są im hale Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sale sportowe funkcjonujące przy palcówkach oświato-
wo – wychowawczych.

2. BAZA SPORTOWO – REKREACYJNA 

W ostatnich latach gmina przystąpiła do bardzo ofensywnych działań, zmierzających do standa-
ryzacji obiektów sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i ich najbliższego otoczenia, 
a także zagospodarowywania placów i wnętrz blokowych na terenie osiedli mieszkaniowych. 

2 stadiony piłkarskie wraz z boiskami treningowymi, 13 boisk przyszkolnych, w tym 6 o nawierzch-
ni syntetycznej, 26 sal gimnastycznych, 4 hale sportowe, 2 hale sportowo – widowiskowe, 2 korty 
tenisowe, 3 kryte pływalnie, 5 basenów i kąpielisk, skate parki (w Parku Miejskim oraz przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej), ścianka wspinaczkowa – to obiekty 
sportowe, zarządzane przez gminę, udostępniane mieszkańcom. 

Ponadto w mieście funkcjonują: siłownie (ul. Korczaka 17, ul. Głogowska), sale ćwiczeń sportów 
walki (ul. Wrocławska, Chojnowska i ul. Paderewskiego), sala do ćwiczeń siłowych (ul. Piekarska), 
wielofunkcyjna sala sportowa (ul. Górnicza). Są to w większości obiekty należące do stowarzyszeń 
sportowych, jedynie siłownia przy ul. Głogowskiej jest we władaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Dzięki inwestycjom prowadzonym przez prywatnych przedsiębiorców miasto wzbogaciło się o no-
wą infrastrukturę sportową. Na terenach byłego stadionu piłkarskiego przy ul. Bielańskiej powstał 
nowoczesny i profesjonalny zespół kortów tenisowych wraz z zapleczem do rekreacji. Z kolei przy 
ul. Izerskiej powstał nowoczesny klub sportowo – rekreacyjny, prowadzący komercyjne zajęcia 
w zakresie kultury fizycznej – aerobik, kulturystyka z elementami ćwiczeń siłowych, a przy ul. Nep-
tuna pierwsza w Legnicy kręgielnia..

Poprawa ilościowa i jakościowa w zakresie bazy sportowo – rekreacyjnej, należącej do miasta, 
odbywa się poprzez modernizację już istniejącej, jak i budowę nowych obiektów. W ostatnich czte-
rech latach gmina oddała do użytku:

• salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej (wcześniej boisko o nawierzch-
ni syntetycznej),

• halę sportowo - widowiskową z otwartym kompleksem lekkoatletycznym o sztucznej na-
wierzchni i trawiastym boiskiem w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich przy 
ul. Wierzyńskiego,

• salę gimnastyczną wraz boiskiem szkolnym o sztucznej nawierzchni w Szkole Podstawowej 
nr 1 przy ul. Kamiennej,

• halę sportową i boisko o sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 
przy ul. Senatorskiej,

• dwupoziomową halę sportową w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. 
Złotoryjskiej,
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• wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni (wcześniej salę gimnastyczną) w Szkole Pod-
stawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej,

• halę sportową wraz z kompleksem boisk o sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół Samocho-
dowych przy ul. Słubickiej.

Aktualnie powstaje boisko do mini piłki nożnej w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego 
– w ramach akcji budowy mini boisk prowadzonej przez UEFA i słynnego piłkarza Michaela Pla-
tiniego.
Łącznie w latach 2002 – 2006 gmina oddała do użytku 6 sal sportowych, 1 kompleks lekkoatletycz-
ny i 5 boisk o sztucznej nawierzchni.

Wiele obiektów sportowo – rekreacyjnych funkcjonujących na terenie legnickich szkół zostało zmo-
dernizowanych i doposażonych w sprzęt sportowy ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, jak np. elementy skate parku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3 przy ul. Mazowieckiej. 
W 2006 r. rozpoczną się prace modernizacyjne obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 2 przy ul. Radosnej oraz w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Grabskiego. 
Przygotowywana jest również modernizacja kompleksu boisk szkolnych w Szkole Podstawowej 
nr 9 przy ul. Marynarskiej.

 
Największą inwestycją mijającego okresu jest modernizacja stadionu przy al. Orła Białego, rozpo-
częta w 2005 r. Aktualnie trwa jej I etap, którego zakończenie zaplanowano na październik 2006 r. 
Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ok. 25 mln zł. Zakończenie zadania przewidziano w 2008 r. 
Obok stadionu – na boisku bocznym – planowane są 2 boiska treningowe, w tym jedno ze sztuczną na-
wierzchnią i 6 torową bieżnią lekkoatletyczną oraz miejscem na inne dyscypliny lekkoatletyczne.

Do 2005 r. z dużym powodzeniem gmina realizowała program zabudowy wnętrz blokowych, któ-
ry spełnia podstawowe funkcje wychowawcze i wypoczynkowo – rekreacyjne. Na obszarze działania 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Miesz-
kaniowej Piekary zamontowano głównie kosze do koszykówki oraz stoły do tenisa stołowego. 

3. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Jest placówką podległą samorządowi, której głównym celem jest popularyzacja rekreacji ru-
chowej poprzez organizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców. Rocznie 
przygotowuje ok. 50 imprez dla legniczan w różnym wieku – od najmłodszych do najstarszych, 
w tym 39 o charakterze rekreacyjno – sportowym. Wśród nich są tak popularne, jak np. siatkarskie 
przekładańce, liga podwórkowa piłki nożnej, trio basket, turniej piłki plażowej, spływ po Kacza-
wie „O błękitną wstęgę Kaczawy”. OSiR jest także organizatorem ferii zimowych oraz wakacji 
dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście. Przygotowuje też festyny dla mieszkańców – na 
Zakaczawiu, os. Piekary, czy od 2005 r. również na Przybkowie (ul. Wielogórska). Dużą popularno-
ścią i zainteresowaniem cieszą się ponadto takie imprezy – przygotowywane z wielkim rozmachem 
– jak Ogólnopolski Turniej Kowali „O srebrne klucze Legnicy”, czy Imieniny Naszej Ulicy – Naj-
świętszej Marii Panny. 
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OSiR zarządza 3 halami sportowymi – przy ul. Sejmowej, Lotniczej i Głogowskiej, otwartymi 
basenami kąpielowymi przy ul. Radosnej i Stromej, oraz Kąpieliskiem „Kormoran”, kortami te-
nisowymi przy ul. Sejmowej i Ogrodowej, Ośrodkiem Wczasowym Jezierzany oraz Kempingiem 
w Legnickim Polu.

4. SPORT SZKOLNY ORAZ KLUBY SPORTOWE

Głównym organizatorem rozgrywek sportowych młodzieży szkolnej jest Legnicki Szkolny Związek 
Sportowy, którego działalność jest dofinansowywana z budżetu miasta. Corocznie organizuje ok. 
40 imprez, w tym: Igrzyska Szkolne, Gimnazjady i Licealiady. Od 2004 r. rozpoczęto organizację 
Czwartków Lekkoatletycznych, które są imprezą ogólnopolską i na stałe już weszły do kalendarza 
młodzieżowych imprez sportowych. 
W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu – w ra-
mach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – Legnica jako gmina od kilku lat poprawia 
swoją pozycję w kraju. I tak w 2003 r. zajmowała 60 miejsce w Polsce i 7 w województwie dolnoślą-
skim, a w 2006 r. – zajęła 58 pośród 826 klasyfikowanych gmin oraz 65 pozycję wśród 362 powiatów. 
W rankingu tym województwo dolnośląskie jest na czwartej pozycji, zaś Legnica w naszym regio-
nie ma również miejsce czwarte. Najwięcej punktów w minionym roku szkolnym zdobyły takie oto 
kluby: KKSW, Strzelec, ASSZ Miedź, KK Tora, ASPN Miedź, KPR Miedź, MKS Ikar, KKG Zywer 
i MUKS L.A. 

W dwóch legnickich placówkach utworzono klasy sportowe. W r. szk. 2005/2006 istniały 3 klasy 
sportowe, realizujące autorskie programy wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodnio-
wo: dwie klasy w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich przy ul. Wierzyńskiego – na 
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (profil ogólnorozwojowy i piłki koszowej) oraz jedna 
klasa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej – w gimnazjum (profil ogól-
norozwojowy).
Natomiast w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego oraz w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących przy ul. Złotoryjskiej większa liczba zajęć wychowania fizycznego prowadzo-
na była w ramach Szkolnych Kół Sportowych.
Szkolne Koła Sportowe prowadzą zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego w takich sekcjach, 
jak: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, łuczniczej, lekkoatletycznej, pływackiej oraz 
szachowej.

W Legnicy działa jeden z 16 krajowych ośrodków szkolenia piłkarskiego na poziomie gimnazjal-
nym. Są to ośrodki utworzone przez PZPN. Uzdolniona sportowo młodzież dolnośląska uczy się tu, 
szkoli i trenuje. Fakt, że ośrodek taki działa w Legnicy stanowi wyróżnienie dla miasta i uznanie 
dla doświadczenia szkoleniowego oraz dobrych wyników ASPN „Miedź”. 

Ważne miejsce w propagowaniu różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży zajmują 
Uczniowskie Kluby Sportowe, których w Legnicy jest zarejestrowanych 11, a aktualnie działają-
cych – 9. Osiągane przez nich wyniki mają odzwierciedlenie w wielkości przyznawanych corocznie 
dotacji z budżetu gminy. 
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Wśród wszystkich klubów, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży w sportach indywidual-
nych, wyróżniają się: KKSW Taekwon-do, Strzelec, KS Tora, ASSZ „Miedź” (szachy), a w grach 
zespołowych: ASPN „Miedź” (piłka nożna), KPR „Miedź” (piłka ręczna), UKS „Dziewiątka” (piłka 
ręczna), KS IKAR – PWSZ (piłka siatkowa) i KS „Konfeks” (piłka nożna). 

Na koniec 2005 r. w Legnicy działało 41 klubów sportowych, prowadzących m.in. sekcje: piłki noż-
nej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, szachów, wschodnich sztuk walki, łucznictwa, lekkiej atletyki 
i pływania oraz Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona. 

Zajęcia sportowe i sportowo – rekreacyjne prowadzone są również w ogniskach Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej – „Śródmieście” i „Olimp”. W TKKF „Olimp” powstała bardzo sil-
na sekcja rowerów górskich („Zywer”). Natomiast TKKF „Śródmieście” od lat skupia zawodników, 
stanowiących czołówkę krajową, jak również medalistów Mistrzostw Europy, w trójboju siłowym. 

Akademicki Zespół Sportowy PWSZ im. Witelona, mimo na razie ubogiej własnej bazy sportowej, 
należy do grona aktywnych organizatorów imprez sportowych w mieście. Od kilku lat organizu-
je Ogólnopolskie Mistrzostwa PWSZ w Piłce Siatkowej oraz Sztafetowe Biegi Uliczne Studentów 
PWSZ. W najbliższych latach na terenie uczelni powstanie kompleks rehabilitacyjno – sportowy, 
dzięki któremu zapewne zostanie rozszerzona dotychczasowa oferta sportowa nie tylko dla studen-
tów, ale również dla mieszkańców.

Propagatorem turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży jest legnicki Oddział Polskiego Towarzy-
stwa Turystycznego, który co roku otrzymuje na ten cel dotację z budżetu miasta. W 2004 r. PTTK 
obchodziło swoje 50 urodziny. Organizuje rajdy, zloty i wycieczki. Prowadzi także współzawodnic-
two szkół w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. 

Największymi osiągnięciami w legnickim sporcie minionego okresu były takie m.in. wydarzenia, 
jak: udział w Igrzyskach Olimpijskich „Ateny 2004” legnickich łuczników – trenera J. Baściuka 
i zawodnika Jacka Procia, awans w 2004 r. drużyny Klubu Piłki Ręcznej „Miedź” do ekstraklasy 
mężczyzn, wejście w 2006 r.: popularnej „Miedzianki” do II ligi piłki nożnej i awans koszykarzy KS 
„Olimpia” do II ligi oraz utrzymanie się w II lidze drużyny KS „IKAR” w piłce siatkowej.
Sukcesy międzynarodowe odnosili też zawodnicy sportów siłowych, taekwon-do, karate, kolar-
stwa górskiego, szachów, kulturystyki i fittnesu. Do grona legnickich ambasadorów sportu trzeba 
zaliczyć m.in.: Marzannę Pawlik (mistrzynię świata w Taekwon-do), Gabrielę Jóźwik (członki-
nię kadry narodowej seniorek w 2006 r. – ringo, I miejsce w kategorii otwartej kobiet w XXXIV 
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Ostrołęce w 2006 r.), Piotra Murdzię (szachowego 
wicemistrza świata w rozwiązywaniu zadań szachowych), Jacka Procia (członka Kadry Polski Se-
niorów Łuczników w latach 2005 - 2006), Dariusza Wszołę (mistrza Polski i rekordzistę Polski 
w Martwym Ciągu w kat. do 52 kg, mistrza Europy w trójboju siłowym, mistrza świata w wyciska-
niu leżąc w 2006 r.), Marcina Olszowego (członka kadry Polski Seniorów w Łucznictwie w 2006 r., 
akademickiego mistrza Polski w 2006 r. oraz mistrza Dolnego Śląska Seniorów na hali w 2006 r.), 
Janusza Paprzyckiego (brązowego medalistę na Olimpiadzie Sportów Nieolimpijskich w węd-
karstwie rzutowym w 2005 r.), Tadeusza Hula (mistrza Europy w trójboju siłowym w kategorii 
wiekowej Masters, rekordzisty świata w „przysiadzie” w 2006 r.)
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5. IMPREZY REKREACYJNO - SPORTOWE

Rocznie w Legnicy odbywa się ponad 50 imprez sportowo – rekreacyjnych. Wsparcie finansowe 
gminy uzyskały w minionym okresie legnickie kluby i stowarzyszenia, organizujące imprezy o cha-
rakterze ponadregionalnym, ogólnopolskim i europejskim. Imprezy te mają charakter cykliczny. 
Do nich należy zaliczyć m.in.:

• Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”,
• Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego,
• Międzynarodowy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców,
• Europejski Zespołowy Puchar w Karate WKF,
• Międzypaństwowy Mecz w Taekwon – do,
• Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie.

Od 2003 r. Legnica była miastem z lotną premią Wyścigu Tour de Pologne. W 2006 r. jesteśmy mia-
stem etapowym – tu nastąpi start do V etapu na trasie Legnica – Jelenia Góra.

Legnica corocznie bierze udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin – w ramach ogólnopolskiej 
akcji, propagującej rekreację i sportowy tryb życia, a prowadzonej przez Krajową Federację Spor-
tu dla Wszystkich. Np. w czerwcu tego roku w akcji tej wzięło udział blisko 8.000 legniczan.

Podobną imprezą jest cykl zawodów sportowych pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach których 
przez dwa dni uczniowie legnickich szkół biorą udział w zawodach lekkoatletycznych i grach ze-
społowych. W zawodach tych uczestniczy ok. 200 osób.

Należy w tym miejscu także wspomnieć o imprezach masowych, przygotowywanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, których odbiorcami są nie tylko dzieci i młodzież, ale także dorośli: Mistrzo-
stwa Legnicy w narciarskim gigancie, Legnicka Liga Podwórkowa, Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Prezydenta Legnicy, turnieje trójek koszykarskich, rajdy rowerowe do Legnickiego Pola, 
biegi z okazji Dnia Zwycięstwa i Święta Niepodległości oraz Bieg Wagarowicza, spływ samoróbek 
„O błękitną wstęgę Kaczawy”, Wielobój Przedszkolaków. 
Do tej najmłodszej grupy legnickich dzieci skierowany jest też turniej zabawowo – sprawnościowy 
„Skrzatowisko”, organizowany przez Legnickie Towarzystwo Tenisowe „Tenisfan” oraz KS „We-
lness”.

Od 2003 r. Klub „Sporting” organizuje „Galę Tańca i Karate”, której celem jest propagowanie spor-
tu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży naszego miasta oraz prezentacja umiejętności 
zdobytych podczas całorocznych zajęć tańca nowoczesnego i karate shotokan (w przedsięwzięciu 
tym uczestniczą dzieci legnickich przedszkoli oraz młodzież z 8 sekcji sportowych Klubu „Spor-
ting” – łącznie ok. 500 młodych legniczan). 

Na wyróżnienie zasługuje również Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium”, który z powodzeniem 
propaguje sport wśród dzieci i młodzieży, organizując m.in.: błyskawiczne turnieje szachowe, 
Młodzieżowe Grand Prix w Szachach, czy też turnieje łucznicze i tenisa stołowego. Natomiast Spół-
dzielczy Dom Kultury „Kopernik” specjalizuje się w modelarstwie.
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6. BAZA NOCLEGOWA I RUCH TURYSTYCZNY

W 8 legnickich hotelach, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz motelu na koniec 2005 r. było 
1.025 miejsc noclegowych. W ostatnich czterech latach zwiększyła się w mieście liczba hoteli. Po-
wstały m.in.: „Kamieniczka” (ul. Młynarska), „Arkadia” (ul. Gliwicka), „Pałacyk” (ul. Kościuszki).

Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej Legnicy w 2005 r. wynosiła ok. 60.000 tury-
stów. Najwięcej gości przyjął Hotel Qubus prawie 45.000. Wśród odwiedzających nasze miasto byli 
goście z bardzo wielu krajów europejskich, a także ze świata. Najliczniejszą jednak grupę odwie-
dzających nas turystów stanowili Niemcy i Polacy. Trudno natomiast oszacować liczbę turystów 
tzw. jednodniowych, którzy także odwiedzają Legnicę.

Informacją turystyczną zajmuje się m.in. Centrum Informacji Miejskiej przy ul. NMP nr 1. Na 
mocy porozumienia zawartego w 2003 r. pomiędzy Urzędem Miasta a Biurem Turystyczno – Piel-
grzymkowym do Centrum przekazywane są materiały promocyjne Legnicy. Z kolei placówka ta 
w okresie letnim organizuje spacery po mieście z przewodnikiem.
Materiały promocyjne otrzymują także pozostałe biura podróży i legnicki oddział PTTK, a także 
hotele. 
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Wystawa Muzeum Miedzi „Śląsk. Perła w Koronie Czeskiej”
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Oratorium „Golgota Świętokrzyska”

Spektakl Teatru im. H. Modrzejewskiej „Otello” Williama Szekspira

Wnętrze „Galerii pod Przepiórczym Koszem” z wystawą srebra artystycznego
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Legnica jest bez wątpienia regionalnym centrum naukowym i kulturalnym. Na Dolnym Śląsku 
oraz w kraju stanowi także ważny ośrodek prestiżowych przedsięwzięć artystycznych, do których 
trzeba zaliczyć:

• Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat”,
• Międzynarodowy Konkurs i Wystawa „Satyrykon – Legnica”,
• Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”,
• spektakle Teatru im. H. Modrzejewskiej,
• renomowane wystawy Muzeum Miedzi,
• Międzynarodowe Konkursy i Wystawy Sztuki Srebra – Legnicki Festiwal Srebra,
• Międzynarodowy Festiwal Organowy,
• Legnickie Wieczory Organowe,
• Letnia Akademia Filmowa – Ogólnopolskie Warsztaty Filmu Animowanego,
• Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”.

 
Gminie podlega 5 instytucji kulturalnych: Muzeum Miedzi, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Le-
gnicka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki i Legnickie Centrum Kultury. W 2006 r. Rada Miejska 
– na wniosek Prezydenta Legnicy – przyjęła „Strategię rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007 
– 2013 (2020)”, w której nakreślono politykę samorządu miasta w najbliższych 15 latach. Wybór 
okresów 2007 – 2013 i do r. 2020 – jak piszą autorzy w „Strategii…” związany jest z zasadami 
tworzenia wieloletnich planów finansowych Unii Europejskiej, albowiem dokument ten ma także 
stanowić podstawę do ubiegania się o środki unijne przez samorząd, instytucje kultury oraz orga-
nizacje pozarządowe. 

W okresie IV kadencji rok 2004 można uznać za przełomowy i wyjątkowy – jeśli idzie o ilość (ok. 
200) oraz jakość różnych wydarzeń i inicjatyw o charakterze kulturalnym. Za najważniejsze na-
leży uznać m.in. Galę Noworoczną w styczniu 2004 r. – z udziałem światowej sławy śpiewaczki 
Małgorzaty Walewskiej oraz Jacka Wójcickiego z „Piwnicy pod Baranami” – którą zasponsorował 
Zarząd KHGM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie (Gala Noworoczna odbyła się także w 2006 r., rów-
nież dzięki Zarządowi KGHM „Polska Miedź” SA) oraz I Wielki Zjazd Legniczan pod patronatem 
Prezydenta Miasta, którego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica” 
we współpracy z Teatrem Modrzejewskiej, czy ponownie goszczący w Legnicy po latach Między-
narodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”. 

I Wielki Zjazd Legniczan wyzwolił pokłady społecznej aktywności, budując lokalny patriotyzm 
i tożsamość, o czym świadczą nowopowstałe inicjatywy, jak np. Śniadanie u Piastów, zorganizo-
wane wówczas w ramach Święta Ogórka (od 2005 r. samodzielna impreza) przez Stowarzyszenie 
Kobiety Europy, comiesięczny Jarmark staroci, odbywający się do dziś (organizator: Tow. Mi-
łośników Legnicy „Pro Legnica”), konkurs „Na najlepszego projektanta mody ziemi legnickiej” 
o statuetkę Prezydenta Legnicy (w 2006 r. edycja konkursu miała już charakter ogólnopolski – org. 
Studio Mody „Matylda”).

Od 2003 r. odbywa się – pod patronatem Prezydenta Miasta – Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy 
„Młody Paganini”, którego organizatorem są nauczyciele z Zespołu Szkół Muzycznych – Państwo 
Alicja i Konrad Draganowie. Czwarta edycja tego konkursu w 2006 r. świadczy o tym, że może on się 
stać dobrym produktem promocyjnym Legnicy – nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.
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Również od 2003 r. legniczanie masowo uczestniczą w Imieninach Naszej Ulicy – Ulicy Najświęt-
szej Marii Panny, podczas których wystąpiły takie m.in. sławy, jak Wiesław Ochman, czy Marek 
Torzewski, a także Tercet Egzotyczny, Kabaret Moralnego Niepokoju. Organizatorem tego święta, 
odbywającego się we wrześniu, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Do ważnych wydarzeń kulturalnych można też zaliczyć „Legnickie Dyktando” – pod patronatem 
Prezydenta Miasta, przygotowywane od 2003 r. przez dyrekcję i pedagogów Szkoły Podstawowej nr 16.
Od 2005 r. przygotowywana jest przez nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych ciekawa impreza dla 
młodzieży pod nazwą Ogólnopolski Festiwal Rytmu „Drum Battle – Legnica”.

Nowym zjawiskiem kulturalnym w naszym mieście są cykliczne spotkania jazzowe, przygotowy-
wane przez powstały w marcu 2004 r. Klub „Blue Monk”, działający w Caffe Modjeska, a wspierany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Na koncerty różnych gwiazd, w tym ame-
rykańskiej, brytyjskiej i polskiej muzyki jazzowej (wystąpili m.in. Vincent Herring Quartet + 
Jeremy Pelt, Dave Ellis, Janusz Muniak i Monty Waters & Kazimierz Jonkisz Energy, Big Bang 
Electric Jazz Group ze Śląska, Leszek Cichoński) przychodzi tłum melomanów, który z trudem 
mieści się w Caffe Modjeska.

Tradycyjnie już od lat 90. w styczniu odbywają się koncerty noworoczne oraz w czerwcu Dni Legni-
cy, których organizatorem jest Prezydent Miasta. Koncerty te, z udziałem gwiazd polskiej estrady, 
cieszą się dużą popularnością wśród legniczan (wystąpili m.in.: Raz, dwa, trzy, Blue Cafe, DEMO-
NO, The Crackers Band, Leszcze, Kombi, legnicki zespół Kto to, Paweł Kukiz, Ewelina Flinta). 
Wielkim wydarzeniem artystycznym było wystawienie na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w czerwcu 2006 r. „Świętokrzyskiej Golgoty” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Wi-
dowisko to, stanowiące pierwszą część tryptyku, poświęconego osobie i dziełu Ojca Świętego Jana 
Pawła II, przyciągnęło aż ponad dwa tysiące widzów. Koncert nie mógł był się odbyć, gdyby nie 
hojność licznych sponsorów. Dzięki temu znacznie zostały obniżone ceny biletów. 

Na rynku wydawniczym pojawiły się nowe wydawnictwa dotyczące naszego miasta, w tym m.
in.: album „Legnica” (wydawca „Edytor”), „Legnica. Dzieje miasta”, autorstwa W. Łaszewskiego 
i T. Rollauera (Wydawnictwo Dolnośląskie w ramach cyklu „Skarbiec miast polskich”), „Opactwo 
benedyktynek w Legnicy (1348/1349 – 1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeń-
stwie” dr P. Wiszewskiego (na zlecenie Muzeum Miedzi), „Legnica na dawnych kartach pocztowych. 
Legnica około 1900 roku”, której autorem jest G. Humeńczuk (wydawca – Muzeum Miedzi), „Od 
głosowania do wybierania. Radni i Prezydenci Legnicy”, autorstwa W. Konduszy i W. Kalskiego. 
Corocznie ukazywały się – dofinansowywane z budżetu miasta – kolejne tomy „Szkiców Legnic-
kich”, wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Warto podkreślić, że z okazji I Zjazdu Legniczan powstało także kilka wydawnictw, w tym: „Le-
gnica jaka była” (wydawca „Edytor”). Legnicka Biblioteka Publiczna przygotowała i wydała 
opracowanie pt. „Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej”. Z kolei Teatr 
Modrzejewskiej wydał płytę CD „Rudolphina – Skarby Legnicy”, na której znajdują się utwory ze 
słynnej biblioteki legnickiego księcia Jerzego Rudolfa (1595 – 1653).
Informacje o wszystkich miejskich wydarzeniach można było znaleźć w wydawanym co miesiąc 
(od maja 2004 r.) przez Urząd Miasta – przy wsparciu finansowym sponsorów – „Kalendarzu im-
prez kulturalnych i sportowych” (nakład – 5 tys., w okresie wakacyjnym – 7 tys. egz.). Informacje 
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na ten temat były również dostępne w wydawanym od czerwca 2004 r. przez Wrocławską Fabry-
kę Prasową – początkowo miesięczniku, a od lutego 2006 r. dwutygodniku – pt. „Express Legnicki”, 
który dociera do ponad 22 tysięcy odbiorców. 
Dorobek kulturalny miasta i najważniejsze składające się nań wydarzenia były ponadto szero-
ko popularyzowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.um.gov.pl (obecnie także 
www.legnica.eu) oraz Regionalnego Portalu www.lca.pl.

Warto również odnotować zmiany jakie zaszły w mijających czterech latach na rynku massme-
diów. W 2004 r. doszło do połączenia trzech dzienników „Słowa Polskiego” , „Gazety Wrocławskiej” 
oraz „Wieczoru Wrocławia” (aktualnie tytuł brzmi „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska”). W pierw-
szej dekadzie czerwca ukazał się na legnickim rynku bezpłatny miesięcznik „Express Legnicki” 
(od lutego 2006 r. dwutygodnik) w nakładzie ponad 22 tys. egzemplarzy, wydawany przez Wrocław-
ską Fabrykę Prasową. Na rynku wydawniczym Dolnego Śląska w 2004 r. pojawił się także tygodnik 
o nazwie „Panorama Dolnośląska”, który ukazywał się do połowy 2006 r. 

Wiele projektów i przedsięwzięć w mieście nie mogłoby się odbyć bez udziału sponsorów. Dlatego 
Prezydent Legnicy wyszedł z inicjatywą powołania Kapituły „Sponsora Roku”, by honorować tych 
wszystkich darczyńców, którzy aktywnie włączają się w nurt życia społeczno – kulturalnego i spor-
towego miasta. Podczas styczniowego koncertu noworocznego w 2005r. wręczono po raz pierwszy 
statuetki „Sponsora Roku 2004”, wykonane przez artystę Stanisława Borowskiego z Tomaszowa 
Bolesławieckiego. W kategorii dużych przedsiębiorstw statuetkę otrzymał KGHM „Polska Miedź” 
S.A. w Lubinie; w kategorii średnich firm – Sanha Polska sp. z o.o., a w kategorii małych firm Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe Korneliusz Okoń i Eugeniusz Okoń. 
Rok później statuetki otrzymali: ponownie KGHM „Polska Miedź” S.A. (za ciągłość 
mecenatu zdarzeń kulturalnych), hipermarkety: Carrefour (zakup sceny) i Auchan 
(sponsor strategiczny KPR „Miedź 96” przez dwa lata) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano 
– Usługowe „Cobex” sp. z o.o. (za działania na rzecz oświaty i kultury).

1. STRUKTURA WYDATKÓW

Poniższe zestawienie obrazuje nakłady na kulturę i sztukę w latach 2002 – 2006 (plan na 30 czerwca).

Nazwa instytucji 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

OGÓŁEM w zł, 9.103.160 9.454.717 10.806.061 10.324.000 9.539.589

w tym:
Teatr 2.504.650 2.656.191 3.495.353 3.017.150 2.468.400

Galeria 450.000 440.900 553.000 461.400 427.400

LCK 1.659.500 1.793.355 1.993.375 2.298.912 1.991.134

LBP 3.145.700 3.182.900 3.510.300 3.249.668 3.166.800

MM 1.131.800 1.199.280 1.163.600 1.175.360 1.171.530

Dotacje celowe dla 
stowarzyszeń i organizacji 
pożytku publicznego

135.300 138.960 69.196 78.800 203.000

Imprezy miejskie 76.210 43.131 21.237 27.310 111.325
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Środki na kulturę i sztukę pochodzą w głównej mierze z budżetu miasta. Corocznie – dzięki sta-
raniom Prezydenta Legnicy – niektóre wydarzenia artystyczne są dofinansowywane z budżetu 
państwa – z rezerwy celowej państwa lub z tzw. mecenatu Ministerstwa Kultury. Należy przy tym 
dodać, że dotacje z rezerwy celowej państwa przysługiwały początkowo jedynie instytucjom prze-
jętym przez legnicki samorząd od Wojewody Legnickiego z dniem 1 stycznia 1999 r. Dotyczyły 
one więc tylko trzech instytucji, tj. Galerii Sztuki, Biblioteki i Teatru. Pieniądze te średniorocznie 
wynoszą ok. 1.000.000 złotych. Legnickie Centrum Kultury i Muzeum Miedzi mogły się ubiegać 
o dotacje państwowe wyłącznie w ramach tzw. mecenatu Ministerstwa Kultury. Ale już od 2004 r. 
wszystkie instytucje kultury mogą się ubiegać o środki z budżetu państwa w ramach Programów 
Operacyjnych ogłaszanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obok Ministerstwa Kultury także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowu-
je corocznie Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat”.

Od 2005 r. Legnickie Centrum Kultury otrzymuje też środki na realizację rządowego programu 
na rzecz społeczności romskiej – średnio rocznie 8.000 zł (dla utworzonego zespołu muzyczne-
go). W 2005 r. również Legnicka Biblioteka Publiczna otrzymała 6.400 zł – w związku z organizacją 
w Legnicy obchodów Światowego Dnia Romów.
Pod koniec 2005 r. Prezydent Legnicy doprowadził do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Woje-
wództwa Dolnośląskiego o współprowadzeniu i współfinansowaniu Teatru H. Modrzejewskiej, na 
mocy którego w kolejnych 5 latach dofinansowanie Teatru ze strony Urzędu Marszałkowskiego bę-
dzie nie mniejsze, niż 500.000 zł rocznie. 

Do końca 2003 r. samorząd przekazywał dotacje celowe dla stowarzyszeń zajmujących się kulturą 
i sztuką – na podstawie wniosków, złożonych do 15 sierpnia każdego roku. Wejście w życie w 2004 r. 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmieniło dotychczasowy system finan-
sowania. W jej myśl corocznie uchwalany jest przez Radę Miejską – na wniosek Prezydenta Miasta 
– program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. O dotację z budżetu gminy na reali-
zację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki mogą się ubiegać – w drodze konkursu – tylko 
organizacje pożytku publicznego. 

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Muzeum Miedzi jest instytucją, prowadzącą działalność wystawienniczą oraz popularyzatorską 
i oświatowo – edukacyjną z zakresu dziejów Legnicy i Zagłębia Miedziowego oraz historii Ślą-
ska, a także z innych dziedzin, takich m.in. jak np. dawna i współczesna sztuka polska i rzemiosło 
europejskie, archeologia, mineralogia, numizmatyka. Jest również organizatorem koncertów mu-
zyki dawnej, jak też konferencji naukowych (np. w 2005 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Dziedzictwo Reformacji w Księstwie legnicko – brzeskim”).
Średniorocznie organizuje 12 wystaw, które odwiedza średnio ponad 30.000 gości. Do najbardziej 
prestiżowych i dużych przedsięwzięć wystawienniczych w ostatnich czterech latach należy zaliczyć 
m.in. takie oto wystawy: „F. B. Werner – śląski rysownik i topograf”, „Armia Sowiecka w Legnicy. 
Część II – Wyjście”, „Malarstwo na miedzi” (przygotowana z Narodni Galerie w Pradze).
Bardzo dużą popularnością cieszyły się wystawy malarstwa Leona Wyczółkowskiego oraz rzeźby: 
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„Rzeźbiarze Młodej Polski” i „Rzeźba polska XIX wieku”, a także „Lalki świata”, czy „Francisco 
Goya – Grafika” oraz „Jerzy Duda – Gracz. Pro memoria”.
Szczególnym wydarzeniem wystawienniczym roku 2006 jest wystawa „Śląsk. Perła w Koronie 
Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech”. Jest to wyjątkowe, 
pod względem skali przygotowań, polsko – czeskie przedsięwzięcie muzealne i naukowe. Jego or-
ganizatorami są Galeria Narodowa w Pradze, Uniwersytet Wrocławski oraz Muzeum Miedzi. Na 
wystawie prezentowane są eksponaty, dotąd w Polsce niepokazywane, ze zbiorów ponad sześćdzie-
sięciu muzeów oraz kolekcji publicznych, kościelnych i prywatnych z terenu Polski i Czech. Tę 
niecodzienną wystawę można oglądać w odrestaurowanych i odpowiednio wyposażonych salach na 
I piętrze Akademii Rycerskiej. 
W 2006 r. (20 maja) Muzeum zaprosiło mieszkańców i gości Legnicy na „Noc w Muzeum” z prze-
wodnikiem. Odwiedziło wówczas placówkę i obejrzało wystawę „Śląsk. Perła w Koronie Czeskiej” 
ok. 600 gości.
Należy także podkreślić, iż Muzeum wzbogaciło się w pierwszej połowie 2006 r. o nowe pomiesz-
czenia muzealne w odrestaurowanej części XVIII wiecznej Akademii Rycerskiej.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej przygotowuje rocznie ok. 5 premier. Roczna frekwencja podczas 
spektakli wynosi ok. 20.000 widzów. W minionym okresie zaprezentowano legniczanom i gościom 
Teatru m.in. „Wschody i zachody miasta”, „Szawła”, „Portową opowieść”, „Deszcze”, „Operację 
Dunaj”, „Wlotkę.pl”. Do najbardziej popularnych, a zarazem znanych w całym kraju należy – po 
„Balladzie o Zakaczawiu” – „Made in Poland”. Spektakl ten został w 2005 r. uznany za najważniej-
sze teatralne wydarzenie w Polsce, uzyskując 21 nagród na najbardziej prestiżowych festiwalach 
w kraju i czterokrotnie goszcząc na antenie TVP, w tym raz na żywo. 
Legnicki Teatr był wielokrotnie nagradzany na różnych festiwalach. Warto tu wspomnieć chociaż-
by laury zdobyte w 2006 r. – na 19. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Walizka” w Łomży 
nagrodzono spektakl „Między Wenus a Ziemią” w wykonaniu aktorek Teatru. Joanna Gonschorek, 
Katarzyna Kaźmierczak i Magda Biegańska otrzymały nagrodę „za zespołową kreację aktorską”. 
Natomiast na X Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (sierpień 2006 r.) naj-
nowsza produkcja Teatru „Otello” W. Szekspira w reżyserii Jacka Głomba (premiera we wrześniu) 
zdobyła także nagrody. Dwie, spośród pięciu nagród regulaminowych Festiwalu, przypadły w udzia-
le legniczanom. J. Głomba uznano za najlepszego szekspirowskiego reżysera (zaprezentowano 14 
przedstawień, pochodzących z 9 krajów), a grająca w „Otellu” Desdemonę Ewa Galusińska otrzy-
mała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. 
Teatr prezentował swój dorobek także poza granicami kraju – m.in. w Moskwie i w Budapeszcie. 
Prowadzi również działalność edukacyjną w ramach Klubu Gońca Teatralnego. 

Legnicka Biblioteka Publiczna, obok zadań adresowanych do mieszkańców Legnicy, realizuje 
inicjatywy ponadlokalne. Na mocy bowiem porozumienia Prezydenta Legnicy ze Starostwem Po-
wiatowym – sprawuje nadzór merytoryczny nad 19 placówkami bibliotecznymi na terenie powiatu 
legnickiego.
Biblioteka spełnia zarówno funkcje placówki edukacyjnej, jak i kulturalnej. Szerokie działania 
informacyjne, oświatowe, rozpowszechnianie przekazów artystycznych są odpowiedzią na zróżnico-
wane potrzeby mieszkańców w każdym wieku. Była organizatorem wielu konkursów plastycznych 
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i literackich dla dzieci oraz młodzieży, a także spotkań autorskich i promocji książek, jak też wy-
staw w Galerii „Loża”. Przygotowała w mijającym okresie kilka konferencji popularnonaukowych, 
w tym m.in. nt. „Wartości intelektualnych klasycznej literatury dziecięcej”.
W sieci Legnickiej Biblioteki Publicznej jest 15 filii, w tym 2 dziecięco – młodzieżowe i Ekobibliote-
ka oraz zbiorów muzycznych i specjalnych. Księgozbiór Biblioteki liczy prawie 400.000 woluminów. 
Posiada także, liczący się na Dolnym Śląsku, księgozbiór regionalny.
Najnowszymi formami działalności Biblioteki są utworzone, dzięki wsparciu finansowemu Mini-
stra Kultury:

• wypożyczalnia krótkoterminowa „72 h” z księgozbiorem liczącym 674 woluminy adresowa-
ne głównie do środowiska akademickiego (2004 r.),

• kawiarenka internetowa dla seniorów (2005 r.),
• pracownia digitalizacji, konserwacji i reprografii zbiorów (2005 r.).

Od 2005 r. wdrażany jest Zautomatyzowany System Biblioteczny ALEPH. Dotychczas objęto nim: 
wypożyczalnię dla dorosłych, Filię nr 4, Ekobibliotekę oraz Dział Gromadzenia i Opracowywania 
Zbiorów.

Galeria Sztuki prezentuje i upowszechnia awangardową sztukę współczesną od malarstwa, poprzez 
fotografię, rzeźbę, rysunek i grafikę, po instalacje. Od ponad 25 lat znana jest w Europie i Polsce 
z organizacji Legnickiego Festiwalu Srebra. Ostatnia jego edycja z 2006 r., zatytułowana „Skandal”, 
wywołała liczne obyczajowe kontrowersje, o których było głośno także w krajowych mediach.
O randze tej imprezy niech świadczą chociażby takie wydarzenia, jak: udział w ocenie prac mię-
dzynarodowego jury, prezentacja europejskich szkół złotniczych z Florencji, Tallina i Barcelony, 
czy prezentacja twórczości wybitnych indywidualności polskiego i światowego złotnictwa (np. 
J. Byczewskiego, S. Fijałkowskiego, P. Cieciury, H. O’Connora). Galeria, promując polską sztu-
kę złotniczą, uczestniczy w licznych europejskich wystawach, w tym m.in. w Niemczech, Szwecji, 
Czechach i we Włoszech. Od 2005 r. bierze udział w światowej imprezie – Międzynarodowych Tar-
gach Zegarków i Biżuterii INHORGENTA w Monachium.
Od ponad 15 lat organizuje Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje”, popularyzując 
twórczość absolwentów uczelni artystycznych w kraju, a od 25 lat – promuje miejscowe środowi-
sko twórcze, przygotowując Wystawę Plastyki Zagłębia Miedziowego.
Galeria prezentuje rocznie ok. 23 wystaw, przy średniej frekwencji 20.000 widzów.
Galeria prowadzi także sprzedaż dzieł sztuki i biżuterii artystycznej w Kantorze Sprzedaży Dzieł 
Sztuki „Niello” oraz w Galerii Srebra „Pod przepiórczym koszem”, gdzie odbywają się również wy-
stawy srebra. Galeria ta została oddana do użytku w 2003 r. (lokal przekazała gmina). 

Legnickie Centrum Kultury jest instytucją zajmującą się upowszechnianiem i promocją kultury 
ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej. Prowadzi 
również edukację kulturalną dla dzieci i młodzieży w ramach kilku sekcji zainteresowań (Zespół 
Pieśni i Tańca „Legnica”, Klub Tańca Towarzyskiego „Lew”, Klub Filmowy „Laterna Magica”, 
Klub Tańca Flamenco, Zespół Baro Drom – romski). Jest także organizatorem imprez o charakte-
rze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowej Wystawy Satyrykon – Legnica, 
Conversatorium Organowego, Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica cantat”, Letniej Aka-
demii Filmowej. Przygotowuje też wiele imprez plenerowych, skupiając średnio rocznie ponad 70 
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tysięczną publiczność. Do nich należy zaliczyć m.in.: Dni Legnicy, Regionalny Przegląd Dziecię-
cych Zespołów Piosenki i Tańca, Regionalne Spotkania Zespołów Folklorystycznych, Dolnośląskie 
Spotkania Orkiestr Dętych, Festiwal Artystyczny Przedszkoli, festyny majowe i rodzinne, koncer-
ty jazzowe. 
Placówka organizuje raz w miesiącu koncerty rockowe dla młodzieży, a miłośnicy filmu spotykają 
się w każdy poniedziałek tygodnia w Klubie Miłośników Filmu.
LCK jest właścicielem wspaniałych kolekcji rysunku satyrycznego i plakatów („Legnicy cantat” 
i „Satrykonu”) oraz medali satyrykonowych.

3. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE

Legnickie szkolnictwo artystyczne reprezentuje Zespół Szkół Muzycznych, w skład którego wcho-
dzą: Szkoła Muzyczna I stopnia (cykl 4 letni oraz cykl 6 letni), Szkoła Muzyczna II stopnia (cykl 
6 letni oraz cykl 4 letni - wokalny), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia. W r. szk. 2005/
2006 w placówce było zatrudnionych 112 nauczycieli. Kształciło się zaś 456 uczniów. 
Zespół Szkół Muzycznych prowadzi 3 zespoły chóralne i 3 orkiestry. Jest też organizatorem, założo-
nej w 1992 r., Europery – Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej, w skład której 
– obok uczniów legnickiej szkoły, wchodzą także uczniowie szkół muzycznych z Bolesławca i Lubi-
na oraz z Czech (Liberec) i Niemiec (Goerlitz, Zittau).
W Legnicy funkcjonuje również Społeczne Ognisko Muzyczne, prowadzone przez Legnickie Towa-
rzystwo Muzyczne.

4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY

W Legnicy zarejestrowanych jest 196 organizacji pozarządowych, w tym 21 zajmuje się kulturą 
i sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, edukacją i nauką oraz działaniem na rzecz mniejszości na-
rodowych i etnicznych. Od 2004 r. gmina opracowuje roczne programy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przyjmowanymi przez Radę Miejską. Współpraca ta polegała między innymi na 
obejmowaniu przez Prezydenta Miasta honorowych patronatów nad organizowanymi imprezami 
oraz dofinansowywaniu imprez.
Należy podkreślić, iż w IV kadencji legnickiego samorządu dało się zauważyć wzrost aktywno-
ści organizacji pozarządowych. Przejawiało się to głównie w cyklicznej organizacji różnorakich 
przedsięwzięć, które na stałe wpisały się już do legnickiego kalendarza kulturalnego. Do nich moż-
na zaliczyć m.in.: 

- Wielkanoc w Rynku (tradycja rozdawania w Wielki Piątek osobom najbardziej potrzebu-
jącym chleba, śledzia i grosza sięga czasów panowania Piastów), Święto Ogórka (również 
nawiązujące do tradycji, tym razem przedwojennych), Śniadanie u Piastów, Wigilię Wielu 
Narodów – organizowane przez Stowarzyszenie Kobiety Europy,

- jarmarki staroci, festiwal „Młodzi przyszłością Legnicy” – których organizatorem jest Towa-
rzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”,

- spotkania kobiet twórczych połączone z prezentacją dzieł, organizacja Forum Organizacji Po-
zarządowych Kobiet w Legnicy – przygotowywane przez Stowarzyszenie Kobiet „Babiniec”,

- od 2004 r. współorganizacja koncertów jazzowych w Caffe Modjeska oraz występów Teatru 
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Jednego Aktora (J. Stuhr, W. Pszoniak, K. Janda) w legnickim Teatrze przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Od 2005 r. Stowarzyszenie przyznaje nagrodę – „Bom-
ba Sezonu” – osobom zasłużonym dla Teatru oraz Stowarzyszenia. Należy w tym miejscu 
wspomnieć jeszcze o jednej inicjatywie, realizowanej przez to bardzo prężne Stowarzysze-
nie, mianowicie „Legnickiej Skrzyni Czasu”, której pomysłodawcą był Prezydent Tadeusz 
Krzakowski. Zgromadzone w skrzyni, wykonanej – na zlecenie Stowarzyszenia – przez 
pracowników legnickiego oddziału Warszawskiej Fabryki Platerów „Hefra”, depozyty różno-
rodnych dokumentów i pamiątek legniczan będą po stu latach, gdy „Skrzynia Czasu” zostanie 
wydobyta spod ziemi, zaświadczać o legnickiej tożsamości, o życiu i sprawach mieszkańców 
A.D. 2005 – 2006,

- Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”, przygotowy-
wane przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”,

- od 2003 r. Legnickie Dni Kultury Kresowej, w ramach których odbywają się m.in. koncerty 
oraz wystawy, popularyzujące kresowe dziedzictwo w polskiej kulturze. Ich organizatorami 
są: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Sto-
warzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”,

- coroczne wystawy filatelistyczne – o różnej tematyce i charakterze (dolnośląski, krajowy) – 
organizowane przez Polski Związek Filatelistów, Koło w Legnicy,

- święto dawnej motoryzacji „EUROOLDTIMER”, organizowane przez Legnicki Automobil-
klub,

- prowadzenie Legnickiej Orkiestry Dętej, towarzyszącej podczas różnych imprez miejskich 
i Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, koncertującej co miesiąc dla melomanów muzyki po-
ważnej w Akademii Rycerskiej przez Towarzystwo „Pro Sinfonica”, 

- organizacja konferencji naukowych i publikacja „Szkiców Legnickich” przez Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk,

- prowadzenie edukacji teatralnej, organizacja happeningów dla dzieci i ich rodziców przez 
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych.

Upowszechnianiem i działalnością kulturalną w mieście zajmują się także:
• legnickie szkoły, w których prowadzone są chóry (I i II LO), a w Zespole Szkół Rolniczych – 

Zespół Pieśni i Tańca; organizacją wystaw prac plastycznych zajmuje się V LO,
• Młodzieżowe Centrum Kultury prowadzi wiele sekcji i kół zainteresowań. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje działalność kół plastycznych oraz studia piosenki. Ich uczestnicy 
zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach (np. na Międzynarodo-
wym Festiwalu Piosenki w Tallinie, Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej 
w Finlandii oraz Sztuki Dziecięcej w Indiach, złote, srebrne i brązowe jodły na harcerskim 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach),

• Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” na os. Piekary (organizator licznych wystaw plastycznych, 
Otwartego Turnieju Disco, Przeglądu Zespołów Tanecznych im. Małgorzaty Staszkiewicz 
„Leg – Jump”) i Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” (organizator wystaw oraz prowadzą-
cy zespół taneczny „Złote dzieci” – wielokrotnie nagradzany na przeglądach w Polsce) oraz 
Klub „Agatka”,
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• wyższe uczelnie (Chór Mieszany Madrygał Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Chór Kameralny 
Axion Politechniki Wrocławskiej, Juvenalia),

• instytucje kościelne (parafie, Duszpasterstwo Akademickie, Stowarzyszenie „Obecność”) 
– prowadzą zespoły muzyczne oraz chóry; są organizatorami koncertów, Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej oraz wspólnie z instytucjami kultury i wyższymi uczelniami od 2003 r. Festiwalu 
Piosenki Studenckiej „Pryzmat”. Stowarzyszenie „Obecność” organizuje w 2006 r. Legnicki 
Rok Jana Pawła II, w ramach którego odbywają się odczyty i występy znanych gwiazd.

5. BUDOWA TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I POSTAW PATRIOTYCZNYCH

W dobie komercyjnej globalizacji kultury, etycznego relatywizmu i marginalizacji postaw pa-
triotycznych szczególnie istotne staje się poszukiwanie i wdrażanie możliwie różnorodnych 
i atrakcyjnych form budowania tożsamości lokalnej oraz zachowań obywatelskich w obywatelskim 
społeczeństwie. W Legnicy dobrze służy temu celowi, wspierana organizacyjnie i finansowo przez 
gminę, aktywność organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz organizacja I Wielkiego Zjaz-
du Legniczan.

Umacnianie emocjonalnej więzi legniczan z ich miastem i kształtowanie poczucia odpowiedzialno-
ści za jego rozwój miał za cel ubiegłoroczny cykl imprez związanych z obchodami stulecia istnienia 
„Nowego Ratusza”, a ważnym wydarzeniem pielęgnującym lokalny oraz narodowy patriotyzm było 
nadanie tytułu Honorowego Obywatela Legnicy ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ry-
szardowi Kaczorowskiemu. Wizyta w mieście Pana Prezydenta miała historyczne znaczenie dla 
wielu środowisk.
Wiele ważnych przedsięwzięć tego okresu wiązało się z propagowaniem „legnickiej lokalnej mar-
ki”, lokalnego patriotyzmu, budowaniem poczucia dumy z bycia legniczaninem. Należy do nich 
zaliczyć m.in. konkurs na nazwę obwodnicy zachodniej, uroczystość otwarcia ul. Najświętszej Ma-
rii Panny, imprezy związane z emisją legnickiej monety dwuzłotowej.

Zachowanie szacunku, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dla obywatelskich i patriotycznych war-
tości wspierały uroczyste obchody świąt państwowych i regionalnych. W mieście pielęgnowane 
były rocznice powrotu Legnicy do Macierzy, zakończenia II wojny światowej, Konstytucji 3 Maja, 
wybuchu II wojny światowej, Dnia Sybiraka, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego. Stało się legnicką tradycją zapraszanie przy takich okazjach do 
szkół, np. na inauguracje roku szkolnego, przedstawicieli środowisk kombatanckich. Znamiennym 
przykładem może być porozumienie zawarte pomiędzy legnickim Zespołem Szkół Elektryczno – 
Mechanicznych a Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, na 
mocy którego uczestnicy historycznych wydarzeń dzielą się z młodzieżą (na lekcjach historii i ję-
zyka polskiego) wiedzą i doświadczeniami z czasów ich walki z hitleryzmem i stalinizmem.

Wszystkich mieszkańców Legnicy w prawdziwą wspólnotę przeżywania chwil podniosłych i histo-
rycznych zmieniły na wiele dni wydarzenia kwietnia 2005 r., związane ze śmiercią Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Legnicki Pomnik wielkiego Papieża tonął w kwiatach i zniczach. Odbyła się uro-
czysta, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której wspólna deklaracja działania dla dobra 
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miasta ponad politycznymi podziałami, zgodnie z nauką Jana Pawła II, przyjęta została przez Wy-
soką Radę i Prezydenta Legnicy. Setki mieszkańców dokonało wpisów w wyłożonej w Ratuszu 
Księdze Kondolencyjnej, a tysiące – uczestniczyły w mszy żałobnej, którą w Rynku zorganizowali 
Biskup Legnicki i Prezydent Miasta.

6. LEGNICZANIE O KULTURZE W BADANIACH ANKIETOWYCH

Prawie 2/5 (38,5 %) mieszkańców Legnicy uważa, że w mieście jest organizowanych wystarczają-
co dużo imprez kulturalnych i rozrywkowych. Więcej, bo 46,5 %, jest jednak takich, którzy sądzą, 
że różnego rodzaju koncertów, wystaw i festynów jest za mało. 
Wśród ogółu badanych (400 osób) wyróżniają się najlepiej wykształceni, z których ponad połowa 
(52,3 %) zadeklarowała, że w Legnicy powinno być organizowanych więcej imprez kulturalno – 
rozrywkowych.
Mieszkańcy stosunkowo dobrze oceniają jakość imprez, wystawiając im wysoką lub nawet bardzo 
wysoką notę. Tych, którzy oceniają je nisko, jest mniej – 9,3 %.
Spośród organizowanych imprez największą popularnością cieszyły się Imieniny Ulicy Najświęt-
szej Marii Panny, spływ samoróbek „O błękitną wstęgę Kaczawy” i Turniej Kowali „O srebrne 
klucze Legnicy”, w których wzięło udział ok. 1/3 badanych osób (ponad 30 % w każdej ww. impre-
zie). Niewielu mniej legniczan (29 %) uczestniczyło w legnickich jarmarkach staroci, majowych 
festynach rodzinnych i Święcie Ogórka. Z kolei ok. 1/5 badanych zadeklarowało udział w takich 
imprezach, jak: noc sylwestrowa w Rynku (21,5%), Noc Świętojańska (17 %), Satyrykon (17,8 %) i 
Juvenalia (17 %). 
Uogólniając należy zauważyć, że najpopularniejsze i cieszące się największą liczbą uczestników są 
– co zrozumiałe – imprezy o charakterze festynów, w których mogą brać udział całe rodziny. Wyda-
rzenia kojarzone raczej z kulturą wysoką przyciągają na ogół mniej osób, choć warto podkreślić, że 
grane w Legnicy spektakle teatralne czy turniej chórów „Legnica cantat” okazały się równie popu-
larne jak np. grillowanie na „Kormoranie”.
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Zwalczaniem przestępczości oraz działaniami profilaktycznymi zajmuje się Komenda Miejska Po-
licji. Część uprawnień prewencyjnych i porządkowych ma Straż Miejska. 

1. REALIZACJA PROGRAMU „POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA 
LEGNICY”

 
Gminny program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego pod nazwą „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” przyjęty został uchwałą Rady 
Miejskiej w marcu 2002 r. Wyznaczył on cele strategiczne, a także ujął w spójny system wielokie-
runkowe działania z zakresu kształtowania bezpieczeństwa powszechnego w mieście. Zagadnienia 
zwiększenia bezpieczeństwa w mieście są także ujęte w „Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 
2004 – 2014”.

W realizację „Porozumienia…” w latach 2002 – 2006 aktywnie włączyły się jednostki i instytu-
cje podległe samorządowi, liczne organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, administracje osiedli 
mieszkaniowych, wiodąca zaś rola przypadła w udziale służbom mundurowym – Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Prezydent sprawował rolę inspiratora i koordynatora 
wspólnych działań, na które składały się:

- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i ośrodkach opiekuńczych, zwiększających 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się po drogach;

- działania operacyjne Policji w ramach programu Dealer, zmierzające do eliminowania han-
dlu narkotykami w szkołach;

- opracowanie i wdrożenie przez Urząd Miasta, Policję i Spółdzielnie Mieszkaniowe obywatel-
skiego projektu bezpieczeństwa „Czuwający sąsiad”;

- wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji; a od 2006 r. dodatkowe patrole Policji, sfinansowa-
ne z budżetu miasta kwotą 100.000 zł;

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym i samotnym w okresie zimy i mrozów ze 
strony Straży Miejskiej, Policji oraz miejskich placówek opieki społecznej.

W latach 2002 – 2006 działania legnickiego samorządu w dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego obejmowały następujące sfery:

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (utworzenie Patrolu Szkolne-
go, podejmowanie zgłaszanych przez mieszkańców interwencji, wspólne kontrole z Policją, 
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budow-
lanego, Miejską Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną),

- współpraca ze służbami mundurowymi i firmami ochrony mienia (wspólne szkolenia straż-
ników i policjantów w zakresie taktyki działań, wspólne przedsięwzięcia prewencyjne 
w wybranych rejonach miasta, wspólne służby patrolowe dzielnicowych Policji i „dziel-
nicowych” Straży Miejskiej, patrole mieszane, wspólne zabezpieczanie masowych imprez 
i uroczystości w mieście, współpraca patrolu szkolnego Straży Miejskiej z Policjantami sek-
cji ds. nieletnich oraz z dyrektorami i pedagogami ze szkół). W grudniu 2004 r. Prezydent 
Miasta podpisał z Komendantem Miejskim Policji porozumienie w sprawie zasad wymiany 
informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa osób i mienia, spokoju i porządku publicznego, 
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pełnienia służby i zabezpieczenia imprez masowych oraz prowadzenia wspólnych działań 
w zakresie prewencji kryminalnej w Legnicy. 

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej podnosząca bezpieczeństwo 
komunikacji w mieście (kontynuacja budowy obwodnicy zachodniej, budowa nowych na-
wierzchni ulic osiedlowych i lokalnych, budowa nowych sygnalizacji świetlnych oraz 
oświetlenia ulicznego, budowa, konserwacja i modernizacja ścieżek rowerowych, budowa 
bezpiecznych przejść dla pieszych, remont kładki dla pieszych),

- program rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta (do 14 kamer),
- budowa kolejnych szkolnych obiektów sportowych (sal gimnastycznych z zapleczem oraz 

boisk) – jako tworzenie bazy dla alternatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i mło-
dzież, z dala od zagrożeń i uzależnień,

- spotkania i konsultacje Prezydenta miasta (z udziałem podległych mu służb) z różnymi śro-
dowiskami oraz mieszkańcami poszczególnych osiedli i dzielnic, poświęcone zagadnieniom 
bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,

- promocja w ramach Programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” takich akcji, 
jak: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpiecz-
ne osiedle”, „Czuwający sąsiad” itd. poprzez m.in.: audycje radiowe i programy telewizyjne, 
wydawanie ulotek i informatorów, produkcję filmu edukacyjno – prewencyjnego „Marcin 
opiekunem” (18 minutowy film fabularny wraz z materiałem metodycznym dla nauczycieli, 
skierowany do uczniów szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjalnych) oraz inspiro-
wanie lokalnych mediów do podejmowania tematyki związanej z bezpieczeństwem miasta 
i aktywizacja mieszkańców poprzez treści zawarte w codziennych serwisach informacyjnych 
„Wiadomości z legnickiego ratusza”, 

- aktywizacja oraz edukacja dzieci i młodzieży w szkołach oraz w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych poprzez organizowane tam akcje, konkursy, warsztaty, happeningi, zajęcia 
rekreacyjno – sportowe, realizacja programów „Każdy uczeń szkoły podstawowej umie pły-
wać”, „Każdy uczeń szkoły podstawowej posiada kartę rowerową” itp.; na szczególną uwagę 
zasługuje inicjatywa Policji wprowadzania do szkół tresowanych psów z przewodnikami. Za-
wsze odbywa się to za wiedzą i zgodą dyrekcji szkoły oraz rodziców uczniów – a często na ich 
wyraźne życzenie. Psy bezbłędnie wykrywają przemycone do szkoły narkotyki. Uczniowie 
uczą się zasad bezpieczeństwa w postępowaniu z czworonogami.

- wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które 
opracowują i realizują programy profilaktyczne, edukacyjne, rekreacyjne związane z lanso-
waniem stylu życia wolnego od uzależnień oraz respektowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i codziennym życiu społecznym,

- zapobieganie patologiom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie wy-
specjalizowanych służb opieki społecznej i ochrony zdrowia,

- dbałość o bezpieczeństwo socjalne oraz przeciwdziałanie zjawisku odrzucenia społecznego 
(wsparcie dla bezdomnych oraz pomoc środowisku legnickich Romów).

Usprawnieniu systemu ochrony mieszkańców i ratownictwa w gminie służyły:
- realizacja Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego dla miasta Legnicy,
- ochrona przeciwpowodziowa,
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- utworzenie w latach 2005 – 2006 Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego 
w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (kosztem ok. 200 tys. zł),

- ochrona ekologicznej przestrzeni życiowej,
- ochrona zdrowotna, przeciwepidemiologiczna i sanitarna,
- ochrona socjalna i bytowa mieszkańców oraz przeciwdziałanie zjawisku odrzucenia spo-

łecznego i bezrobocia. 

Niewątpliwym osiągnięciem lat 2002 – 2006 była rozbudowa systemu monitoringu najbardziej 
zagrożonych obszarów miasta. Do dziś w newralgicznych punktach Legnicy, obejmujących sta-
romiejskie centrum w obrębie tzw. małej obwodnicy, a także na dwóch największych osiedlach 
„Kopernik” i „Piekary” rozmieszczono 12 kamer. W sierpniu 2006 r. dwie kolejne umieszczono 
na wieżowcach przy ul. Karkonoskiej i Staffa, a w centrali monitoringu pojawiło się nowoczesne 
urządzenie, pozwalające operatorowi na natychmiastowe wyodrębnienie i oddzielny zapis niebez-
piecznych sytuacji, zarejestrowanych przez kamery. Obrazy przez nie rejestrowane przesyłane 
są drogą radiową do dyżurnego centrali monitoringu, mieszczącej się w siedzibie Straży Miej-
skiej. Obserwacja monitorów prowadzona jest całodobowo, a o każdym, wymagającym interwencji, 
wydarzeniu dyżurny Straży Miejskiej natychmiast informuje Policję, która wysyła w to miejsce 
zmotoryzowany patrol. System ten pozwolił na wielokrotne zatrzymanie sprawców czynów chuli-
gańskich i wandalizmu na gorącym uczynku.

2. INSTYTUCJE UTRZYMUJĄCE PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Gmina Legnica w okresie sprawozdawczym wielokrotnie wspierała finansowo i rzeczowo dzia-
łalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dofinansowano zakupy indywidualnego 
wyposażenia strażaków, materiałów gaśniczych oraz służących do utylizacji skażeń. Dzięki zabie-
gom i poparciu Prezydenta Miasta w latach 2003 - 2004 r. Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie około 440 tys. zł na zakup sprzętu gaśniczego oraz dotację z gminy w wysokości 10.000 zł 
na zakup samochodu do likwidacji skażeń chemicznych oraz samochodu operacyjnego. W 2005 r. 
Prezydent Miasta przekazał strażakom specjalistyczne wyposażenie do działań ratowniczych na 
wysokościach, a w 2006r. wyasygnował z budżetu środki na remont wozu bojowego, uszkodzone-
go podczas akcji.

Do zadań PSP, działającej na terenie miasta Legnicy, powiatu legnickiego oraz Chojnowa, należało 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji zagrożenia pożarami, katastrofami i klę-
skami żywiołowymi. Na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (wraz 
z trzema jednostkami ratowniczo-gaśniczymi) w budżecie miasta przeznaczono w latach 2002 – 
2005 łączną kwotę ok. 22 mln zł. W rejonie operowania tych jednostek w 2005 r. zanotowano 1.884 
interwencje, co stanowi zmniejszenie o 141 w stosunku do r. 2004. Mniej o 87 było pożarów (1.038). 
Mniejsze były również spowodowane przez pożary i inne zagrożenia straty materialne, oszacowane 
na 4.855.000 zł (w 2004 r. wyniosły 7.611.000 zł). W latach 2002 – 2003 ilość zdarzeń była większa 
i wymagała od 2.300 do ponad 2.500 interwencji, natomiast straty materialne oszacowano na kwo-
ty od 3,5 do 5,2 mln zł.
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Gmina Legnica czynnie wspierała działalność Komendy Miejskiej Policji. W 2002 r. kwotą 34 tys. 
zł dofinansowała zakup dwóch radiowozów, zaś w 2003 r. na kupno kolejnego radiowozu dołożyła 27 
tys. zł. Prezydent aktywnie poparł Komendę Miejską Policji w staraniach o dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą ok. 70 tys. 
zł instalacji gazowej w samochodach służbowych. W r. 2006 szef samorządu przeznaczył 100 tys. 
zł z gminnego budżetu na sfinansowanie około 350 dodatkowych, dwuosobowych patroli policyj-
nych, operujących po osiem godzin w szczególnie zagrożonych przestępczością i chuligaństwem 
rejonach miasta. Harmonogram działań tych patroli na bieżąco wspólnie ustalają Prezydent z Ko-
mendantem.

Komenda Miejska Policji odnotowała w Legnicy bardzo znaczący sukces w postaci ograniczenia 
przestępczości we wszystkich kategoriach. Ich ilość spadła z 9.034 w r. 2002 do 8.440 w 2003. Ko-
lejna wyraźna poprawa stanu bezpieczeństwa nastąpiła w r. 2005. Ilość przestępstw zmniejszyła 
się do 8.120 w r. 2005 (spadek o 1.317 wobec r. 2004). Ilość rozbojów zmniejszyła się w tym czasie 
o 16%, kradzieży – o 14%, kradzieży z włamaniem – o 18%. Pobić i bójek mniej było o 26%, a wła-
mań do piwnic – aż o 48%. Policjanci byli bardziej skuteczni w wykrywaniu przestępców, osiągając 
wynik 61,7% (rok wcześniej – 60,4%, a w 2003 r. – 52,9%). Dotyczy to zwłaszcza najgroźniejszej ka-
tegorii tzw. przestępstw rozbójniczych. Popełniono 262 takie czyny, a do aresztów w krótkim czasie 
trafili sprawcy 69,8% tych zbrodniczych aktów. Policja pochwyciła 142 dealerów narkotykowych 
(118 w 2004 r.). Znacznie bezpieczniej było też na legnickich drogach, mimo że w 2005 r. w mieście 
przybyło prawie 6 tysięcy samochodów. Policjanci odnotowali mniejszą niż w 2004 r. ilość wypad-
ków drogowych (292 – spadek o 54), kolizji drogowych (1.487 – spadek o 334) oraz rannych ofiar 
(386 – spadek o 73). Na drogach Legnicy zginęły 24 osoby. Rok wcześniej miało miejsce 31 takich 
tragedii. 
W pierwszej połowie 2006 r. legnicka Policja odnotowała dalszy wzrost wykrywalności przestępstw 
– o 2,5%.

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2006 r. w legnickiej Policji nastąpiły zmiany o charakterze orga-
nizacyjnym i strukturalnym. Zlikwidowany został I Komisariat przy ul. Kościuszki. Pion operacyjny 
i dochodzeniowo – śledczy przeniesiono stąd do gmachu przy ul. Asnyka, dzielnicowi przeszli zaś 
do Komisariatu przy al. Rzeczypospolitej. Pozostałymi funkcjonariuszami wzmocniono sekcję pre-
wencji, tworząc ogniwa wywiadowcze.
Służbą mundurową, zapewniającą bezpieczeństwo legniczanom, a podległą bezpośrednio Prezy-
dentowi jest, licząca od 1 września, 53 funkcjonariuszy Straż Miejska. W 2005 r. jej służby patrolowe 
(w tym Patrol Szkolny, powołany z inicjatywy Prezydenta w 2004 r.) pełnione były na terenie ca-
łego miasta, także z udziałem policjantów. Straż Miejska zajmuje się również obsługą systemu 
monitorowania miasta. Miejscy Strażnicy ujawnili w 2005 r. 12.401 wykroczeń (w roku poprzed-
nim było ich 13.765, w 2003 – 12.975, a w 2002 – 8.382). Ponad połowa tych czynów zagrażała 
porządkowi i bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na drugim miejscu znalazła się kategoria wykro-
czeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Funkcjonariusze SM w coraz bardziej rygorystyczny sposób podchodzili do sprawców wykroczeń 
wielokrotnie łamiących te same przepisy i uchylających się od odpowiedzialności. Dowodzi tego 
wzrastająca ilość kierowanych do Sądu Rejonowego wniosków o wymierzenie kary.
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Skuteczne okazały się, trwające od początku kadencji, zabiegi Prezydenta Miasta o budowę w Le-
gnicy aresztu śledczego. Ostateczne decyzje rządowe w tej sprawie zapadły w r. 2005. Będzie to 
finansowana przez budżet państwa inwestycja o wartości ok. 80 mln zł, zlokalizowana w rejonie ul. 
Pątnowskiej. Prezydent Miasta doprowadził do porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 
zamiany własności gruntów, przekazując Skarbowi Państwa działkę przy ul. Pątnowskiej w zamian 
za nieruchomości pojarowskie w tzw. kompleksie R-32 przy ul. Złotoryjskiej. Areszt ma być prze-
znaczony dla 600 osób, da miejsca pracy ok. 300 legniczanom i poprawi warunki funkcjonowania 
służb policyjnych i działania sądów. 

Utrzymanie w Legnicy Urzędu Celnego - również możliwe było dzięki wytrwałym zabiegom Prezy-
denta Miasta w latach 2003 - 2004, a przynosi to efekt w postaci zwiększenia celnego bezpieczeństwa 
granic kraju i ograniczenia przemytu, a także podniesienia gospodarczej atrakcyjności Legnicy.

W ciągu najbliższych dwóch lat pojawi się kolejna instytucja, wzmacniająca bezpieczeństwo 
miasta. Oto bowiem Łużycki Oddział Straży Granicznej zamierza utworzyć na terenie Legnicy 
placówkę Straży Granicznej. Prezydent Legnicy wytypuje odpowiedni obiekt dla jej lokalizacji. 
Powstanie Placówki SG, liczącej ok. 60 funkcjonariuszy, zdeterminowane jest dostosowaniem do 
standardów unijnych koncepcji systemu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu graniczne-
go. Placówka podejmie zadania na szlakach komunikacyjnych oraz dotyczące legalności pobytu 
i zatrudniania cudzoziemców, ujawniania i likwidowania międzynarodowych kanałów przerzuto-
wych, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

Na przełomie lat 2005 – 2006 Prezydent Miasta kilkakrotnie spotykał się z reprezentantami gminnych 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście oraz Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Celem było określenie zadań dla poszczególnych 
służb, jakie wiązały się z profilaktyką i minimalizacją nowego zagrożenia, jakie stanowiła ptasia grypa.
Na początku grudnia 2005 r. Prezydent Krzakowski, uznając za niezbędną poprawę bezpieczeństwa 
ruchu na wiadukcie pomiędzy osiedlami Kopernik i Piekary, polecił Legnickiemu Przedsiębiorstwu 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zainstalowanie na wiadukcie urządzenia stale monitorującego 
temperaturę nawierzchni jezdni, powietrza, stan wilgotności oraz opady atmosferyczne. Kierowcy 
po raz pierwszy zobaczyli ostrzeżenia w połowie marca 2006 r., gdy instalacja zaczęła być testowa-
na. Instalacja kosztowała około 140.000 zł, a inwestorem było LPGK sp. z o.o.
Zadania z zakresu obrony cywilnej realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta, który koordynuje i sprawuje nadzór nad służbami i instytucjami 
zajmującymi się ochroną ludności i obroną cywilną. Wydział zajmuje się także zadaniami z zakre-
su ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałaniem innych zagrożeń.

6 grudnia 2004 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród i wyróżnień w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna gmina”. W kon-
kursie wzięło udział 180 gmin. Legnicy przypadło wyróżnienie w kategorii miast na prawach 
powiatu. Jury rozpatrywało w tej kategorii wnioski 35 miast. Celem konkursu było wyłonienie 
i nagrodzenie gmin, wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie bezpie-
czeństwa mieszkańców i ich mienia.
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3. WYNIKI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNYCH

Mieszkańcy Legnicy czują się na ogół bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. Niemal wszy-
scy (93,0 % ankietowanych) mają poczucie bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu. Jednakże im 
dalej od domu, tym częściej pojawia się poczucie zagrożenia. Niemniej jednak większość osób czu-
je się bezpieczna nie tylko w pobliżu swojego domu (86,6 %), ale także na swoim osiedlu (78,6 %) 
i na terenie całego miasta (56,0 %).
Stosunkowo najczęściej czują się bezpiecznie w swojej dzielnicy badani mieszkańcy osiedla „Koper-
nik” (96,7 %) oraz osiedla „Sienkiewicza” (92 %), najrzadziej zaś poczucie takie mają mieszkańcy 
Starego Miasta (61,9 %) oraz Kartuz (67,7 %).
Mimo ogólnego poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania prawie połowa legniczan (47,5 %) 
deklaruje, że w ich najbliższej okolicy znajdują się rejony, które uważają za mało bezpieczne. Ist-
nienie niebezpiecznych miejsc w swojej okolicy dostrzegają najczęściej mieszkańcy Starego Miasta 
(85,7 %) oraz osiedla „Zosinek” i Osiedla „Asnyka” (73,8 %). 

Mieszkańcy Legnicy zapytani o występowanie różnych patologicznych zjawisk na terenie miasta, 
najbardziej zdecydowanie wypowiedzieli się w kwestii alkoholizmu dorosłych i młodzieży, chuli-
gaństwa i złodziejstwa, które zauważa ponad 80 % legniczan. 
Niemal połowa badanych (49,5 %) przyznaje, że w ich miejscu zamieszkania często dochodzi do 
niszczenia ławek, przystanków, dewastacji klatek schodowych itd. Skarżono się także na pijaństwo, 
w tym również na nadużywanie alkoholu w miejscach publicznych (10,8 %), a ponadto na zakłó-
canie spokoju (6,8 %). 4,3 % ankietowanych mieszkańców Legnicy zwróciło też uwagę na rozróby 
i bijatyki oraz agresywne zachowania młodzieży.
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Legnica w rankingu „Pulsu Biznesu”, opublikowanym jesienią 2005 r., znalazła się na siódmym 
miejscu pośród przyjaznych inwestorom polskich miast powyżej stu tysięcy mieszkańców. Świad-
czy to o skuteczności działań Prezydenta i jego służb w pozyskiwaniu inwestorów i kapitału.
W trakcie trwania kadencji inwestycyjna atrakcyjność Legnicy promowana była w internecie, cza-
sopismach, w radiu i telewizji oraz na targach krajowych i zagranicznych, gdzie przedstawiano 
gminne oferty. Urząd Miasta doskonalił pracę specjalnego zespołu i wdrożył szybką ścieżkę ob-
sługi inwestorów. Inwestorzy liczyć mogli na współpracę i wszelką pomoc ze strony władz gminy. 
Proinwestycyjny wizerunek Legnicy skutecznie kreował również gospodarz miasta podczas swych 
częstych spotkań z przedstawicielami firm, biznesu i jego otoczenia.

Gmina Legnica działa jako partner finansowy w funduszu poręczeń kredytowych. Weszła do spółki 
w ramach Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego 20 września 2004 r. jako jeden z pięciu dol-
nośląskich samorządów. Z poręczeń gminy mogą korzystać legniccy mali i średni przedsiębiorcy, 
poszukujący łatwo dostępnego, taniego kredytu na rozwój firm. 

6 kwietnia 2006 r. Prezydent Legnicy podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości na 
utworzenie i prowadzenie przez gminę punktu obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego 
„Dolny Śląsk”, utworzonego przy Wydziale Rozwoju Miasta. Fundusz udziela pożyczek dla mikro 
i małych przedsiębiorstw na prowadzenie działalności gospodarczej. 

1.  AKTYWIZACJA GOSPODARCZA, PRZECIWDZIAŁANIE I ŁAGODZENIE 
SKUTKÓW BEZROBOCIA

Ożywieniu gospodarczemu i pobudzeniu aktywności lokalnych przedsiębiorców, owocującemu po-
wstawaniem nowych miejsc pracy służyły prezydenckie inicjatywy uchwałodawcze, dotyczące ulg 
i preferencji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W listopadzie 2004 r. na wniosek Pre-
zydenta Miasta Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 
(tym samym straciła moc wcześniejsza uchwała w tej sprawie, pochodząca z kwietnia 2002 r.) 
Rok później przepisy tego aktu prawnego (nowelizacja uchwały z listopada 2005 r.) rozszerzyły 
zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z finansowej pomocy gminy w postaci zwolnień 
podatkowych. W listopadzie 2005 r. miało miejsce uchwalenie nowego prawa lokalnego – zgodnego 
z unijnymi zasadami konkurencyjności gospodarczej – w postaci programu horyzontalnej pomocy 
publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferuje on znaczące ulgi w podatku od nieru-
chomości (nawet do 65% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych na okres 5 lat) firmom 
wchodzącym na lokalny rynek i tworzącym miejsca pracy. 
W oparciu o przepisy lokalnego prawa, dotyczące finansowych zachęt do rozwijania firm i tworze-
nia nowych miejsc pracy, w latach 2002 – 2006 (I półrocze) ze zwolnień z podatku od nieruchomości 
skorzystały łącznie 92 firmy (na kwotę ogólną około 3.900.000 zł) oraz 492 osoby fizyczne (na kwo-
tę ogólną ok. 255.000 zł). Z umorzeń w podatkach od nieruchomości skorzystało w tym czasie 11 
przedsiębiorstw na łączną kwotę ok. 689.000 zł.

W trakcie kadencji z roku na rok wzrastało zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców, firm 
oraz osób fizycznych korzystaniem z gminnej pomocy w związku z tworzeniem nowych podmio-
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tów gospodarczych, zwiększaniem zatrudnienia, zatrudnianiem osób bezrobotnych, prowadzeniem 
działalności w sferze usług zdrowotnych, komunalnych, penitencjarnych, zmianą sposobu użytko-
wania nieruchomości na cele gospodarcze oraz przeprowadzaniem remontów elewacji budynków. 
Oto dynamika tego procesu:

Pobudzaniu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej sprzyjało również utrzymywanie na 
stałym poziomie stawek czynszu za wynajem gminnych lokali użytkowych. Zmiana tych stawek do-
konała się tylko raz (w roku 2005) po czteroletnim okresie zamrożenia, mimo, iż zgodnie z zawartymi 
umowami, waloryzacji czynszów można było dokonywać w okresach półrocznych. Zliberalizowano 
też zasady sprzedaży należących do gminy lokali użytkowych, m. in. poprzez obniżenie wysokości 
pierwszej raty i oprocentowania oraz umożliwienie najemcom wykupu na własność dzierżawio-
nych lokali użytkowych w centrum miasta.

Według danych Urzędu Statystycznego na koniec 2005 r. w Legnicy zarejestrowanych było w syste-
mie REGON 12.561 podmiotów gospodarczych (na koniec 2002 r. ilość ta wynosiła 12.253). Pośród 
ujętych w systemie firm 962 były spółkami cywilnymi, 644 - spółkami prawa handlowego, w tym 
152 z udziałem kapitału zagranicznego. Najwięcej, bo aż 9.527 podmiotów gospodarczych, tworzy-
ły osoby fizyczne. 
Z kolei w prowadzonej przez gminę ewidencji działalności gospodarczej 30 czerwca 2006 r. wpi-
sanych było 8.529 przedsiębiorców. W końcu r. 2002 ilość zarejestrowanych podmiotów wynosiła 
9.039. Spadek ich ilości wiąże się z wprowadzanymi w tym czasie zmianami przepisów ustawowych, 
dotyczących m. in. obowiązku wykreślania z rejestru tzw. „spółek małżeńskich” oraz dostosowania 
przedmiotu działalności do wymogów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Stosownie do legnickich przepisów preferencyjnych, czyniących tańszymi i prostszymi procedu-
ry zakładania własnej działalności gospodarczej (uchwała RM z 30 grudnia 2002 r. zwalniająca 
z opłat wpisowych osoby bezrobotne i niepełnosprawne), z obowiązku wnoszenia opłat za wpis do 
ewidencji w latach 2003 - 2006 (do końca czerwca) zwolnionych zostało 1.101 osób (w tym 62 osoby 
niepełnosprawne), czyli 26% wszystkich zgłaszających rozpoczęcie pracy na własną rękę. Nato-
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miast 247 przedsiębiorców korzystało w tym czasie ze zwolnień w opłacaniu zmian we wpisach 
wprowadzanych do ewidencji. Poniższy diagram obrazuje stały wzrost zainteresowania legnickich 
przedsiębiorców uzyskiwaniem zwolnień „wpisowych”:

Strategiczne znaczenie dla gospodarczego rozwoju Legnicy oraz jej rynku pracy miasta miała 
w latach 2002 - 2006 miejscowa podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2002 
r. działalność produkcyjną prowadziło tam 7 firm, dających zatrudnienie 933 osobom. W końcu 
czerwca r. 2006 ilość operujących w Strefie inwestorów była dwukrotnie większa. Na powierzchni 
ponad 55 ha z powodzeniem funkcjonuje 14 firm o międzynarodowym – niemieckim, francuskim, 
angielskim, amerykańskim, holenderskim, japońskim i krajowym kapitale. Dominują branże: 
motoryzacyjna, metalowa, odzieżowa, tekstylna, meblarska, tworzyw sztucznych, maszynowa, bu-
dowlana i spożywcza. Wartość zainwestowanych do 2006 r. środków sięgała 900 milionów złotych. 
W firmach LSSE pracowało na koniec czerwca 2006 r. 2.436 osób.

Ostatnie lata odznaczały się szczególną aktywnością inwestycyjną zagranicznych podmiotów, lo-
kujących swe firmy lub rozbudowujących fabryki na przedmieściach Legnicy. W kwietniu 2005 r. 
na terenach LSSE (Legnickie Pole) działalność rozpoczęła firma „VOSS Automotive Polska”. Inwe-
stor wybrał to miejsce spośród kilkunastu ofert, pochodzących m. in. ze Słowacji i Czech. Zakład 
należy do niemieckiego koncernu z branży motoryzacyjnej, który zamierza docelowo wznieść tu 
fabrykę o wartości 5,6 miliona euro. Fabryka wytwarza podzespoły i instalacje pneumatyczne do 
powszechnie znanych marek samochodów. Docelowo znajdzie tu zatrudnienie 300 pracowników. 
W styczniu 2005 r. produkcja nowoczesnych podzespołów do samochodowych silników spółki 
TBMECA Poland, wchodzącej w skład koncernu TOYOTA, ruszyła pełną parą. Jest to pierwsza 
tego rodzaju fabryka w Polsce, mająca ambicję bycia głównym dostawcą części silnikowych do To-
yoty w naszym kraju. Obecnie firma zatrudnia sto osób.
Potwierdzeniem aktywnego włączenia się w społeczne życie miasta japońskiej firmy – do czego 
wszystkich inwestorów zachęcał Prezydent - było przekazanie symbolicznych czeków dla Zespo-
łu Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, 
opiewających na kwoty po 12 tysięcy złotych. 
Zaledwie trzech lat potrzebowała niemiecka firma „ADO” International, by do pierwszej swej 
hali produkcyjnej, uruchomionej w legnickiej podstrefie LSSE w 2003 r. dodać kolejną. Uroczyste 
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otwarcie nowego obiektu miało miejsce 2 czerwca 2006 r. Obecnie firma ta, będąca europejskim 
liderem na rynku firan i zasłon oraz dekoracyjnych tkanin i dodatków – zawsze ze złotą nitką – za-
trudnia ponad 300 osób. Są to przede wszystkim kobiety. 
30 czerwca br. w legnickiej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Jaworzyńskiej odbyło 
się otwarcie zakładu produkcyjnego firmy „Härter. Technika Wytłaczania”. To przedsiębiorstwo z 
kapitałem niemieckim związało się z Legnicą w 2004 r., a już jesienią 2005 r. uruchomiło pierwszą 
halę produkcyjną. Wartość inwestycji sięgnęła 5 milionów euro, a rozwojowe plany firmy zakłada-
ją zainwestowanie tutaj kwoty 50 milionów euro. Fabryka specjalizuje się w produkcji tłoczonych 
elementów montażowych do urządzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi, telefonów ko-
mórkowych oraz wytwarzaniu maszyn tłoczących, stosując najnowocześniejsze technologie. Firma 
zatrudnia obecnie 130 osób. Do końca 2007 r. zatrudnienie wzrośnie do 290 osób. 

Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, jak również zachęcanie wszystkich inwestorów do brania 
czynnego udziału w życiu miasta (warto przypomnieć fakt przekazania gminie w 2005 r. nowo-
czesnej estrady przez firmę Carrefour), przybierało bardzo różne formy. Były to liczne spotkania 
Prezydenta w Ratuszu lub w zakładach pracy oraz organizowane lub współorganizowane szkole-
nia, seminaria, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorstw i pracodawców. Te ostatnie inicjatywy 
cieszyły się znacznym zainteresowaniem szczególnie małych i średnich przedsiębiorców zarówno 
z terenu Legnicy, jak i sąsiednich miast. Podczas szkoleń i seminariów (także II Forum Gospodar-
czego – 2003 r.) lokalni biznesmeni zdobywali lub poszerzali swą wiedzę między innymi na temat: 
sposobów pozyskiwania przez firmy środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, uzyski-
wania poręczeń kredytowych oraz pożyczek na działalność gospodarczą, korzyści z partnerstwa 
władz lokalnych i przedsiębiorców, przygotowania dobrego biznesplanu, wdrażania elastycznych 
form zatrudniania oraz telepracy i wykorzystywania dostępnych instrumentów wspierania przed-
siębiorczości. Wszystkie te fora informacyjno – konsultacyjne gromadziły nie tylko przedstawicieli 
małego i średniego sektora przedsiębiorczości, ale również reprezentantów otoczenia biznesu, 
wyższych uczelni, stowarzyszeń i fundacji, samorządów, którzy pragną prowadzić aktywną polity-
kę stymulowania rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. W 2006 r. powstał Legnicki 
Klub Biznesu, skupiający i integrujący środowisko miejscowych przedsiębiorców. W Wydziale Roz-
woju Miasta Magistratu stworzona została baza danych o legnickich przedsiębiorcach, obejmująca 
zapisy ewidencji gminnej, Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

Działania Prezydenta Legnicy zmierzały również do umożliwienia miejscowym przedsiębiorcom 
nawiązywania międzynarodowych kontaktów gospodarczych. Służyły temu przedsięwzięcia takie 
jak: Dni Alzacji w Legnicy i seminarium z udziałem Regionalnej Agencji Rozwoju Alzacji (2003 
r.), Dni Polsko – Szwedzkie i zorganizowane w ich ramach spotkanie gospodarcze z udziałem Mi-
nistra ds. gospodarczych i ekonomicznych przy Ambasadzie Królestwa Szwecji w Polsce (2003 r.), 
spotkania z przedstawicielami włoskiego miasta Gallarate (2004 r.) francuskiego Roanne (2005 r.) 
i Konsulem Honorowym Królestwa Niderlandów (2005 r.). Po trwających 8 miesięcy konsultacjach 
(od lutego 2005 r.) i wizycie reprezentantów legnickiego biznesu na giełdzie kooperacyjnej w ukra-
ińskim mieście Nikopol, w październiku 2005 r. przybyła do Legnicy tamtejsza misja gospodarcza. 
Odbyła się runda rozmów z grupą 13 przedsiębiorców z Legnicy, Lubina, Polkowic i Kamiennej 
Góry. 
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2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY, OSÓB BEZROBOTNYCH 
I  RYNEK PRACY

Przygotowywanie młodych legniczan, absolwentów szkół średnich i uczelni do udanego wkro-
czenia na trudny i wymagający rynek pracy przebiegało w latach 2002 - 2006 wielokierunkowo 
i w różnych formach. W 2002 r. gmina Legnica rozpoczęła, wspólnie z Agencją Rozwoju Regio-
nalnego „Arleg” S.A. realizację programu „Młody Lider Przedsiębiorczości” , przygotowującego 
młodzież szkolną do podjęcia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Centrum Edukacji i Pracy OHP organizowało przez trzy lata Ogólnopolskie Targi Pracy OHP pod 
hasłem „Unia Europejska – Szansa – Młodzież”, adresowane do absolwentów wszystkich typów 
szkół ponadgimnazjalnych, młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy. 

W mieście kontynuowano realizację programów rządowych „Pierwsza praca” i „Absolwent”. 
W 2004 r. po raz pierwszy odbył się, przygotowany pod patronatem Prezydenta Miasta przez le-
gnicki Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Konkurs Wiedzy o Gospodarce. Nauczyciele 
szkół ekonomicznych z regionu przygotowują do startu w nim rocznie około 300 - 400 uczniów klas 
maturalnych. Zwycięzcy otrzymują indeksy PWSZ w Legnicy i jednej z poznańskich uczelni eko-
nomicznych. 

W 2004 roku legnicki Powiatowy Urząd Pracy jako jedyny w województwie dolnośląskim w pełni 
wykorzystał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (ok. 2.400.000 zł), realizując program 
„Perspektywy dla młodzieży”, który objął szkoleniami zawodowymi 1.117 bezrobotnych osób do 24 lat. 
Latem 2005 r. odbył się kurs dla bezrobotnej młodzieży z regionu legnickiego pod hasłem „Auto-
kreacja – przedsiębiorczość czy otwarty rynek pracy”. Jego organizatorami byli Stowarzyszenie 
Autokreacja – oficjalny partner Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu Księcia Walii, Wyższa 
Szkoła Zarządzania z Legnicy oraz Powiatowe Urzędy Pracy w Legnicy, Jaworze, Głogowie, Po-
lkowicach i Złotoryi. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak napisać CV, jak poszukiwać 
pracy, jak zachowywać się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Zdobyli też wiedzę praktyczną na te-
mat zasad tworzenia własnej firmy. 

Środowiskowy Hufiec Pracy w Legnicy zrealizował dwie edycje projektu (2004 r., 2005 r.) współ-
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „Twoja wiedza – Twój sukces” 
w ramach akcji pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości”, skierowanej do 16 – 18 letnich 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ubiegłym roku wzięła w niej udział 40 osobowa grupa 
uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych, pochodzą-
cych z rodzin niepełnych i wielodzietnych, którym ograniczenia materialne utrudniają zdobycie 
umiejętności i kwalifikacji, gwarantujących równy z innymi start życiowy oraz powodzenie na 
rynku pracy. Młodzi ludzie zyskali nowe kwalifikacje z dziedziny informatyki, języków obcych 
i różnorodnych specjalności zawodowych. To tylko niektóre z przykładów działań edukacyjnych, 
promocyjnych i szkoleniowych, jakie były prowadzone w Legnicy dla zwiększenia szans powodze-
nia ludzi młodych na konkurencyjnym rynku pracy.
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Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy otrzymał w 2002 r. z budżetu państwa na organizację przedsię-
wzięć aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne kwotę zaledwie 2.775.514 zł. Była ona najniższa 
w okresie ośmiu minionych lat i pozwalała na udzielenie różnorodnych form pomocy 1.220 osobom. 
W r. 2003 Fundusz Pracy na aktywizację zawodową i przeciwdziałanie bezrobociu dla legnickie-
go PUP wyasygnował już 8.295.300 zł (pomocą aktywizującą zawodowo objęto 2.295 osób). W 2004 
r. z Funduszu Pracy oraz z nowego, unijnego źródła finansowania, czyli Europejskiego Funduszu 
Społecznego pochodziło łącznie 8.833.500 zł (3.510 zaktywizowanych bezrobotnych). Rok później 
instytucja ta uzyskała łącznie 11.179.930 zł, a aktywną pomocą objętych zostało 4.500 osób. Plan 
na 2006 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 10.183.700 zł. Rocznie przeciętnie ok. 70% tych 
kwot przeznaczanych jest na zwalczanie bezrobocia w Legnicy. Tylko w 2005 r. PUP udzielił wy-
miernej pomocy w aktywnej obecności na rynku pracy 3.017 mieszkańcom miasta, obejmując:

- szkoleniami – 1.556 osób,

- udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 102 osobom,

- dotując i refundując koszty zatrudnienia przez przedsiębiorców 34 osób,

- zatrudniając przy pracach interwencyjnych 241 osób,

- zatrudniając przy robotach publicznych 155 osób,

- przygotowując zawodowo 327 osób,

- zatrudniając na stażach 602 osoby.

Od początku swej kadencji Prezydent Legnicy prowadził aktywną politykę wspierania przed-
siębiorców, zatrudniających osoby niepełnosprawne. Gmina w znaczący sposób pomaga też 
niepełnosprawnym, którzy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc 
ta przybiera formy udzielania pożyczek, umożliwiających stworzenie własnego stanowiska pracy, 
własnej małej firmy, finansowanie szkoleń oraz doradztwo organizacyjno – prawne.

Stanowiące bardzo skuteczną formę zawodowej i społecznej aktywizacji niepełnosprawnych le-
gniczan pożyczki na działalność gospodarczą udzielane są na korzystnych warunkach – okres 
spłaty obejmuje cztery lata z sześciomiesięczną karencją, oprocentowanie jest jednorazowe i wy-
nosi 5% otrzymanej kwoty, istnieje możliwość umorzenia do połowy wysokości pożyczki po dwóch 
latach jej niczym niezakłóconej spłaty. W latach 2002 – 2006 (do końca lipca) Prezydent Miasta 
udzielił takich pożyczek 27 niepełnosprawnym mieszkańcom Legnicy na łączną kwotę 1.081.100 
zł. Jednocześnie wobec 11 osób, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowach, podjął decy-
zje o umorzeniu części niespłaconych kwot na łączną sumę 362.100 zł, dzięki czemu mogły one 
znacznie poprawić swą sytuację materialną i umocnić pozycję na konkurencyjnym rynku produk-
cji, handlu i usług. Niepełnosprawni przedsiębiorcy inwestowali m. in.: w produkcję i sprzedaż 
artykułów spożywczych, produkcję i sprzedaż artykułów przemysłowych, prowadzenie małej 
gastronomii, warsztatów samochodowych, sklepów, usług fotograficznych, transportowych, kosme-
tycznych i fryzjerskich, krawieckich i doradczych (notabene w zakresie poradnictwa związanego 
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych).

Zjawisko korzystania niepełnosprawnych z gminnej pomocy w tworzeniu własnych firm przedsta-
wia poniższy diagram:
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W oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (z 27.08.1997 z późniejszymi zmianami) od 2004 r. gmina zlecała Powiatowemu Urzędowi 
Pracy prowadzenie szkoleń i przysposabianie zawodowe niepełnosprawnych, bezrobotnych 
legniczan, przeznaczając na ten cel środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. W 2004 r. skorzystało z tej pomocy 109 osób (kosztem 68 tys. zł), w 2005 r. – 110 
osób (kosztem 70 tys. zł), zaś w 2006 r. zaplanowano przeszkolenie około 150 osób, przeznacza-
jąc na to ok. 150 tys. zł z PFRON. Zainteresowani uczyli się m. in. obsługi komputera połączonej 
z podstawami księgowości i gospodarki magazynowej, obsługi kas fiskalnych, wózków widłowych, 
bukieciarstwa, zdobywali też prawo jazdy kategorii „B”.

Od ponad trzech lat w Legnicy systematycznie i stabilnie zmniejsza się stopa bezrobocia. Ten bardzo 
korzystny trend umacniał się w latach 2003 - 2006. Jeszcze na początku (luty) 2003 r. poziom bezrobo-
cia sięgał 22,6%. W grudniu 2004 r. wynosił 20,4%, na koniec grudnia 2005r. zmniejszył się do poziomu 
18,0%, natomiast w końcu czerwca r. 2006 spadł do 16,8%. Ilość zarejestrowanych w tym czasie bez-
robotnych legniczan zmniejszyła się z 11.103 ( luty 2003 r.) do 7.759 (czerwiec 2006). Jest to skutek 
rosnącej ilości nowych miejsc pracy oraz zahamowania zjawiska likwidacji istniejących stanowisk ro-
boczych, co wiąże się z widocznym w mieście ożywieniem gospodarczym i inwestycyjnym.
Poziom bezrobocia w okresie grudzień 2002 r. – 30 czerwca 2006 r. ilustruje poniższy wykres:
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W końcu czerwca 2006 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 7.759 bezrobotnych 
legniczan. Rok wcześniej było ich 9.367. Tylko w czerwcu br. z ewidencji wykreślonych zostało 476 
osób, które uzyskały zatrudnienie. 
W strukturze bezrobotnych legniczan dominują kobiety (52,4% ogółu). Bez pracy pozostaje najwię-
cej osób legitymujących się podstawowym, zasadniczym lub gimnazjalnym wykształceniem (4.968 
osób w czerwcu 2006 r. – 64% ogółu; w grudniu 2002 r. były 6.993 takie osoby, czyli 66,31% ogółu 
zarejestrowanych bezrobotnych). Obecnie około 6% poszukujących zatrudnienia (ponad 500 osób) 
– to absolwenci wyższych uczelni. W grudniu 2002 r. odsetek ten wynosił 4%. Pośród bezrobotnych 
najwięcej jest osób pomiędzy 45 a 54 rokiem życia (2.378, czyli 30,7%). W końcu 2002 r. również ta 
kategoria wiekowa była najliczniejsza – 2.887 osób, czyli 27,4%.

W 2005 roku pracodawcy zgłosili w Powiatowym Urzędzie Pracy 2.552 oferty zatrudnienia. Był to 
ponad 57 % wzrost w porównaniu z r. 2002, kiedy to ilość ofert wyniosła 1.662. 
W legnickim powiecie ziemskim stopa bezrobocia na koniec czerwca br. wynosiła 26%, zaś w wo-
jewództwie dolnośląskim – 18,5%. Legnica znajdowała się w tym czasie na szóstym miejscu pośród 
dolnośląskich powiatów grodzkich i ziemskich o najniższej stopie bezrobocia (16,8% w czerwcu 
2006 r.).

Stopę bezrobocia w Legnicy na tle kraju i województwa w okresie grudzień 2002 – czerwiec 2006 r. 
prezentuje poniższy wykres: 
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W Strategii rozwoju miasta na lata 2004 – 2014 przyjęto, że przedmiotem promocji będzie Le-
gnica jako miasto: korzystne do inwestowania, atrakcyjne turystycznie, zielone, bogate w zabytki 
oraz znane z licznych wydarzeń kulturalnych. Ze względu więc na różnorodność osiągania celów 
promocja była skierowana do różnych grup odbiorców – do wewnątrz, czyli do mieszkańców i na 
zewnątrz miasta.

W mijającym okresie doskonałą promocją miasta były takie m.in. wydarzenia o charakterze 
ponadregionalnym, ogólnopolskim i europejskim, jak: I Wielki Zjazd Legniczan (4 – 6 czerwca 
2004 r.), na który przybyło kilka tysięcy byłych mieszkańców Legnicy nie tylko z Polski, ale także 
z różnych zakątków świata; „Zmagania miast” (2004 r.) – Legnica znalazła się w grupie 13 miast 
Polski, które zaproszono do udziału w turnieju, a organizatorem były Browary Warka S.A., Agen-
cja Artystyczna „Live” i ogólnopolska telewizja TVN. Zmagania odbywały się od maja do września 
2004 r., a przeciwnikiem Legnicy była najpierw drużyna z Lubina, a następnie z Zielonej Góry; 
Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”, odbywające się co-
rocznie, które notabene zostały uznane w 2004 r. przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu „Pro 
publico bono” za najlepszą inicjatywę obywatelską; spektakle Teatru Modrzejewskiej: „Szpital 
Polonia” i „Made in Poland” (nagrodzone na różnych konkursach teatralnych w Polsce); kolejne 
edycje Legnickiego Festiwalu Srebra i „Satyrykonu”. Warto dodać, że w czerwcu 2006 r. ta znana 
w całej Europie impreza zmieniła swój charakter, wychodząc na ulicę. Właśnie tam – na ul. NMP 
– stanął posąg „Satyrykonowego Chłopaczka”, któremu nadano imię Filip. Ta rzeźba od razu za-
częła pełnić rolę ważnego „znaku firmowego” Legnicy.

Istotną promocyjną funkcję pełniły także w tym czasie produkcje filmowe i telewizyjne. Powstały 
bowiem telewizyjne wersje sztuk teatralnych „Ballada o Zakaczawiu” (2004 r.) oraz „Wschody i za-
chody miasta” (2005 r.) w reż. J. Głomba. 
W 2005 r. zrealizowany został w legnickich plenerach film fabularny Pt. „Przebacz” w reż. M. Sta-
charskiego, który na Festiwalu Filmowym „Nowe horyzonty” (Wrocław 2006 r.) zdobył jedną 
z głównych nagród.
Ogólnopolski kanał TV 4 – w ramach programu „Instynkt tropiciela – przewodnik po Polsce” zre-
alizował w 2006 r. film promujący turystyczne, kulturalne i rekreacyjne walory Legnicy. Jego 
ogólnopolska premiera odbędzie się 16 września.

Wydatki na promocję miasta w latach 2002 – 2006 (plan) kształtowały się następująco:

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Nakłady ogółem 331.090 305.750 296.900 284.348 463.935

1. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Zadanie w tej dziedzinie obejmowało kontakty Prezydenta Miasta i jego zastępców oraz dyrektorów 
wydziałów Urzędu Miasta, a także jednostek organizacyjnych gminy ze społecznością lokalną.
Legniczanie byli na bieżąco informowani o planowanych przez samorząd działaniach i podejmo-
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wanych decyzjach, jak i towarzyszących im uwarunkowaniach. Na katalog narzędzi służących 
komunikacji społecznej składały się:

• comiesięczne konferencje prasowe Prezydenta Miasta, na których były prezentowane bieżące 
zamierzenia i decyzje Prezydenta oraz projekty dokumentów składanych Radzie Miejskiej,

• codzienne serwisy informacyjne przekazywane lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim me-
diom pisanym i elektronicznym. Serwisy były również publikowane na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.legnica.gov.pl (legnica.eu), 

• pełnienie przez Prezydenta Miasta oraz jego zastępców dyżurów telefonicznych w redak-
cjach: „Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej” oraz tygodniku „Konkrety”,

• rozmowy Prezydenta Miasta z internautami na tzw. cz@tach w portalu www.lca.pl,
• cykliczne spotkania Prezydenta Miasta wraz z zastępcami, dyrektorami wydziałów i jed-

nostek organizacyjnych gminy, z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz 
radnych, podczas których omawiano żywotne problemy danego kwartału miasta, realiza-
cję budżetu, sprawy związane z bezpieczeństwem w mieście, jak też inwestycje komunalne 
w mieście.

Współpracowano z Radiem „Plus” (emisja rocznie ponad 100 programów), Telewizją Kablową 
„DAMI” (rocznie prawie 50 programów publicystyczno – informacyjnych „Legnica w obiektywie”), 
a także z Telewizją Lubin (program „Region”, a od 2006 r. „Kurier Legnicki” – ilustrujący ważne wy-
darzenia społeczne, gospodarcze i kulturalne Legnicy – rocznie 12 programów, a w 2006 r. - 24).
Prowadzono również kampanie informacyjne na antenie Radia „Plus” i TV „DAMI” dotyczące 
m.in. bezpiecznych wakacji, realizacji programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”, 
pomocy dla podmiotów gospodarczych, realizacji programu „Przejrzysta Polska”, obchodów 100 
lecia Nowego Ratusza, 15 lecia samorządów w Polsce. Ponadto – w myśl dyrektyw unijnych – pro-
wadzono też w lokalnych i ogólnopolskich mediach (2005 – 2006) kampanię promocyjną dotyczącą 
dofinansowania rewitalizacji ul. NMP, budowy ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej i moder-
nizacji ul. Grabskiego z programów Unii Europejskiej. 
Do działań systemowych należy także zaliczyć publikowanie materiałów promocyjnych o Legnicy 
zarówno na łamach gazet lokalnych, jak i ogólnopolskich. Wydano też „Przewodnik po Urzę-
dzie Miasta” (2003 r., wznowienie w 2006 r.), a corocznie publikowano wydawnictwo pt. „Budżet 
miasta”. W 2004 r. opublikowano raport pn. „Kadencja prezydencka na półmetku”, który rozkol-
portowano wśród mieszkańców.

2. WYDAWNICTWA

Działalność wydawnicza obejmuje zarówno realizację publikacji własnych takich, jak np. folderów, 
ulotek informacyjnych, broszur informacyjnych, jak też wsparcie finansowe i zakup wydawnictw 
o Legnicy do rozpowszechniania w szkołach, bibliotekach, placówkach dyplomatycznych, wśród 
gości odwiedzających Ratusz oraz instytucje miejskie i organizacje pożytku publicznego.
W IV kadencji legnickiego samorządu opracowano i opublikowano w różnych wersjach językowych 
foldery (rozpoczęcie wydawania w 2002 r.): „Nowy Ratusz”, „Stary Ratusz”, „Teatr”, „Mauzoleum 
Piastów”, „Zamek”, „Ulica Najświętszej Marii Panny”, „Akademia Rycerska”, „Legnica zaprasza”, 
„Park”, „Legnica w liczbach”, „Legnica. Informator dla inwestorów” oraz monografię pt. „Nowy 
Ratusz w Legnicy – 1905 – 2005”.
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Do wydawnictw należy także zaliczyć corocznie wydawany (od r. 2002) ścienny kalendarz arty-
styczny (w wersji polsko – angielskiej).
Od maja 2004 r. comiesięcznie Urząd Miasta wydaje informator „Imprezy kulturalne i sportowe” 
(za pieniądze reklamodawców) – w nakładzie 5.000 egz. Był on również publikowany w bezpłatnym 
miesięczniku „Express Legnicki” oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.legnica.gov.pl. W latach poprzednich wydawany był roczny Kalendarz imprez 
kulturalnych i sportowych, a w 2004 r. opublikowano „Kartki z kalendarza. Imprezy roku 2004”, 
promujące 12 wybranych imprez o charakterze ponadlokalnym w 4 wersjach językowych. 
W 2003 r. opracowano i wydano legnicki plakat – po raz pierwszy w historii miasta (jego autorką 
jest artystka plastyk Małgorzata Maćkowiak).
W 2004 r. wyprodukowano nowy film o Legnicy na DVD (w trzech wersjach językowych) pt. „Legni-
ca – Brama do Europy”, którego promocja nastąpiła podczas I Wielkiego Zjazdu Legniczan. W tym 
samym roku ogłoszono konkurs na logo miasta, który wygrał Jan Zborucki.

W analizowanym okresie wsparcie finansowe otrzymali m.in.: Towarzystwo Przyjaciół Nauk na 
wydanie kolejnych tomów „Szkiców Legnickich”, legnickie Koło Związku Filatelistów Polskich na 
wydanie katalogów wystaw filatelistycznych (corocznie), Klub Sportowy „Legrol” na druk afisza 
o programie obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu (dwukrotnie), Porozumienie studen-
tów uczelni legnickich na druk afisza z programem Juwenaliów.

3. MEDALIERSTWO

Nową formą prezentacji miasta i jego dziedzictwa kulturowego stanowią od 2004 r. medale. 
W pierwszym roku – 2004 r. – wykonano medal pamiątkowy z panoramą Legnicy z okazji wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej, który zaprojektował legnicki artysta Grzegorz Niemyjski. W 2005 
r. przygotowano medal z okazji 100 lecia Nowego Ratusza, wg projektu artysty Tomasza Rossa. 
Natomiast w tym roku wykonano medal – rzeźbę, poświęconą ul. Najświętszej Marii Panny. Jego 
projektantem jest Grzegorz Niemyjski.

Należy również odnotować, że Legnica znalazła się w gronie 32 historycznych miast polskich, 
które zostały uwiecznione na monetach dwuzłotowych. Ich emisja rozpoczęła się w 2005 r. Pro-
mocyjna emisja monety legnickiej z wizerunkiem Zamku Piastowskiego nastąpiła uroczyście 10 
kwietnia 2006 r. z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Balcerowicza.

4. IMPREZY TARGOWE, OFERTY INWESTYCYJNE

Miasto od 2002 r. uczestniczy w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów REFE 
we Wrocławiu (edycja wiosenna i jesienna), podczas których prezentowano oferty inwestycyjne 
i materiały promocyjne Legnicy oraz w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO – Sa-
lon Investcity – w Poznaniu (listopad) - prezentacja osiągnięć legnickiego samorządu w zakresie 
ochrony środowiska, oferty inwestycyjne oraz materiały promocyjno – informacyjne o mieście. 
W 2003 r. Legnica uczestniczyła też w Targach Technologii Przemysłowej i Dóbr Inwestycyjnych 
w Poznaniu. Tego roku legnickie oferty inwestycyjne wraz z innymi materiałami promocyjnymi 
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były kolportowane na międzynarodowych targach nieruchomości w Monachium, Madrycie, Bar-
celonie i w Cannes. 
W latach 2005 – 2006 dzięki współpracy z Dolnośląską Agencją Promocji i Obsługi Samorządów, 
oferty inwestycyjne i materiały promocyjne Legnicy były z kolei dystrybuowane podczas Środko-
woeuropejskich Targów Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie (maj). 
Trzeba również odnotować organizację targów w naszym mieście, a wśród nich: 

• Ekotargi (maj 2004 r.), zorganizowane w ramach XXVIII Dni Nauki i Techniki. Ekspozycje 
technologii służących ochronie środowiska oraz proekologicznych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych zaprezentowały m.in. liczne spółki KGHM „Polska Miedź” SA, lokalne samorządy 
– w tym gmina Legnica, Bank Ochrony Środowiska oraz firmy zajmujące się tworzeniem te-
renów zielonych i kształtowaniem krajobrazu,

• I Legnickie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „Legbud 2004” (wrzesień 2004 r.),
• Targi Edukacyjne, odbywające się corocznie wiosną, podczas których prezentują się m.in. le-

gnickie szkoły ponadgimnazjalne oraz dolnośląskie wyższe uczelnie, w tym także z Legnicy.

Zestaw ofert inwestycyjnych Legnicy był corocznie publikowany w „Katalogu ofert inwestycyjnych 
miast polskich”, wydawanym przez Bussines Promotion oraz w Katalogu ofert Związku Miast Pol-
skich. Zostały też przekazane do Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Z ofertami inwestycyjnymi naszego miasta można się również zapoznać na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. 

W latach 2003 – 2005 materiały promocyjne miasta dotyczące kultury i turystyki były kolportowa-
ne na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie na stoisku sieci hoteli Qubus. Były 
także przekazywane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 

W ramach promocji gospodarczej Prezydent Miasta odbywał bardzo liczne spotkania z inwesto-
rami, którzy już ulokowali swój kapitał w mieście, jak też z osobami zainteresowanymi ofertami 
inwestycyjnymi. Promocji gospodarczej służyły również spotkania Prezydenta Legnicy z przed-
stawicielami: Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2004 r.), członkami 
Japońsko – Polskiego Komitetu Gospodarczego (2004 r.), a także z Ambasadorem Japonii (2004 r.), 
Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej (2005 r.), Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu 
(2004 i 2005 r.), Konsulem Honorowym Holandii (2005 r.), Konsulem Czech (2006 r.).

Ponadto w marcu 2003 r. – w ramach Dni Polsko – Szwedzkich – zorganizowano w Legnicy spotka-
nie gospodarcze z udziałem Hansa Anderssona, ministra ds. gospodarczych i ekonomicznych przy 
Ambasadzie Królestwa Szwecji w Polsce i Konsula Szwecji we Wrocławiu. Legnickim przedsię-
biorcom zaprezentowano wówczas zagadnienia dotyczące ekorozwoju w aspekcie funkcjonowania 
firm szwedzkich oraz wpływ członkowstwa w UE na polską gospodarkę oraz polskie firmy. Przed-
stawiono również możliwości korzystania z Ekofunduszu.
Natomiast 22 maja 2003 r. – w ramach obchodów Dni Alzacji na Dolnym Śląsku – francuski region 
prezentował się nie tylko we Wrocławiu, ale także w Legnicy. Odbyło się m.in. seminarium gospo-
darcze z udziałem członków Regionalnej Agencji Rozwoju Alzacji na czele z jej przewodniczącym 
Adrianem Zellerem. Połączone ono było z prezentacją legnickich firm.
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5. IMPREZ

Istotnym wydarzeniem 2003 r. były przygotowania do referendum w sprawie wejścia Polski do Unii 
Europejskiej i w związku z tym prowadzona kampania informacyjna, czym zajmował się Gminny 
Ośrodek Informacji Europejskiej. Funkcjonował on od marca do czerwca 2003 r. Ważnym elemen-
tem tej kampanii był zorganizowany na legnickim Rynku 26 maja festyn pn. „Spotkanie z Unią 
Europejską”, w którym obok władz miasta, uczestniczyli uczniowie legnickich szkół, studenci, sze-
fowie legnickich firm. Punkty informacyjne przygotowały m.in. Agencja Rozwoju Regionalnego 
„Arleg” S.A. i Federacja Pracodawców Polski Zachodniej. 
Z kolei z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Magistrat wspólnie z Legnickim 
Centrum Kultury przygotował także festyn dla mieszkańców. Uroczystości odbyły się najpierw 
przed Nowym Ratuszem, a następnie na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Ze swym koncertem wy-
stąpiła m.in. Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna.
Natomiast we wrześniu 2004 r. odbył się festyn dla legniczan, podczas którego Prezydent T. Krza-
kowski odebrał Honorową Tablicę Rady Europy, przyznaną przez Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy. Jest to już trzecie wyróżnienie o prestiżowym charakterze.
W 2005 r. Biuro Prezydenta było organizatorem obchodów 100 lecia Nowego Ratusza (15 kwiet-
nia – 25 czerwca), na które złożyły się takie przedsięwzięcia, jak: odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
w holu Ratusza ku czci Honorowych Obywateli Legnicy w III RP, organizacja wspólnie z Mu-
zeum Miedzi wystawy „Nowy Ratusz – historia gmachu”, koncert okolicznościowy w wykonaniu 
Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Leopoldinum. Ponadto zorganizowano Dni otwarte Ratusza, 
podczas których legniczanie z przewodnikami PTTK mogli zwiedzić niektóre pomieszczenia No-
wego Ratusza oraz poznać jego historię.
Rok 2006 można też uznać jako europejski, albowiem w związku z przyznaniem miastu środków 
unijnych między innymi na modernizację i renowację ulicy Najświętszej Marii Panny, Biuro Pre-
zydenta Miasta przygotowało w czerwcu wielki festyn dla mieszkańców i gości Legnicy.

6. INFORMACJA WIZUALNA I MULTIMEDIALNA

Strona internetowa Urzędu Miasta www.legnica.gov.pl (www.legnica.eu) od połowy maja 2004 r. zaczę-
ła funkcjonować w nowej, zmodyfikowanej szacie graficznej, a co najważniejsze wyposażona została 
w system nawigacji ułatwiający dostęp do informacji. Nowy wystrój uwzględnił liczne opinie legnic-
kich internautów. Trzeba tu dodać, że strona jest wciąż wzbogacana o nowe treści. Jest przejrzysta 
i dynamiczna. Na stronie, którą średnio miesięcznie odwiedza ponad 18 tys. internautów, poza bie-
żącym serwisem informacyjnym z życia miasta i samorządu, znaleźć można m.in. dział poświęcony 
inwestycjom miejskim, ofertom inwestycyjnym, strukturze, organizacji i funkcjonowaniu organów sa-
morządu legnickiego, przewodniki i informatory oraz ogłoszenia o konkursach i przetargach. W 2005 
r. wprowadzono bazę informacyjną o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego oraz kata-
log o legnickich Cyganach i programie pomocowym dla tej mniejszości etnicznej. W 2005 r. zmieniono 
również szatę graficzną i zawartość informacyjnych kart usług w Urzędzie (udostępnionych internau-
tom do wydruku w 2004 r.) oraz wprowadzono nowe wnioski i formularze do wydruku.
Dla potrzeb klientów Magistratu uruchomiono także na początku 2004 r. – w holu Ratusza (na par-
terze) informatyczny kiosk, z którego można wydrukować m.in. wzory wniosków urzędowych.
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Zmodyfikowana została również strona Prezydenta Miasta, zawierająca m.in. informacje o spotka-
niach, kalendarz Prezydenta, raporty z działalności Prezydenta oraz informacje o konferencjach 
prasowych i spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami.

Do systemowych działań w zakresie informacji wizualnej należy zaliczyć organizację lub współ-
organizację (rozpoczęcie w grudniu 2002 r.) wystaw w holu Ratusza (na drugim piętrze), których 
celem jest z jednej strony informowanie mieszkańców i gości odwiedzających Magistrat o waż-
nych wydarzeniach, z drugiej zaś ożywienie ratuszowego wnętrza. Zorganizowano m.in. wystawy: 
pt. „Urzędnik w rysunku satyrycznym” (wspólnie z LCK), „Legniccy Romowie” (LBP), „Legnicki 
samorząd na przestrzeni ostatnich 15 lat”, „Budowa obwodnicy zachodniej, w tym ostatniego jego 
odcinka od ul. Nowodworskiej do autostrady A4”.
W czerwcu 2006 r. zorganizowano po raz pierwszy w mieście wystawę plenerową, poświęconą hi-
storii ulicy Najświętszej Marii Panny. 
Również w czerwcu tego roku na tej ulicy stanęła plansza z planem centrum miasta, z zaznacze-
niem obiektów zabytkowych.

7. LEGNICA W REGIONIE I W POLSCE

Legnica odgrywa istotną rolę na Dolnym Śląsku, uczestnicząc aktywnie – jako członek – w Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej, 
a od czerwca 2005 r. także w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (w myśl uchwały Rady Miej-
skiej nr XXXIV/367/05 z dnia 30 maja 2005 r.).

31 maja 2003 r. odbyła się w naszym mieście uroczystość VII edycji Dolnośląskiego Klucza Suk-
cesu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Prezydent 
Legnicy odebrał wówczas nagrodę dla miasta – Dolnośląski Klucz Sukcesu – w kategorii „Najbar-
dziej gospodarna gmina miejska”.
Istotną płaszczyznę wymiany doświadczeń dolnośląskich samorządowców w różnych dziedzinach 
życia miast i gmin stanowi corocznie organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji… Fo-
rum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Są to spotkania przedstawicieli dolnośląskich 
jednostek samorządu terytorialnego – z udziałem władz wojewódzkich – podczas których omawia-
ne są problemy związane z regionem, jego rozwojem, gospodarką, finansowaniem i promocją.
Podobną rolę pełni Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, odbywające się corocznie 
w Krzyżowej. Ludzie władzy, przedsiębiorcy i eksperci mają okazję do wymiany poglądów i do-
świadczeń w różnych dziedzinach życia. 
Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej było organizatorem wielu szkoleń, poświęconych 
przygotowywaniu wniosków i sposobów wykorzystywania funduszy strukturalnych. Stowarzysze-
nie zorganizowało też szkolenia studyjne dla pracowników samorządowych w Brukseli. W jednym 
z nich uczestniczyła pracownica Wydziału Rozwoju Miasta.

Prezydent Legnicy uczestniczył także w pracach Forum 8 Prezydentów Miast Dolnośląskich 
(Bolesławiec, Lubin, Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław) oraz w posie-
dzeniach Konwentu Powiatów Dolnośląskich.
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Od 2003 r. notuje się rozwój współpracy z gminami b. województwa legnickiego. Współpraca ze 
Starostą Legnickim polegała m.in. na organizacji wspólnych imprez, w tym z okazji Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych, koncertów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Edukacji Narodowej – przy 
współudziale ówczesnego Posła T. Samborskiego oraz obchodów świąt państwowych. Dla miasta 
i powiatu legnickiego powołana jest wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 
Przedstawiciel miasta uczestniczy też w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Dzięki zabiegom Prezydenta Legnicy w kwietniu 2003 r. doszło do historycznego spotkania – 
w legnickim Ratuszu odbyło się Forum samorządowców b. województwa legnickiego (wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci, starostowie wraz z przewodniczącymi rad gmin) z przedstawiciela-
mi Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A., podczas którego przedstawiono strategię funkcjonowania 
Kombinatu w otoczeniu w kontekście norm i doświadczeń w UE. Ponadto omówiono możliwości 
i kierunki współpracy miast i gmin Zagłębia Miedziowego z największym pracodawcą – KGHM. 
Należy w tym miejscu podkreślić, że od tego momentu obserwuje się bliską współpracę pomiędzy 
Prezydentem Legnicy a Zarządem KGHM i Fundacją Polskiej Miedzi, co zaowocowało m.in. orga-
nizacją w naszym mieście dwóch edycji Gali Noworocznej oraz obchodów Dni Hutnika z udziałem 
gwiazd polskiej sceny muzycznej, a także dofinansowywaniem różnych wydarzeń kulturalnych 
w Legnicy.
 
O randze naszego miasta w kraju świadczy również fakt, że Legnica była wybierana na miejsce 
konferencji ogólnopolskich, które odbywały się pod patronatem Prezydenta Miasta. Były to m.in.:

• posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich (maj 2004 r.),
• konferencja szkoleniowa służb geodezyjno – kartograficznych (wrzesień 2004 r. i czerwiec 

2005 r.),
• konferencja poświęcona rewitalizacji miast, której organizatorem było Ministerstwo Gospo-

darki i Pracy oraz Związek Miast Polskich (grudzień 2004 r.),
• ogólnopolskie konferencje poświęcone wybranym aspektom medycznych działań ratowni-

czych (wrzesień 2005 r., kwiecień 2005 r.),
• seminarium nt. „Unia Europejska – bliżej”, którego organizatorem było Warszawskie Cen-

trum Stosunków Międzynarodowych (listopad 2005 r.).

W 2005 r. obchodzono w kraju 15 lecie istnienia odnowionego samorządu terytorialnego. Również 
miasto włączyło się w te obchody, organizując wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
im. Witelona Kolokwium, poświęcone przeobrażeniom, które zaszły w Legnicy po r. 90.

Legnica uczestniczy w pracach następujących ogólnopolskich stowarzyszeń i związków:
• Związek Miast Polskich,
• Związek Powiatów Polskich,
• Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich,
• Stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku”.

Warto w tym miejscu dodać, że w Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich w marcu 
2006 r. Legnica otrzymała wyróżnienie za multimedialny wizerunek miasta i działalności samorządu.
W 2004 r. powstało Stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku”, któremu przewodniczy Prezydent 
T. Krzakowski (do Stowarzyszenia przystąpiło 10 miast Polski). Stowarzyszenie zostało zarejestro-



Raport o stanie miasta. Legnica 2002-2006

190

wane w 2005 r., a jego działalność ma koncentrować się m.in. na wykreowaniu znaczenia szlaku 
komunikacyjnego, którym przebiega autostrada A4, podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakre-
sie promocji kulturalnej i gospodarczej miast i regionów położonych na szlaku Via Regia (Droga 
Królewska).

Wydatki na składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach i związkach w 2005 r. kształtowały 
się następująco:

Nazwa związku, stowarzyszenia Składka roczna

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska 1.750 zł

Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej 10.000 zł

Dolnośląska Organizacja Turystyczna 11.000 zł

Związek Miast Polskich 18.359,14 zł

Związek Powiatów Polskich 5.312 zł

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski 2.337,39 zł

Stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku” 7.000 zł

8. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W IV kadencji legnickiego samorządu kontynuowana była polityka rozwoju współpracy z mia-
stami partnerskimi – Wuppertalem, Blanskiem i Drohobyczem. Odnotowano zintensyfikowanie 
wymiany doświadczeń przez uczniów, studentów i kadrę dydaktyczną oraz urzędników. Podstawo-
wymi obszarami wspólnych przedsięwzięć były: kultura, edukacja, nauka, sport i rekreacja.
W 2003 r. 22 legnickie instytucje i placówki miały swych partnerów w miastach bliźniaczych, 
niektóre z nich współpracują z kilkoma. W tym samym roku pięć kolejnych legnickich instytucji 
nawiązało kontakty ze swymi partnerami – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (w Wup-
pertalu), Stowarzyszenie „Legnica wspiera niepełnosprawnych” (w Drohobyczu), Chór „Madrygał” 
(w Drohobyczu) i Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (w Blansku).
W 2004 r. z kolei Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 nawiązał współpracę ze szkołą w Wolfsbur-
gu i z Uniwersytetem w Magdeburgu. Fundacja „Zielona Akcja” pozyskała partnera w Blansku. Do 
realizacji europejskich projektów nowych partnerów pozyskały również Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Witelona i Wyższa Szkoła Menedżerska. Kontakty zagraniczne nawiązali też legnic-
cy harcerze z niemieckimi skautami.
Na przełomie 2005/2006 r. podjęto także starania nawiązania kontaktów legnickiego Sądu Okręgo-
wego z wuppertalskim partnerem.

Najważniejszym wydarzeniem w r. 2003 w dziedzinie komunalnej polityki zagranicznej były obchody 
10 lecia partnerstwa z Wuppertalem. Z tej okazji odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej (18 paź-
dziernika), podczas której podpisano porozumienie o przedłużeniu współpracy na kolejne lata oraz 
konferencja międzynarodowa pod hasłem „Przez partnerstwo do Zjednoczonej Europy” – z udziałem 
delegacji wszystkich miast partnerskich. Warto w tym miejscu dodać, że na organizację konferencji 
Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej w Brukseli w kwocie 9.933,69 Euro.
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Najistotniejszym wydarzeniem 2004 r. z punktu widzenia efektów międzynarodowych działań le-
gnickiego samorządu oraz instytucji miejskich było wyróżnienie miasta przez Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy Honorową Tablicą Rady Europy.

W latach 2004 – 2006 – w ramach współpracy między Województwem Dolnośląskim a Regionem 
Alzacji we Francji – realizowany był wspólny projekt edukacyjny pod nazwą „Klasy dziedzictwa 
kulturalnego”. Jego celem jest przybliżanie ludziom młodym dziejów i dziedzictwa cywilizacyjne-
go regionów, leżących na pograniczach różnych państw: Alzacji – na pograniczu Francji i Niemiec 
oraz Dolnego Śląska – na pograniczu Polski, Niemiec i Czech. Ze strony legnickiej w projekcie 
uczestniczy młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. 

W związku z programem Rządów RP i RFN pod nazwą „Rok Polski w Niemczech i Rok Niemiec-
ki w Polsce 2005/2006” w grudniu 2004 r. Prezydent zdecydował o włączeniu Legnicy do realizacji 
ww. projektu. W jego ramach:

• Legnickie Centrum Kultury prezentowało najpierw na przełomie stycznia i lutego 2005 r. 
w Neubibergu k/Monachium, a następnie w sierpniu w Herdheim (Badenia Wirtembergia) 
„Międzynarodową Wystawę Satyrykon – Legnica 2004”,

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona przy współpracy z Fachhochschule z Lu-
dwigsburga zorganizowała w kwietniu 2005 r. w Krzyżowej Międzynarodowe Kolokwium, 
poświęcone 15 rocznicy powstania w Polsce samorządu terytorialnego,

• Galeria Sztuki przygotowała w Wuppertalu w październiku 2005 r. wystawę pn. „Współczesna 
Polska Sztuka Złotnicza”, dokumentująca najnowsze tendencje polskiego awangardowego 
złotnictwa,

• we wrześniu 2005 r. w Legnicy II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało dla legnickiej 
młodzieży i swych rówieśników z partnerskiej szkoły z Wilhelm – Dõrpfeld Gymnasium 
w Wuppertalu konkurs wiedzy o zaprzyjaźnionych miastach – Legnicy i Wuppertalu. 

W 2004 r. podjęto próbę nawiązania współpracy na płaszczyźnie samorządowej z miastem Galla-
rate we Włoszech (od kilku lat trwa współpraca na niwie sportowej). Ponadto Prezydent Miasta 
skierował do mera francuskiego miasta Roanne list intencyjny, celem nawiązania bliższej i szer-
szej współpracy pomiędzy samorządami (dotychczas współpracowali z partnerami: PWSZ im. 
Witelona oraz Zespół Szkół Samochodowych). W kwietniu 2006 r. doszło w Roanne do zawarcia po-
rozumienia, które w imieniu gminy Legnica podpisał Prezydent T. Krzakowski. 

W mijającym okresie legnicka młodzież i studenci uczestniczyli w realizacji różnych programów 
europejskich. Ponadto – w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury „Promocja kultu-
ry polskiej za granicą” – Teatr im. H. Modrzejewskiej brał udział w 2005 r. w Festiwalu „Divadelna 
Nitra” w Słowacji. W tamtejszym Domu Kultury zaprezentowano spektakl „Made in Poland”. 

Współpraca zagraniczna odbywa się nie tylko w ramach zawartych porozumień o partnerskiej 
współpracy. Kilkanaście szkół i instytucji współdziała z partnerami spoza miast bliźniaczych. 
Francuskich partnerów mają np. Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, II LO, 
Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Szkół Samochodowych. Zespół Szkół Technicznych i Ogólno-
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kształcących współpracuje z prywatną szkołą ogólnokształcącą w Dahlem – Marienau, a Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Merthyr Tydfil w Walii (Wielka Brytania). 

Duże znaczenie dla tworzenia wizerunku miasta miały częste spotkania Prezydenta Miasta z przed-
stawicielami placówek dyplomatycznych różnych państw: Republiki Czeskiej, Słowenii, Szwecji, 
Japonii, Chin, Republiki Federalnej Niemiec, Holandii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wydatki na współpracę zagraniczną w latach 2002 – 2006 (plan) prezentuje poniższe zestawienie:

Rok 2002 2003 2004 2005 2006

Ogółem w zł 66.400 84.400 62.600 44.007 59.000

Z budżetu miasta dofinansowywane są corocznie działania jednostek organizacyjnych gminy w 
dziedzinie współpracy zagranicznej, tj. szkół i instytucji kultury. Rocznie w różnorodnych formach 
wymiany młodzieżowej bierze udział ok. 500 młodych legniczan.
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2002 ROK

LIPIEC

9 lipca  –  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli rezygnację 
Ryszarda Kurka z funkcji Prezydenta Legnicy

12 lipca  –  Wakacyjny Podwieczorek na Kartuzach – festyn osiedlowy (org. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji)

17-21 lipca  –  VIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich – zawody łucznicze
23 lipca  –  uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hipermarketu „Au-

chan” w sąsiedztwie lotniska
25 lipca  –  przekazanie do użytku – po remoncie – mostu na potoku Kopanina (zwiększe-

nie nośności mostu do 30 ton)
29 lipca  –  52. Sesja Rady Miejskiej III kadencji – wybór Tadeusza Krzakowskiego na 

Prezydenta Legnicy

SIERPIEŃ

1-6 sierpnia  –  Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”
5-27 sierpnia  –  w Galerii Sztuki wystawa prac plastycznych legnickich artystek: Marii Król, 

Agnieszki Wlaźlak, Aleksandry Frydrychowicz – Zając i Marii Rogali
10-18 sierpnia  –  X Warsztaty Filmu Animowanego – Letnia Akademia Filmowa (org. Legnic-

kie Centrum Kultury)
12 sierpnia  –  XI Legnickie Wieczory Organowe – recital organowy Kaare Nordstoga z Norwe-

gii
24 sierpnia  –  II Święto Ogórka pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Stowarzyszenie 

Kobiety Europy)
25 sierpnia  –  II Grillowanie na „Kormoranie” (org. OSiR)
30 sierpnia  –  pobyt w Legnicy delegacji z Rady Regionalnej Alzacji w Strasburgu

WRZESIEŃ

3 września  –  otwarcie przez prezydenta Legnicy 25. Jubileuszowej Międzynarodowej Wysta-
wy Pokonkursowej „Satyrykon 2002” w Muzeum Karykatury w Warszawie

5 września  –  konferencja pt. Forum inicjatyw pozarządowych (org. Regionalne Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu i Stowarzyszenie na 
Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie)

6 września  –  w Galerii Sztuki wernisaż wystawy Sylwestra Ambroziaka „Rzeźba”
8 września  –  obchody 10 lecia istnienia Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfo-

nicznej „Europera”w Goerlitz (w Orkiestrze, liczącej ponad 60 osób, gra 30 
uczniów z legnickiego Zespołu Szkół Muzycznych)

10 września  –  w Katedrze p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła – koncert inauguracyjny XVII 
Conversatorium Organowego (org. LCK)

13 września  –  w Galerii „Loża” Legnickiej Biblioteki Publicznej wernisaż wystawy rysun-
ków satyrycznych Roberta Wierzbickiego „Znani czy nieznani”

13 września  –  w Muzeum Miedzi otwarcie wystawy pt. „Edyta Stein Kamień i papier. Instalacje 
Grzegorza Niemyjskiego (org.: Muzeum Miedzi i Towarzystwo im. Edyty Stein) 
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20 września  –  uroczystość otwarcia Zakładu Produkcyjnego Warszawskiej Fabryki Plate-
rów „Hefra” S.A. w Legnicy

20 września  –  w Muzeum Miedzi otwarcie wystawy fotograficznej „Drohobycz – miasto 
Schulza”

20 września  –  w Muzeum Miedzi otwarcie wystawy pn. „Miedzioryty”
20 września  –  inauguracja 7. festiwalu literackiego „Port Legnica 2002”
20 września  –  otwarcie w Ekobibliotece przy ul. Łukasińskiego 30 Ośrodka Informacji Eko-

logicznej
21 września  –  obchody 50 lecia istnienia Technikum Samochodowego
25 września  –  dolnośląska sesja popularnonaukowa „Polskie biblioteki publiczne w przed-

dzień integracji z Unią Europejską” (org. Legnicka Biblioteka Publiczna)
28 września  –  wyścig MTB „O puchar lwa legnickiego” pod patronatem Prezydenta miasta 

(org. Klub Kolarstwa Górskiego Zywer) 
30 września  –  53 sesja Rady Miejskiej (ostatnia w III kadencji)

PAŹDZIERNIK

Od 1 października  –  wszystkie legnickie spółki komunalne mają jednoosobowe zarządy
październik  –  miasto otrzymało certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządo-

wym”
4 października  –  w Muzeum Miedzi wernisaż wystawy legnickiego kompozytora pt. „Benja-

min Bilse 1816 – 1902. Życie i twórczość”
5 października  –  na legnickim rynku „I Legnicki Jarmark Kapuściany” (org. OSiR)
8 października  –  premiera w Teatrze im. H. Modrzejewskiej sztuki pt. „Mersi, czyli przypadki 

Szypowa” wg Bułata Okudżawy
11-12 października  –  sesja wyjazdowa w Legnicy V Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod patrona-

tem Prezydenta Miasta
12 października  –  obchody Dnia Papieskiego (występy zespołów muzycznych)
15 października  –  przekazanie przez LPWiK SA do eksploatacji zmodernizowanej części biolo-

gicznej miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej
17 października  –  Legnica zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Gmi-

na”, ogłoszonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
17-18 października  –  Halowe Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich o puchar Komen-

danta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod patronatem Prezydenta Le-
gnicy

18 października  –  nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 (V LO) imienia Jana He-
weliusza oraz obchody 10 lecia placówki 

18 października  –  obchody 40 lecia Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Murarskiej
18 października  –  w Galerii Sztuki wernisaż wystawy XII Ogólnopolskiego Przeglądu Malar-

stwa Młodych „Promocje”
19 października  –  XV Bieg Lwa Legnickiego (org. OSiR)
20-21 października  –  udział Teatru im. H. Modrzejewskiej na II Międzynarodowym Festiwalu Genius 

Loci w Krakowie (prezentacja sztuk: „Ballada o Zakaczawiu” i „Obywatel M”)
21 października  –  promocja książki „Od głosowania do wybierania. Radni i prezydenci Legni-

cy” autorstwa W. Konduszy i W. Kalskiego



Kronika wybranych wydarzeń

199

24 października  –  uroczyste otwarcie hali sportowej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących (ul. Złotoryjska), w którym wziął udział prof. Tomasz Goban – 
Klass, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu 

25 października  –  oddanie do użytku 3,2 km odcinka nowowybudowanej obwodnicy zachodniej 
od ul. Chojnowskiej do ul. Złotoryjskiej; w uroczystości uczestniczył wicepre-
mier Marek Pol

27 października  –  wybory radnych do sejmiku i samorządów lokalnych oraz prezydenta miasta

LISTOPAD
7 listopada  –  Prezydent T. Krzakowski przekazał Komendzie Miejskiej Policji dwa nowo-

zakupione samochody osobowe (dofinansowanie gminy w wysokości 50 % 
kosztów zakupu)

10 listopada  –  II tura wyborów Prezydenta Legnicy (kandydaci: Ryszard Jaśkowski i Tade-
usz Krzakowski)

11 listopada  –  uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości
12 listopada  –  w Ratuszu uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego Rady 

Miejskiej 
14 listopada  –  z kurtuazyjną wizytą w Ratuszu był Aleksander Jakowienko, nowy Konsul 

Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
18 listopada  –  I sesja Rady Miejskiej IV kadencji; radni i nowowybrany Prezydent Miasta 

Tadeusz Krzakowski złożyli uroczyste ślubowanie
od 19 do 22 listopada  –  udział miasta w XI Targach Inwestycyjnych Miast Polskich „INVESTCITY” 

w Poznaniu
20 listopada  –  Prezydent Legnicy T. Krzakowski odebrał w Poznaniu – podczas Międzynaro-

dowych Targów Ekologicznych POLEKO – certyfikat „Gmina przyjazna śro-
dowisku”

21 listopada  –  w Muzeum Miedzi wernisaż wystawy „Friedrich Bernhard Werner. Śląski ry-
sownik i topograf”, połączonej z międzynarodową konferencją na temat życia 
i twórczości F. B. Wernera

27 listopada  –  otwarcie hipermarketu AUCHAN
30 listopada  –  uroczystości inaugurujące 25 lecie działalności Teatru im. H. Modrzejew-

skiej oraz 160 lecie obiektu teatralnego z udziałem Rafała Skąpskiego, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury

GRUDZIEŃ

2 grudnia  –  Ogólnopolskie Targi Pracy „Edukacja drogą do sukcesu” (org. Ochotnicze 
Hufce Pracy)

6 grudnia  –  Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego (org. LCK)
6-8 grudnia  –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Łemkowie u progu XXI wieku. Od-

rodzenie czy asymilacja?” (org. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” 
i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona)

7-8 grudnia  –  XVI Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej chłopców 
pod patronatem Prezydenta Legnicy

11 grudnia  –  Prezydenci Miast: Bolesławca, Głogowa, Jeleniej góry, Legnicy, Lubina, Świd-
nicy, Wałbrzycha i Wrocławia podpisali we Wrocławiu deklarację o współ-
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pracy oraz w sprawie referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej

12 grudnia  –  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej z udziałem Ryszarda Nawrata, Wojewody 
Dolnośląskiego nt. „Miejsca Legnicy w strategii rozwoju województwa dolno-
śląskiego” 

16 grudnia  –  spotkanie w Muzeum Miedzi z okazji 40 lecia istnienia instytucji
17 grudnia  –  konferencja starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów subregionu le-

gnickiego pt. „Perspektywy finansowania rozwoju regionalnego w roku 2003” 
(org. Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A.)

18 grudnia  –  gościem Ratusza był Mikael Benthe, I Sekretarz Ambasady Szwecji w War-
szawie

20 grudnia  –  przekazanie Legnickiemu Centrum Kultury dziesięciu pomieszczeń w skrzy-
dle „C” Akademii Rycerskiej

31 grudnia  –  powitanie Nowego Roku pokazem sztucznych ogni

2003 ROK

STYCZEŃ

15 stycznia  –  Prezydent T. Krzakowski powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Józefa Wasinkiewicza

16 stycznia  –  gościem Prezydenta Legnicy był Michel Raineri, Konsul Generalny Francji, 
dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie

22 stycznia  –  Koncert Noworoczny z udziałem zespołu „Pod Budą” (org. Prezydent Legni-
cy, LCK)

31 stycznia  –  seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw pn. „Pozyskaj kapitał, za-
inwestuj w swoim mieście” (org.: Telekomunikacja Polska, Urząd Miasta)

LUTY

luty-marzec  –  przeprowadzenie ankiet wśród legnickich przedsiębiorców handlowych 
(org. UM)

luty  –  Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych – powołanie przez Prezydenta Mia-
sta Legnickiego Komitetu Obchodów

3 lutego  –  Prezydent T. Krzakowski odebrał w Warszawie certyfikat „Gmina przyjazna 
środowisku”

4 lutego  –  gościem Prezydenta Legnicy był Czesław Lang, którego Firma Lang Team 
jest organizatorem Tour de Pologne

7 lutego  –  uroczystości związane z obchodami 58 rocznicy powrotu Ziemi Legnickiej do 
Macierzy

17 lutego  –  spotkanie Prezydenta T. Krzakowskiego z przedstawicielami lokalnego biznesu

MARZEC

8 marca  –  obchody 45 lecia IV Liceum Ogólnokształcącego
13 marca  –  spotkanie Prezydenta T. Krzakowskiego z legnickimi sportowcami
13 marca  –  spotkanie Prezydenta Miasta z legnickimi kupcami i handlowcami
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15 marca  –  w Ratuszu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Turystyki, 
Sportu i Rekreacji oraz Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, poświęcone strategii rozwoju turystyki i dziedzic-
twa kulturowego Dolnego Śląska

15 marca  –  premiera spektaklu „Wschody i zachody miasta” Roberta Urbańskiego w Te-
atrze Modrzejewskiej w reż. J. Głomba

19-20 marca  –  Targi Edukacyjne pod patronatem Prezydenta Legnicy
20 marca  –  IX edycja Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku, w tym w Legnicy 

z udziałem Hansa Anderssona, Ministra ds. gospodarczych i ekonomicznych 
Ambasady Szwecji w Polsce, Mikaela Benthe I Sekretarza Ambasady Szwecji 
oraz Arne Sehlmana, Konsula Honorowego Szwecji we Wrocławiu

29 marca  –  eliminacje rejonowe 48. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
29 marca  –  finał miejski III Legnickiego Konkursu Mitologicznego

KWIECIEŃ

2 kwietnia  –  spotkanie Prezydenta T. Krzakowskiego z przedstawicielami legnickich klu-
bów sportowych

7 kwietnia  –  w Legnicy przebywali Hideaki Ueda, Ambasador Japonii w Polsce i Ichiro 
Kawakami, I Sekretarz Ambasady Japonii

10 kwietnia  –  VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „EKO – PIOSENKA 2003” 
(org. MCK)

11 kwietnia  –  finał miejski konkursu ph. „Polska na drodze do Unii Europejskiej”, ogłoszo-
nego przez Prezydenta Legnicy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

11-13 kwietnia  –  udział miasta w VIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości REFE we 
Wrocławiu

12 kwietnia  –  VI finał Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Hufców Pracy z Dolnego Śląska
15 kwietnia  –  lokalne forum gospodarcze (org.: PKO BP, Telekomunikacja Polska, Urząd 

Miasta)
24 kwietnia  –  38 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich” 

(otwarcie wyścigu i kryterium nocne prologu wokół Zamku Piastowskiego)
25-27 kwietnia  –  XX Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej strażaków (org. KM Państwowej 

Straży Pożarnej)
29 kwietnia  –  inauguracja XII Legnickich Wieczorów Organowych – koncert A. Chorosiń-

skiego

MAJ

1-4 maja – koncerty w Parku Miejskim
7 maja  – Inauguracja Juvenaliów
8 maja  – XIII Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej z okazji 58 rocznicy zakończenia II 

wojny światowej
15 maja  –  wizyta w Legnicy Sylweriusza Królaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości
17 maja  –  obchody jubileuszu 40 lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-

cych im. H. Pobożnego z udziałem Krystyny Łybackiej, Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu
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22 maja  – Dni Alzacji w Legnicy z udziałem A. Zellera, przewodniczącego Rady Re-
gionalnej Alzacji (seminarium gospodarcze, wernisaż wystawy fotograficznej 
„Alzatczycy”)

23-25 maja  – Legnickie Dni Osób Niepełnosprawnych
23-25 maja  – Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat 34” (org. LCK)
24 maja  – 6 czerwca – Happening „Brama do Europy” (org.: Polskie Radio Wrocław, 

Urząd Miasta)
24-25 maja  –  IV Turniej Kowali „O srebrne klucze Legnicy” (org. OSiR)
26 maja  –  festyn w Rynku pn. „Spotkanie z Unią Europejską” (org. LCK i Urząd Miasta)
29 maja  –  1 czerwca – Dni Legnicy 
30-31 maja  –  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Środowisko a zdrowie dziecka” 

pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska i Prezy-
denta Legnicy (org. Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego)

31 maja  –  V Spływ Samoróbek „O błękitną wstęgę Kaczawy” (org. OSiR)
31 maja  –  Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i młodzików w kick boxingu
31 maja  –  obchody 10 lecia istnienia zespołu tanecznego „Złote dzieci” ze Spółdzielcze-

go Domu Kultury „Kopernik”
31 maja  –  VII edycja Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (org.: Stowarzyszenie na Rzecz 

Promocji Dolnego Śląska, Urząd Miasta); podczas uroczystości Prezydent 
T. Krzakowski odebrał statuetkę dla najbardziej gospodarnej gminy miejskiej 
w 2002 r. Statuetkę otrzymał także Jacek Głomb, dyrektor Teatru Modrze-
jewskiej w kategorii – największa osobowość w promocji regionu w 2002 r.

CZERWIEC

2 czerwca  – uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Legnicy otrzymał Ksiądz Biskup Tadeusz Rybak 

3 czerwca  –  XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej Legnica 2003 (org. Spółdzielczy Dom Kul-
tury „Atrium”)

6-7 czerwca  –  Regionalny Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
7-8 czerwca  –  Referendum Ogólnokrajowe w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Trakta-

tu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
8 czerwca  –  XXII Regionalne Spotkania Zespołów Folklorystycznych (org. LCK)
8 czerwca  –  premiera sztuki pt. „Zona” w Teatrze Modrzejewskiej
9-12 czerwca  –  udział gminy Legnica w Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwe-

stycyjnych w Poznaniu
13 czerwca  –  uroczystość wręczenia nagród i otwarcie 26 Międzynarodowej Wystawy SA-

TYRYKON – LEGNICA 2003 w Muzeum Miedzi (org. LCK)
14 czerwca  –  III legnickie prezentacje sprzętu ochrony osób i mienia „Bezpieczna Legnica 

2003” (org. Urząd Miasta)

LIPIEC

18 lipca  –  uroczyste otwarcie promenady na wale przeciwpowodziowym pomiędzy ul. 
Kartuską i Wrocławską

26 lipca  –  w Parku Miejskim festyn Polskiego Radia Wrocław
27 lipca  –  Wybory Miss Lata w Jezierzanach (org. OSiR)
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SIERPIEŃ

1 sierpnia  –  ukonstytuowanie się Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Prezydencie Legnicy

2 sierpnia  –  uroczystości związane z 50 leciem posługi kapłańskiej Ks. Biskupa T. Rybaka
28 sierpnia  –  inauguracja IV Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych 

„Pod Kyczerą” (wystąpiły zespoły m.in. z Kolumbii, Indii, Sierra Leone, No-
wej Zelandii, Włoch, Węgier, Czech, Chorwacji)

29 sierpnia  –  otwarcie obwodnicy zachodniej na odcinku od ronda na ul. Złotoryjskiej do 
skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Nowodworską

31 sierpnia  –  obchody 64 rocznicy wybuchu II wojny światowej

WRZESIEŃ

1 września  –  miejska inauguracja roku szkolnego 2003/2004 w V Liceum Ogólnokształcącym, 
w którym oddano do użytku salę sportową i boisko o nawierzchni syntetycznej

12 września  –  I Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny (org. OSiR) 
19-21 września  –  „Sprzątanie Świata – Polska 2003” (już po raz dziesiąty legniczanie wzięli 

udział w akcji)
20-21 września  –  XII Mistrzostwa Legnicy w ringo
21-22 września  –  Europejski Dzień bez Samochodu w Legnicy
26 września  –  w Galerii Sztuki wernisaż wystawy Małgorzaty Warlikowskiej pt. „Ceramika 

i szkło”
29 września  –  w Centrum Kształcenia Ustawicznego – uroczystość wręczenia stypendiów 

Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych regionu legnic-
kiego z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolno-
śląskiego 

30 września  –  prapremiera spektaklu Teatru Modrzejewskiej „Szpital Polonia” na Festiwa-
lu w Bydgoszczy

PAŹDZIERNIK

2 października  – uczniowie I LO: Łukasz Wolański i Adam Hoszman otrzymali akty stypendial-
ne Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „zDolnyŚląsk” na rok szk. 
2003/2004

3 października  –  VI Dolnośląski Festiwal Nauki – sesja wyjazdowa w Legnicy pod patronatem 
Prezydenta Miasta

4 października  –  II Jarmark Kapuściany w Rynku (org. OSiR)
15 października  –  konferencja pt. „Uzależnienia – zagrożeniem młodzieży XXI wieku”
18-20 października  –  obchody 10 lecia partnerstwa miast Legnicy i Wuppertalu – uroczysta sesja 

Rady Miejskiej i konferencja „Przez partnerstwo do Zjednoczonej Europy” z 
udziałem: nadburmistrza Wuppertalu Hansa Kremendahla, starosty Blanska 
Jaroslavy Kralovej i mera Drohobycza Michaiły Łużeckiego

20 października  –  wizyta u Prezydenta Miasta delegacji Czeskiej Federacji Folkloru – organiza-
tora 50 festiwali folklorystycznych

23 października  –  konferencja nt. Wykorzystywania środków z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego (org. UM, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy)

25 października  –  VII Zjazd Hufca ZHP w Legnicy
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25 października  –  obchody Dnia Edukacji Narodowej, 10 lecia istnienia Zespołu Szkół Integra-
cyjnych połączone z otwarciem nowego kompleksu sportowego z udziałem 
Wiceministra MENiS Adama Giersza

25 października  –  obchody 5 lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona
25 października  –  Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate – do 
27 października  –  wernisaż Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2003 w Mu-

zeum Karykatury w Warszawie
28 października  –  II Legnicki Dzień Integracji (org. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ-

cących pod patronatem Prezydenta Miasta)
30 października  –  w Akademii Rycerskiej „Zaduszki bluesowe” w wykonaniu zespołu Tacker 

Band (org. LCK)

LISTOPAD

2 listopada  –  rozpoczęcie prac przy budowie salonu meblowego firmy „Bodzio” w rejonie 
ul. Sikorskiego (otwarcie w połowie grudnia)

6 listopada  –  pierwsze z cyklu spotkań ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi poświę-
cone pracom nad „Strategią rozwoju miasta Legnicy w latach 2004 – 2014”

11 listopada  –  obchody Narodowego Święta Niepodległości
18-21 listopada  –  udział gminy w Targach Inwestycyjnych Miast Polskich Investcity w Poznaniu
19 listopada  –  podczas Targów Ekologicznych POLEKO w Poznaniu Prezydent Legnicy 

odebrał certyfikat laureata I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Nasza Gmina w Europie” 

21 listopada  –  wernisaż wystawy w Muzeum Miedzi pt. „Malarstwo na miedzi”
25 listopada  –  konferencja „Jak uchronić dzieci i młodzież przed narkotykami” z udziałem 

Prezesa Stowarzyszenia „MONAR” Jolanty Łazugi – Koczurowskiej
26 listopada  –  spotkanie Prezydenta Miasta z grupą Honorowych Dawców Krwi z okazji 45 

lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce
27 listopada  –  nadesłanie listu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z podziękowaniami 

dla Prezydenta i mieszkańców Legnicy za życzenia z okazji 25 rocznicy pon-
tyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II

27-30 listopada  –  w Legnicy – na zaproszenie Prezydenta Miasta przebywała delegacja z wło-
skiego miasta Gallarate 

29 listopada  –  IV Europejski Puchar Miedzi w Karate WKF – EUROPAN CUPRUM CUP 
Legnica 2003 (org. KKS „Tora”)

GRUDZIEŃ

4 grudnia  –  Prezydent Legnicy, Starosta Legnicki oraz Prezesi: Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i SM Piekary przekazali Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej sprzęt ratowniczy (18 kompletów szelek bezpieczeństwa)

6 grudnia  –  I Legnickie Dyktando pod patronatem Prezydenta Miasta (org. Szkoła Pod-
stawowa nr 16)

9 grudnia  –  rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu Ministra Ochrony Środowiska „Lider 
Polskiej Ekologii” – Legnica otrzymała wyróżnienie za kompleksowe działa-
nia na rzecz ochrony środowiska 

31 grudnia  –  Sylwester pod Ratuszem
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2004 ROK

STYCZEŃ

7 stycznia  –  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczysta gala Laureatów V edycji 
Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”; Prezydent Legnicy ode-
brał honorowy certyfikat „Gminy Przyjaznej Środowisku”

22 stycznia  –  uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono odznaki „Zasłużo-
ny dla Legnicy” oraz statuetki laureatom konkursu o tytuł „Filantropa Roku 
2003”, odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta (Przedsiębior-
stwo Meblowe „Baster” i Barbara Jujeczka – pedagog z II LO), a także kon-
cert noworoczny, podczas którego wystąpił Grzegorz Turnau

24 stycznia  –  Wielka Gala Noworoczna dla legniczan pod patronatem Prezesa Zarządu 
KGHM „Polska Miedź” S.A. Speczika, Ordynariusza Diecezji Legnickiej Ks. 
Biskupa T. Rybaka oraz Prezydenta Legnicy T. Krzakowskiego w Katedrze 
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (z udziałem m.in. M. Walewskiej, Eweliny 
Flinty, Jacka Wójcickiego i Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej)

LUTY

9 lutego  –  obchody 59 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy
9 lutego  –  Legnica na antenie Polskiego Radia „Bis” w audycji „Krajobrazy” (prezentacja 

różnych dziedzin z życia miasta, w tym w szczególności w zakresie kultury)
14-15 lutego  –  XXII Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie pod patronatem 

Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta Legnicy (org. Ośrodek Sportów 
Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec”) 

18-19 lutego  –  II Ogólnopolskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Europa w Two-
jej firmie. Możesz więcej” pod patronatem Prezydenta Miasta (org. m.in.: 
PTC sp. z o.o., Bank Zachodni WBK, Microsoft Polska, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Urząd Zamówień Publicznych, Kanadyjsko-Polska 
Fundacja Przedsiębiorczości)

21 lutego  –  II Biesiada Folklorystyczna „Raz na ludowo” (org. LCK)
23 lutego  –  udział Galerii Sztuki w Monachium na Międzynarodowych Targach Biżuterii 

i Zegarków „INHORGENTA”

MARZEC

5 marca  –  koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z udziałem Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” (org. Poseł T. Samborski, Prezydent Legnicy i Starosta Legnicki)

5-7 marca  –  Puchar Polski w Taekwon-do Juniorów i Seniorów, podczas którego legnicza-
nie zdobyli medale, zajmując drużynowo 4 miejsce (na 36 startujących); wśród 
medalistów znaleźli się Marzanna Pawlik, Maciek Żuk, Adrian Rogowski

15-16 marca  –  konferencja popularnonaukowa p.h. „Polska w Unii w oczach młodego Eu-
ropejczyka” – pod patronatem Prezydenta Legnicy – z udziałem studentów 
z partnerskiego miasta Wuppertal (org. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy 
Polskiej Oddział Legnica)

18-19 marca  –  Targi Edukacyjne pod patronatem Prezydenta Legnicy
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22 marca  –  Dni Kultury Szwedzkiej w Legnicy pod patronatem Prezydenta Miasta (org. 
Legnicka Biblioteka Publiczna)

26 marca  –  IV edycja Międzygimnazjalny Konkurs Mitologiczny (org. Gimnazjum nr 11 
przy ul. Wrocławskiej)

28 marca  –  Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotego Lwa” (org. LCK, 
Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego „Lew”)

marzec  –  powstanie Klubu Jazzowego „Blue Monk”, któremu szefuje Andrzej Szymań-
ski; Klub działa w Caffe Modjeska

marzec  –  uruchomienie przy ul. Głogowskiej nowej firmy „Concordia” sp. z o.o., zaj-
mującej się produkcją bielizny bawełnianej 

KWIECIEŃ

5 kwietnia  –  na legnickim Rynku IV Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego (org. UM, KM Policji, Ośrodek Ruchu Drogowego, PCK, PZMot.)

8 kwietnia  –  premiera sztuki „Szaweł” Roberta Urbańskiego w reż. J. Głomba
16 kwietnia  –  finał konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Prezentację Multi-

medialną „Legnica – moje miasto” (org. Centrum Kształcenia Ustawicznego)
19 kwietnia  –  centralny etap XXVII Olimpiady Języka Francuskiego – Daniel Dydak z I LO 

zajął drugie miejsce w kraju, a Ewa Krzątała – także z I LO – na dziewiątej 
pozycji

kwiecień  –  Szkoła Podstawowa nr 4 – laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zimowa przy-
goda”, zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

22 kwietnia  –  miejski finał konkursu „Polska – Niemcy: trudna przeszłość, wspólna przy-
szłość” pod patronatem Konsula Honorowego RFN i Prezydenta Legnicy 
(org. UM, CKU)

24 kwietnia  –  ogólnopolski finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którego laureatem 
został Daniel Dydak z I LO (I miejsce) oraz centralny finał XI Olimpiady Wie-
dzy o Prawach Człowieka, którego laureatem został Artur Gątowski z I LO

27 kwietnia  –  inauguracja XIII Legnickich Wieczorów Organowych – koncert M. Semeniu-
ka-Podrazy (org. LCK)

28 kwietnia  –  wizytę kurtuazyjną złożył Prezydentowi Legnicy Konsul Generalny Republi-
ki Czeskiej we Wrocławiu Igor Šedo

28 kwietnia  –  wojewódzki finał konkursu, ogłoszonego przez Prezydenta RP, „Internetowa 
Szkoła Olimpijska”, podczas którego uczniowie z II LO (M. Szymczak, P. Ku-
bisz, R. Szymczak) zdobyli czwarte miejsce – stworzenie strony internetowej 
o tematyce olimpijskiej

29 kwietnia  –  Komitet Gmin i Regionów Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
w Strasburgu przyznał miastu Legnica wyróżnienie w postaci Honorowej Ta-
blicy Rady Europy (Legnica była jedynym miastem polskim wyróżnionym 
wśród dziewięciu innych europejskich miast) 

30 kwietnia  –  ukazał się pierwszy numer miesięcznego informatora „Imprezy kulturalne 
i sportowe – maj 2004 r.”, wydawany przez Urząd Miasta

30 kwietnia  –  Legnica na antenie Radia Wuppertal (na żywo – prezentacja miasta i miesz-
kańców w przeddzień wejścia Polski do UE)
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30 kwietnia  –  gościem Prezydenta Legnicy był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finan-
sów Szef Służby Celnej Wiesław Czyżowicz 

MAJ

1 maja  –  Unijna Majówka – festyn na dziedzińcu Akademii Rycerskiej z okazji wejścia 
Polski do UE (org. UM, LCK)

2 maja  –  blok koncertowy w Parku Miejskim oraz Majowy Piknik Siatkarski (org. 
LCK, OSiR), a także plenerowy koncert multimedialny „Piekary to jest Le-
gnica” (org. Teatr Modrzejewskiej)

3 maja  –  uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego 3 Maja (msza św. 
i uroczysty capstrzyk w Rynku, koncerty plenerowe w Parku)

3 maja  –  Rodzinny Rajd Rowerowy do Legnickiego Pola (org. OSiR)
5 maja  –  oficjalne przekazanie do użytku obiektu nowej Strażnicy Jednostki Ratowni-

czo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Sudeckiej z udziałem Wicewojewody Dolnośląskie-
go, Dolnośląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i Prezydenta 
Legnicy

7-9 maja  –  udział gminy Legnica w X Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Fi-
nansów „REFE” we Wrocławiu

8 maja  –  obchody 59 rocznicy zakończenia II wojny światowej
8 maja  –  III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji 763 rocznicy Bitwy 

pod Legnicą pod patronatem Prezydenta Legnicy – z udziałem drużyn z miast 
partnerskich (org. UM, Stowarzyszenie Tenisa Stołowego STS Bartoszów)

13-16 maja  –  XIX Mistrzostwa Europy w Taekwon-do „Finlandia 2004”, podczas których 
legniczanie odnieśli sukcesy, w tym m.in. Marzanna Pawlik została Mistrzy-
nią Europy

14 maja  –  w hali przemysłowej przy ul. Jagiellońskiej wernisaż wystawy „Tadeusz Kan-
tor – obiekty scenograficzne” (org. Galeria Sztuki i Teatr Modrzejewskiej)

15 maja  –  25 lecie Legnickiego Festiwalu Srebra - wernisaże wystaw oraz sesja popu-
larnonaukowa

15 maja  –  premiera sztuki „Portowa opowieść” wg W. Szekspira – scen. i reż. P. Kamza
15 maja  –  po cyklu rozgrywek pierwszoligowych Klub Piłki Ręcznej „Miedź 96” awan-

sował do krajowej ekstraklasy
19 maja  –  z wizytą u Prezydenta Legnicy Wojewoda Dolnośląski Stanisław Łopatowski; 

gość odwiedził także Komendę Miejską PSP, Delegaturę Urzędu Wojewódz-
kiego oraz spotkał się z kadrą naukową i studentami PWSZ im. Witelona

20-21 maja  –  posiedzenie w Legnicy Komisji Edukacji Związku Miast Polskich
20 maja  –  III Olimpiada Lekkoatletyczna Dzieci Niepełnosprawnych „Legnica dzie-

ciom” z udziałem dwustu uczniów z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych 
21-23 maja  –  35 Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat” pod honorowym patrona-

tem Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego
24 maja  –  obchody 10 lecia Ekobiblioteki przy ul. Łukasińskiego
24 maja  –  łucznik z legnickiego Klubu „Strzelec” Jacek Proć oraz jego trener Józef Ba-

ściuk znaleźli się w Olimpijskiej Kadrze Polski na Igrzyskach w Atenach 
25 maja  –  inauguracja XXVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego, w ramach 
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których odbyły się „Ekotargi”, w których swoje stoisko miała także gmina 
Legnica (org. Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT)

25 maja-5 czerwca  –  obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Legnicy, w ramach którego 
odbyły się m.in.: IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosen-
ka”, wystawa i giełda minerałów, konkursy plastyczne, literackie, konferencja 
„Człowiek, a środowisko”, miejski festyn ekologiczny, XIII Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Udział środowiska miejskiego i wiejskiego w kształ-
towaniu zdrowia dzieci” (org. MCK, UM, OSiR, PWSZ, Fundacja na Rzecz 
Dzieci Zagłębia Miedziowego, LBP)

27 maja  –  promocja książki „Legnica. Dzieje miasta”, autorstwa W. Łaszewskiego 
i T. Rollauera

28 maja  –  w Zespole Szkół Budowlanych – promocja książki legniczanina Mariana Czar-
nego-Hołowni „Bezimienni”

29 maja  –  w Parku Miejskim „Zmagania Miast Polskich” (II ogólnopolska edycja, Le-
gnica znalazła się w grupie 13 miast zaproszonych do turnieju sportowo – re-
kreacyjnego) – drużyna Legnicy zmierzyła się z Lubinem (org. TVN, Browary 
Warka)

28-30 maja  –  III Legnickie Dni Kultury Kresowej (org. Tow. Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, 
Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej)

CZERWIEC

2 czerwca  –  kurtuazyjną wizytę Prezydentowi Legnicy złożył Ambasador Japonii Masa-
aki Ono

3 czerwca  –  otwarcie w Rejonowym Urzędzie Poczty wystawy filatelistycznej „Legnica 
2004” pod honorowym patronatem Prezydenta Legnicy (org. Koło Polskiego 
Związku Filatelistów w Legnicy) 

3 czerwca  –  oddanie do użytku odbudowanego rowu melioracyjnego przy ul. Pszenicznej
4 czerwca  –  konferencja „Przedsiębiorcy wobec standardów ekologicznych nowej Euro-

py”, połączona z XV Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Federacji 
Pracodawców Polski Zachodniej

4-6 czerwca  –  I Wielki Zjazd Legniczan, w ramach którego odbyły się m.in.: spektakl Te-
atru Modrzejewskiej „Wschody i Zachody Miasta”, megafotografia legniczan, 
biesiada europejska, koncert w Parku „Nad piękną modrą Kaczawą” z udzia-
łem Legnickiej Orkiestry Symfonicznej i Ryszarda Wrzaskały (legniczanina 
mieszkającego w Kanadzie), widowisko teatralne „Zamach na Cesarza” na 
Zamku Piastowskim 

7 czerwca  –  uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Legnicy nadano Księdzu Infułatowi Władysławowi Bochnakowi; sze-
ściu osobom wręczono odznaki „Zasłużony dla Legnicy”

8 czerwca  –  Prezydent Legnicy otrzymał z Watykanu list, w którym Arcybiskup Leonar-
do Sandri, Substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, podziękował w 
imieniu Ojca Świętego Jana Pawła II za życzenia urodzinowe przekazane Mu 
przez władze i mieszkańców Legnicy
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11 czerwca  –  wernisaż w Muzeum Miedzi 27 Międzynarodowej Wystawy „SATYRYKON – 
Legnica 2004”, odbywającej się pod honorowym patronatem Ministra Kultu-
ry W. Dąbrowskiego oraz wręczenie nagród laureatom

12 czerwca  –  X Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy Starszych im. W. Jantury (org. KS Kon-
feks, Stowarzyszenie Tarninów)

13 czerwca  –  wybory do Parlamentu Europejskiego 
19 czerwca  –  festiwal miłośników dawnej motoryzacji „Euro Oldtimer 2004” (org. Legnic-

kie Muzeum Techniki i Motoryzacji)
19 czerwca  –  VI spływ samoróbek po Kaczawie „O błękitną wstęgę Kaczawy”
23 czerwca  –  oddanie do użytku wyremontowanych ulic na os. Sienkiewicza: Orzechowej, Ja-

śminowej, Fiołkowej (część) oraz Pigwowej – w ramach inicjatyw lokalnych 
24-27 czerwca  –  Dni Legnicy z udziałem m.in. zespołu „Pod Budą”, Kasi Kowalskiej, Marcina 

Rozynka i „Kombi”
25 czerwca  –  Noc Świętojańska na „Kormoranie” (org. OSiR)
29 czerwca  –  promocja książki dr Przemysława Wiszewskiego „Opactwo benedyktynek 

w Legnicy (1348/1349 – 1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społe-
czeństwie” (org. Muzeum Miedzi)

LIPIEC 

3-4 lipca  –  VIII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych „BuskerBus 2004”
8 lipca  –  ceremonia otwarcia VII Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicz-

nych „Pod Kyczerą” (występy zespołów m.in. z Bułgarii, Hiszpanii, Meksyku) 
9 lipca  – w Galerii „Miro” wernisaż wystawy malarskiej florenckiego artysty Daniele 

Miccinesiego
11 lipca  –  wybory uzupełniające do Senatu RP w okręgu legnicko – jeleniogórskim
18-25 lipca  –  XXXI Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, gdzie wychowanko-

wie Klubu Piosenki „Estrada” zdobyli laury: Justyna Górska – Złotą Jodłę, 
Krzysztof Kolada – Srebrną Jodłę, Klaudia Kulejewska – Brązową Jodłę 

30 lipca  –  legnickie obchody 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Klubie 
Garnizonowym

SIERPIEŃ

9 sierpnia  –  wyprawa naukowa studentów i pracowników dydaktycznych Politechniki Wro-
cławskiej, w tym Ośrodka Dydaktycznego w Legnicy, w rejon Gór Ałtajskich

11-20 sierpnia  –  Letnia Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego
11 sierpnia  –  zmarł Jan Binek, w latach 1969-1971 – Przewodniczący Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej, Naczelnik Miasta i Powiatu Legnickiego w latach 1972-
-1973, Prezydent Legnicy w latach 1975 – 1979

31 sierpnia  –  otwarcie nowych przepraw mostowych na obwodnicy zachodniej (na Kacza-
wie i Młynówce)

31 sierpnia  –  obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

WRZESIEŃ

1 września  –  miejska inauguracja r. szkol. 2004/2005 w Szkole Podstawowej nr 10, podczas 
której Prezydent Legnicy nagrodził grupę wyróżniających się uczniów sty-
pendiami
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3 września  –  otwarcie w hali przy ul. Żołnierskiej I Legnickich Targów Budownictwa i Wy-
posażenia Wnętrz „Legbud 2004”, w których uczestniczył obok Prezydenta 
Legnicy, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego A. Paproty i Starosty 
Legnickiego M. Kasprzaka

6 września  –  w Muzeum Karykatury w Warszawie wernisaż wystawy 27 Międzynarodo-
wej Wystawy „SATYRYKON – Legnica 2004” z udziałem Prezydenta Legnicy 
T. Krzakowskiego

7-11 września  –  XIX Conversatorium Organowe (org. LCK)
10 września  –  61 Toru de Pologne w Legnicy – lotna premia na pl. Słowiańskim
10 września  –  otwarcie w Muzeum Miedzi wystawy „Hej Gerwazy, daj gwintówkę! Sztuka 

rusznikarska XVI – XX w.”
10 września  –  II Legnicka Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży (org. TPD O/Legnica)
11 września  –  obchody jubileuszu 37 rocznicy istnienia Jednostki Wojskowej w Legnicy
11 września  –  II Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny z udziałem m.in. Wiesława 

Ochmana i Nowego Teatru Pantomimy z Wrocławia
16 września  –  legnickie „Złote dzieci” ze SDK „Kopernik” występowały na Mistrzostwach 

Europy w dziecięcym tańcu dyskotekowym w Senicy na Słowacji
16-17 września  –  ogólnopolska konferencja szkoleniowa służb geodezyjno-kartograficznych
17-18 września  –  47 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK
18 września  –  koncert w Legnicy Narodowego Chóru Słowenii „Carmina Slovenica” w ra-

mach Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”
18 września  –  finał konkursu „Na najlepszego projektanta mody Ziemi Legnickiej” pod pa-

tronatem Prezydenta Legnicy (org. Studio Mody Matylda)
18 września  –  aktor legnickiego Teatru Przemysław Bluszcz został uhonorowany nagrodą 

za najlepszy debiut aktorski w filmie „W dół kolorowym wzgórzem” na 29 Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

18-19 września  –  13 Europejskie Dni Dziedzictwa w Legnicy, w ramach których mieszkańcy i 
goście Legnicy mogli bezpłatnie zwiedzać wystawy w Muzeum Miedzi

18-19 września  –  I Memoriał im. Jana Cyferta w piłce siatkowej mężczyzn (org. KS Ikar)
wrzesień  –  kobieca drużyna sekcji tenisa stołowego KS „Konfeks” w nowym sezonie roz-

grywek występowała w II lidze
19 września  – pożar w Hucie Miedzi „Legnica” na Wydziale Kwasu Siarkowego
20-22 września  –  Europejski Dzień bez Samochodu w Legnicy
20 września  –  otwarcie nowej fabryki w legnickiej podstrefie TBMECA Poland sp. z o.o. 

z kapitałem japońsko – francuskim
25 września  –  festyn z okazji wręczenia Legnicy Honorowej Tablicy Rady Europy
25 września  –  III Legnicki Rajd Pojazdów Zabytkowych pod patronatem Prezydenta Legni-

cy (org. Legnickie Towarzystwo Automobilowe)

PAŹDZIERNIK

1 października  –  oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Akademii 
Rycerskiej

5 października  –  w Centrum Kształcenia Ustawicznego uroczystość wręczenia stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów na r. szk. 2004/2005
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6 października  –  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hipermarketu Carrefour na 
os. Piekary

10 października  –  festyn w Rynku dla mieszkańców Legnicy „Raz na wojskowo” (org. Stowa-
rzyszenie Rodzin Wojskowych i Jednostka Wojskowa)

12 października  –  Japońsko – Polski Komitet Gospodarczy z wizytą w Legnicy
12 października  –  Dolnośląski Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy z udziałem Wicewojewody 

Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
13 października  –  obchody Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej
14-16 października  –  prezentacja legnickich ofert inwestycyjnych na XI Międzynarodowych Tar-

gach Nieruchomości i Finansów „REFE” we Wrocławiu
15 października  –  przedstawiciele Regionu Alzacji we Francji z wizytą u Prezydenta Legnicy
17 października  –  w Wuppertalu Dni Kultury Polskiej ph. „Spotkania z Polską”, podczas któ-

rych prezentowano wystawę prac plastycznych 15 legnickich artystów; w jej 
otwarciu uczestniczył Prezydent Legnicy

22-23 października  –  7 legnicka edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pod patronatem Prezyden-
ta Legnicy

28 października  –  dolnośląskie obchody 60 rocznicy działania Ligi Obrony Kraju w Legnicy
29 października  –  w Muzeum Miedzi wernisaż wystawy dzieł malarskich Tadeusza Makowskie-

go (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie)
30 października  –  Wybory Miss Ziemi Legnickiej pod patronatem Prezydenta Miasta (org. Aka-

demia Gracji i Wdzięku)

LISTOPAD

2 listopada  –  we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia naukowe w r. szk. 2003/2004. 

   W gronie 38 Dolnoślązaków znalazło się troje legniczan z I LO: Daniel Dydak, 
Ewa Krzątała i Artur Gątowski

11 listopada  –  uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości pod patrona-
tem Prezydenta Legnicy T. Krzakowskiego i Ordynariusza Diecezji Legnic-
kiej T. Rybaka

11 listopada  –  Jerzy Starzyński odebrał z rąk Premiera M. Belki w Krakowie nagrodę – Ze-
spół Pieśni i Tańca „Kyczera” został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
„Pro publico bono” 

9-14 listopada  –  Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym w Capetown w RPA – legniczanie 
Dariusz Wszoła i Sławomir Śledź będą reprezentować nasz kraj

16 listopada  –  Prezes LPGK sp. z o.o. odebrał nagrodę podczas Targów Ekologicznych PO-
LEKO w Poznaniu; spółka została laureatem V edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „O Puchar recyklingu”

17-18 listopada  –  II Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat” (org. Duszpasterstwo Akademic-
kie Diecezji Legnickiej „IKONA”, PWSZ im. Witelona, LCK)

19 listopada  –  wernisaż 14 Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 
2003” (org. Galeria Sztuki)

19-21 listopada  –  konferencja naukowa „Krajoznawstwo na Dolnym Śląsku” (org. PWSZ, Mu-
zeum Miedzi i PTTK)
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21 listopada  –  premiera sztuki „Made in Poland” Przemysława Wojcieszka – reż. P. Wojcie-
szek 

23 listopada  –  w Galerii „Loża” wernisaż wystawy fotograficznej Czesława Pietraszki „Ar-
chitektura Legnicy lat dwudziestych”

24 listopada  –  w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora – na scenie Te-
atru Modrzejewskiej wystawiono spektakl „Słowa na piasku” wg S. Becketa 
(w monodramie wystąpiła litewska aktorka Birute Mar)

25 listopada  –  w Legnicy – na zaproszenie Prezydenta Miasta – przebywała Agnieszka Odo-
rowicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, spotykając się ze środowi-
skiem kultury

26 listopada  –  na legnickim Rynku wiec poparcia legniczan dla demokratycznych dążeń Na-
rodu Ukrainy

26 listopada  –  obchody 55 lecia legnickiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
26 listopada  –  spotkanie z okazji 50 lecia istnienia w Legnicy służb sanitarno-pidemiolo-

gicznych
27 listopada  –  konferencja popularnonaukowa „Znaczenie Ruchu Europa Donna w walce 

z Rakiem Piersi w Europie i w Polsce” pod patronatem Prezydenta Legni-
cy. Gościem honorowym sesji była Prezydent Europejskiej Koalicji do Walki 
z Rakiem Piersi Stella Kyriakides z Cypru

27 listopada  –  V Europejski Puchar Miedzi w Karate WKF EUROPAN CUPRUM CUP Le-
gnica 2004 (org. KKS „Tora”)

GRUDZIEŃ

3-6 grudnia  –  XVIII Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej chłop-
ców pod patronatem Prezydenta Legnicy z udziałem m.in. drużyn z Blanska 
i Drohobycza

3 grudnia  –  w Akademii Rycerskiej koncert Chóru „Madrygał” Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej oraz zespołu wokalnego pod kierunkiem J. Lewkowa poświęcony 
pamięci Henryka Karlińskiego – twórcy festiwalu „Legnica cantat”

3 grudnia  –  konferencja „Dziecko niepełnosprawne, Jego Rodzina, Edukacja i Integracja 
Społeczna”, przygotowana z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych (org. TPN, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Ośrodek Do-
radztwa Metodycznego)

6 grudnia  –  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – uroczystość wręcze-
nia nagród i wyróżnień w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna 
gmina”. Wśród wyróżnionych znalazło się miasto Legnica 

8 grudnia  –  sesja popularnonaukowa „Ochrona środowiska – Integracja – Obywatele” 
(org. Legnicka Biblioteka Publiczna)

9 grudnia  –  podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji 
a Strażą Miejską 

11 grudnia  –  II Legnickie Dyktando pod patronatem Prezydenta T. Krzakowskiego 
14 grudnia  –  konferencja poświęcona rewitalizacji miast (org. Ministerstwo Gospodarki 

i Pracy, Związek Miast Polskich i UM)
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14 grudnia  –  konferencja poświęcona uzależnieniom i profilaktyce z udziałem Jolanty Ter-
likowskiej z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Warszawie (org. Urząd Miasta) 

15 grudnia  –  spotkanie okolicznościowe członków Towarzystwa Miłośników Legnicy z oka-
zji 20 lecia jego funkcjonowania

19 grudnia  –  Wigilia Wielu Narodów pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Stowarzy-
szenie Kobiety Europy)

20 grudnia  –  uroczystość wręczenia Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepl-
nej SA certyfikatu ISO oraz przekazanie przez Prezydenta T. Krzakowskiego 
pozwolenia zintegrowanego dot. zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń 
środowiska

22 grudnia  –  przekazanie do użytku sali sportowej wraz z boiskiem w Szkole Podstawowej 
nr przy ul. Kamiennej

23 grudnia  –  oddanie do użytku wybudowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Poznańska, Bydgoska wraz z ciągiem pieszym

28 grudnia  –  z okazji 86 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przedstawiciele 
władz samorządowych wraz z członkami Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego i młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wiel-
kopolskich złożyli kwiaty na grobach Powstańców – Stanisława Miśka i Dio-
nizego Knasta

 
2005 ROK

STYCZEŃ

9 stycznia  –  XIII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legnicy – ponad 300 wo-
lontariuszy wzięło w nim udział

12 stycznia  –  oddanie do użytku wybudowanego odcinka ulicy Wyspiańskiego – między ul. 
Kolbego a ul. Grunwaldzką

14 stycznia  –  gościem Prezydenta Legnicy był J.J. Ostoja Koźniewski, sekretarz Fundacji 
Polonii z Londynu 

15 stycznia  –  uroczysty koncert jubileuszowy legnickiego Chóru Kameralnego „Axion” 
z okazji 5 lecia jego istnienia

17 stycznia  –  uroczyste spotkanie z okazji zakończenia remontu obiektów Komendy Miej-
skiej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 z udziałem Prezydenta 
Legnicy oraz Komendanta Dolnośląskiego PSP Zbigniewa Szczygła; podczas 
uroczystości KM PSP przekazano dwa samochody (wóz gaśniczo – chemicz-
ny i samochód ds. operacyjnych), a Prezydent Legnicy przekazał wysokoci-
śnieniowe urządzenie czyszczące oraz cyfrowy aparat fotograficzny 

18 stycznia  –  w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom, wy-
różnionym i przedłużającym Znak Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjaźni 
Środowisku”. Miastu Legnica przedłużono ważność certyfikatu „Gmina przy-
jazna środowisku” na rok 2005
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20 stycznia  –  koncert noworoczny „Złote przeboje operetki” w Akademii Rycerskiej, pod-
czas którego wręczono statuetki zwycięzcom plebiscytu na „Sponsora Roku 
2004”: KGHM „Polska Miedź” S.A., Sanha Polska sp. z o.o., PPH Korneliusz 
Okoń i Eugeniusz Okoń

22 stycznia  –  premiera sztuki „Urojenia” Pawła Jurka w reż. Tomasza Sobczaka (org. Te-
atr Modrzejewskiej)

25 stycznia  –  wizyta w Legnicy Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu dr Helmuta 
Schõpsa

26 stycznia  –  w Legnicy przebywał Minister Zdrowia Marek Balicki, spotykając się ze śro-
dowiskiem służby zdrowia

26 stycznia  –  próbny egzamin w legnickich gimnazjach
27 stycznia  –  uroczysta Gala II edycji Konkursu „Filantrop Roku 2004 Regionu Legnic-

kiego” pod patronatem Prezydenta Miasta. Statuetki za rok 2004 otrzymali: 
Krzysztof Dybek (w kategorii osób fizycznych) oraz Parafia p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa (w kategorii instytucji) – org. Stowarzyszenia: „Ju-
trzenka” i „Persona”

LUTY

3 lutego  –  debata w Ratuszu, poświęcona problemom rozwoju układu komunikacyjne-
go w Zagłębiu Miedziowym, a zwłaszcza projektowanej drogi ekspresowej S 3 
i drogi krajowej nr 94 w powiązaniu z autostradą A4, w której wzięli udział 
m.in.: Senator M. Lewicki, przedstawiciele samorządów miast i gmin b. wo-
jewództwa legnickiego oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
E. Gajerski wraz z szefem wrocławskiego oddziału GGDKiA Jackiem Oszytko

4 lutego  –  I Dolnośląski Integracyjny Bal Sportowców pod patronatem Prezydenta Le-
gnicy (org. Zespół Szkół Integracyjnych, Stowarzyszenie „Jutrzenka”, Dom 
Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Warsztaty Terapii Zajęciowej z ul. Ro-
osevelta i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy)

5 lutego  –  rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Legnica”, odbywającego się pod 
patronatem Prezydenta Miasta oraz wernisaż wystawy nagrodzonych prac 
w Galerii „Loża” (org. TML „Pro Legnica, LBP)

9 lutego  –  obchody 60 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy
10 lutego  –  Gośćmi Prezydenta Legnicy byli przedstawiciele Instytutu Transformacji 

Społeczeństwa w Kijowie
11 lutego  –  XIX Narciarskie Mistrzostwa Legnicy w Slalomie Gigancie w Pecu pod Śnież-

ką (org. OSiR)
14 lutego  –  V Bieg Walentynkowy w legnickim Rynku (org. OSiR)
16 lutego  –  spotkanie Prezydenta Legnicy z Honorowym Konsulem Królestwa Niderlan-

dów we Wrocławiu Wojciechem Zipserem 
17 lutego  –  seminarium dla małych i średnich przedsiębiorstw „Fundusze strukturalne 

dla Twojej firmy” pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Unia Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej „Unicorn” i UM)

19-20 lutego  –  obrady jury Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2005
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25 lutego  –  udział Galerii Sztuki w 32 Międzynarodowych Targach Biżuterii i Zegarków 
„INHORGENTA” w Monachium

MARZEC

marzec  –  realizacja zdjęć do produkcji telewizyjnej wersji dramatu „Wschody i zacho-
dy miasta” Teatru Modrzejewskiej

marzec  –  Jury VII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje 2005” 
przyznało nagrodę główną „Laur Konrada” Przemysławowi Wojcieszkowi za 
scenariusz i reżyserię sztuki „Made in Poland”

4 marca  –  wernisaż wystawy „TSUNAMI – 26.12.2004” (org. KW Policji i KM Policji)
5 marca  –  100 lat ukończyła legniczanka, która otrzymała od Prezydenta Miasta list 

gratulacyjny z życzeniami oraz kwiaty
5 marca  –  IV pokaz mody legnickich projektantów i salonów odzieżowych (org. Stowa-

rzyszenie Kobiety Europy)
5 marca  –  na XXIV Mistrzostwach Dolnego Śląska Kyokushin legniczanie zdobyli wie-

le czołowych lokat, w tym m.in. Rafał Kotowicz – srebrny medal, Agnieszka 
Marczuk – brązowy medal

9 marca  –  wernisaż wystawy fotograficznej Juliana Zawiszy „Zimowe oblicza Legnicy” 
(org. LCK)

13 marca  –  premiera sztuki „Deszcze” K. Bizio, T. Mana w reż. Wilczur – Bluszcz???
14-16 marca  –  centralny finał XXIX Olimpiady Artystycznej w Warszawie, którego laure-

atem został uczeń I LO Tomasz Ratajczyk 
16 marca  –  otwarcie hipermarketu Carrefour na os. Piekary 
17 marca  –  ogłoszenie przez Prezydenta Miasta stanu pogotowia przeciwpowodziowego
17 marca  –  miejski finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków 

„8 Wspaniałych” pod patronatem Prezydenta Legnicy
18 marca  –  gala finałowa Regionalnego Konkursu Wiedzy o Gospodarce pod patronatem 

Prezydenta Legnicy (org. Stowarzyszenie Księgowych Oddział Legnica)
21 marca  – o dwołanie pogotowia przeciwpowodziowego
22 marca  –  z inicjatywy Prezydenta Legnicy ukonstytuowała się Rada Konsultacyjna ds. 

Szkolnictwa Wyższego
31 marca  –  XIV Finał Legnickiego Wieloboju Przedszkolaków (org. OSiR)
marzec  –  drużyna brydża sportowego KS „Konfeks” awansowała do II ligi
marzec  –  drużyna juniorów młodszych Klubu Piłki Ręcznej „Miedź” zdobyła tytuł Mi-

strza Dolnego Śląska

KWIECIEŃ

4-8 kwietnia  –  w holu Ratusza wyłożono Księgę Kondolencyjną – w związku ze śmiercią 
Ojca Świętego Jana Pawła II

7 kwietnia  –  nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której Prezydent Miasta i Radni 
oddali hołd Janowi Pawłowi II – Honorowemu Obywatelowi Miasta Legnicy

7 kwietnia  –  msza św. w intencji Jana Pawła II na legnickim Rynku
8-10 kwietnia  –  Finały centralne w Legnicy XXXI Olimpiady Geograficznej i XIV Olimpiady 

Nautologicznej pod patronatem Prezydenta Legnicy w Zespole Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących (org. Komitet Główny Olimpiad w Warszawie)
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9 kwietnia  –  ogólnopolski finał XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którego 
laureatem została Anna Krawczyk z I LO 

12 kwietnia  –  finał miejski konkursu samorządowego „Dolny Śląsk na przestrzeni wieków” 
pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. UM, CKU)

13 kwietnia  –  spotkanie Prezydenta Legnicy z ustępującym Księdzem Biskupem Diecezji 
Legnickiej Tadeuszem Rybakiem i nowym Ordynariuszem Księdzem Bisku-
pem Stefanem Cichym

14 kwietnia  –  IV Forum Klubów Europejskich (org. I LO)
15 kwietnia  –  inauguracja obchodów 100 lecia Nowego Ratusza (org. Urząd Miasta)
15 kwietnia  –  rozstrzygnięcie II edycji konkursu multimedialnego „Legnica – moje mia-

sto”, którego zwycięzcami zostali: Kacper Zielony i Marek Pater z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

18 kwietnia  –  „nowa matura” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jeszcze „stara” dla 
uczniów techników i szkół dla dorosłych

18 kwietnia  –  złożenie kwiatów pod obeliskiem przy ul. Chojnowskiej z okazji 62 rocznicy 
wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

20 kwietnia  –  rozpoczęcie 40 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów 
Piastowskich”, a 24 kwietnia zakończenie wyścigu w Legnicy

20-23 kwietnia  –  obchody Dnia Ziemi
22-24 kwietnia  –  udział miasta w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów 

„REFE” we Wrocławiu
26 kwietnia  –  Prezydent Legnicy otrzymał list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, 

w którym Arcybiskup Leonardo Sandri – Substytut Sekretariatu Stanu – na-
pisał „Przesyłam gorące podziękowanie Społeczności Miasta Legnica za 
wyrazy duchowej jedności w dniach choroby Ojca Świętego Jana Pawła II, 
a szczególnie teraz, gdy opłakujemy Jego odejście z tego świata” 

26 kwietnia  –  egzaminy sprawdzające wiedzę gimnazjalistów
28 kwietnia  –  konferencja pt. „Korzyści czy koszty ? – podsumowanie pierwszego roku 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej” (org. Federacja Pracodawców Pol-
ski Zachodniej)

28 kwietnia  –  wernisaż prac laureatów II Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej (org. Legnicki Oddział TPD)

kwiecień  –  na 45 Kaliskich Spotkaniach Teatralnych został nagrodzony spektakl legnic-
kiego Teatru pt. „Made in Poland” (Janusz Chabior za rolę Wiktora, Anita 
Poddębniak – za rolę Ireny) 

MAJ

1-3 maja  –  Festyn Majowy w Parku Miejskim oraz obchody Święta Narodowego 3 Maja
1-28 maja  –  wystawa w Muzeum Miedzi „Jerzy Duda – Gracz. Pro memoria” (z wrocław-

skiej kolekcji)
5 maja  –  ostatnie pożegnanie nestora legnickiego dziennikarstwa Bronisława Freiden-

berga
6 maja  –  wizyta w Legnicy Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej 

Republiki Ludowej Yuana Guisena
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7 maja  –  koncert z okazji Dnia Hutnika pn. „Wielka sława to żart” (org. KGHM „Pol-
ska Miedź” S.A. oraz Prezydent Legnicy)

9 maja  –  apel poległych na Cmentarzu Komunalnym z okazji zakończenia II wojny 
światowej oraz koncert w Kościele Mariackim – „Reqiem” opus 48 Gabrie-
la Faure w wykonaniu Chórów Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu pod dyrekcją Jarosława Lewkowa, na organach grał 
Marek Fronc

12-13 maja  –  ogólnopolski turniej piłki nożnej dla osób z upośledzeniem intelektualnym – 
rozgrywki dolnośląskie – w Zespole Szkół Integracyjnych (org. Toruńskie Sto-
warzyszenie Na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Dom 
pod słońcem”)

12 maja  –  III Bieg Patrolowy o Puchar Rektora PWSZ im. Witelona (org. PWSZ) 
14 maja  –  wernisaże wystaw w ramach Legnickiego Festiwalu Srebra 2005, odbywają-

cego się pod patronatem Ministra Kultury
14 maja  –  otwarcie Okręgowej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej „Filatelistyka 

uczy i bawi” pod patronatem Prezydenta Legnicy w MCK (org. Legnickie 
Koło Związku Filatelistów Polskich)

15 maja  –  grupa młodzieży z V LO uczestniczyła kolejny już raz w warszawskiej Para-
dzie Schumana

17 maja  –  w ramach Dolnośląskich Dni Alzacji – w Teatrze Modrzejewskiej Teatr Mło-
dej Publiczności ze Strasburga zaprezentował widowisko lalkowe pt. „Skrom-
na propozycja” wg tekstów autora „Podróży Guliwera” – Jonathana Swifta 

20-22 maja  –  36 Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat” (org. LCK)
21 maja  –  sztafetowe biegi uliczne studentów PWSZ im. Witelona (org. PWSZ)
23 maja  –  Wyższa Szkoła Menedżerska wraz ze Stowarzyszeniem Forum Legnickiego 

zorganizowała konferencję naukową nt. „15 lecia samorządów lokalnych” 
pod patronatem Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Sta-
rosty Legnickiego

25 maja  –  IV Dolnośląska Olimpiada Lekkoatletyczna Dzieci Niepełnosprawnych pn. 
„Legnica dzieciom”

28-29 maja  –  VI Turniej Kowali „O srebrne Klucze Legnicy” (org. OSiR)

CZERWIEC

czerwiec –  obchody 60 rocznicy powstania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyj-
nego

2 czerwca  –  w Waszawie finał ogólnokrajowego konkursu „Super Szkoła”, w którym 
uczestniczyło V LO (org. „Super Express”, Kancelaria Marszałka Sejmu, 
MENiS, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej), zdobywając tytuł „Super 
Szkoły”

2-5 czerwca  –  Izabela Marszałek mistrzynią Polski w strzelaniu do rzutków
3 czerwca  –  promocja książki pt. „Towarzyszu Boże, przebacz” legnickiego pisarza i pu-

blicysty Jana Smalewskiego (org. LBP, Wydawnictwo Edytor i Teatr Modrze-
jewskiej)
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3 czerwca  –  „Targi Mody i Urody” oraz Konkurs na „Najlepszego Projektanta Mody Ziemi 
Dolnośląskiej” pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Studio Matylda) 

4 czerwca  –  II Legnickie Śniadanie u Piastów (org. Stowarzyszenie Kobiety Europy)
4-5 czerwca  –  siedem medali zdobyli juniorzy Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do 

na Mistrzostwach Polski Juniorów
6 czerwca  –  uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nadano tytuł Honorowego 

Obywatela Miasta Legnicy ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ry-
szardowi Kaczorowskiemu

7 czerwca  –  rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu historycznego „Legnica w okresie pa-
nowania Piastów” (org. Muzeum Miedzi)

8 czerwca  –  konferencja naukowa nt. subkultur młodzieżowych w aspekcie psychospo-
łecznym (org. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Ośrodek Doradztwa Metodycz-
nego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższa Szkoła Menedżerska)

10-12 czerwca  –  X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej pod patrona-
tem Prezydenta Legnicy „Ekopiosenka 2005” (org. MCK)

10 czerwca  –  Legnicka Gala Koszykówki pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. DGP 
„Dozorbud”, KS DGP Dozorbud „Olimpia” i Szkolny wiązek Sportowy) 

11 czerwca  –  VII Spływ Samoróbek „O błękitną wstęgę Kaczawy” (org. OSiR)
11 czerwca  –  I Otwarty Konkurs gry na perkusji „DRUM BATTLE” (org. Zespół Szkół Mu-

zycznych, a pomysłodawcą Jacek Muzioł, nauczyciel gry na perkusji)
11 czerwca  –  Kapituła Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przyznała „Dol-

nośląskie Klucze Sukcesu” za rok 2004 Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni 
i Tańca „Kyczera” i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona

11-12 czerwca  –  IX „Eurooldtimer” – spotkanie miłośników starych samochodów i motocykli 
(org. Automobilklub Legnicki, Muzeum Techniki i Motoryzacji)

17 czerwca  –  wernisaże wystaw i wręczenie nagród laureatom SATYRKONU – Legnica 2005
18 czerwca  –  Kolokwium w 15 rocznicę istnienia samorządu terytorialnego (org. Urząd 

Miasta i PWSZ im. Witelona)
18 czerwca  –  Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików i Kadetów oraz Czwórmecz Kara-

te Kyokushin pod Patronatem Prezydenta Miasta (org. Legnicki Klub Karate 
Kyokushin)

21-22  –  wizyta w Legnicy delegacji z miasta Maanshan w Cinach
23-26 czerwca  –  Koncertowe Dni Legnicy z udziałem m.in. „Anastasis”, „The Crackers Band”, 

„Sistars”, „Blu Cafe”,
30 czerwca-1 lipca  –  ogólnopolska konferencja pn. Zespoły uzgadniania Dokumentacji Projekto-

wej w procesie budowlanym” z udziałem specjalistów budownictwa, geodezji 
i architektury pod patronatem Prezydenta Miasta

LIPIEC

1-10 lipca  –  VIII Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod 
Kyczerą” z udziałem zespołów z Polski, Ukrainy, Czech, Węgier, Słowacji, 
Mongolii, Senegalu i Hongkongu (org. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Ky-
czera” pod patronatem Prezydenta Legnicy) 
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2 lipca  –  Piknik onkologiczny (org. Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem 
Piersi)

11 lipca  –  Legnicę odwiedziła 44 osobowa grupa mieszkańców Chicago, która wędro-
wała śladami europejskiej secesji w architekturze (zwiedzili: Kraków, Łódź, 
Warszawę, a także Pragę i Budapeszt)

11-24 lipca  –  na XXXII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej soliści z Klubu 
Piosenki „Estrada” z MCK zdobyli nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Złote 
Jodły otrzymali: Anna Wołoszyn i Krzysztof Kolada, Srebrną Jodłę – Klaudia 
Suchanek 

14 lipca  –  Pogotowie Ratunkowe otrzymało ambulans reanimacyjny, zakupiony ze środ-
ków unijnych

18-24 lipca  –  Galeria Sztuki prezentowała we Florencji 50 prac (obrazy, grafiki, rzeźby) 
Dolnoślązaków, w tym artystów z Zagłębia Miedziowego, a także biżuterię 
unikatową 30 artystów z Polski

20 lipca  –  uroczystość wręczenia Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. Certyfikatu 
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 

21 lipca  –  Święto Policji, podczas którego Prezydent T. Krzakowski przekazał sześciu 
wyróżniającym się funkcjonariuszom zegarki

29 lipca  –  w Legnicy gościł Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Vladimir Kuznetsov
31 lipca  –  w Dortmundzie na XIV Mistrzostwach Świata Seniorów Marzanna Pawlik zo-

stała mistrzynią świata w taekwon-do

SIERPIEŃ

sierpień  –  podczas budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Gniewomier-
ską został odkopany 18 wieczny pocztowy słup milowy, który po wiekach – 
po renowacji – powróci na swoje miejsce i będzie przypominał historyczny 
szlak, łączący Warszawę z Dreznem, a przebiegający przez Piotrków, Kępno, 
Oleśnicę,Wrocław, Legnicę, Goerlitz i Budziszyn 

7 sierpnia  –  IX Ogólnopolska Miedziowa Wystawa Psów Rasowych pod patronatem Pre-
zydenta Legnicy (org. Związek Kynologiczny Oddział w Legnicy)

7 sierpnia  –  festyn na legnickim lotnisku (org. SAG sp. z o.o.)
13-22 sierpnia  –  Letnia Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego (org. LCK)
19-30 sierpnia  –  na zaproszenie Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legni-

cy i w Przesiece przebywała 12 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Truskaw-
ca koło Drohobycza

21 sierpnia  –  „Grillowanie na Kormoranie” (org. OSiR)
24 sierpnia  –  na zaproszenie Prezydenta Miasta w Legnicy przebywali: Wiceminister In-

frastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Dróg i Autostrad Ryszard Ku-
rylczyk, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i autostrad Edward Gajerski 
oraz szef wrocławskiego oddziału GGDKiA Jacek Oszytko

28 sierpnia  –  Wybory Miss w Jezierzanach (org. OSiR)
31 sierpnia-1 września –  obchody 66 rocznicy wybuchu II wojny światowej (Apel Poległych na Cmen-

tarzu Komunalnym, msza św. w Katedrze oraz spotkanie władz miasta ze śro-
dowiskiem kombatanckim)
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WRZESIEŃ

1 września  –  miejska inauguracja roku szkolnego 2005/2006 w Szkole Podstawowej nr 1
2-4 września  –  69 Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie pod patronatem Ministra 

Obrony Narodowej i Prezydenta Legnicy
3 września  –  V Święto Ogórka (org. Stowarzyszenie Kobiety Europy)
5 września  –  w Muzeum Karykatury w Warszawie wernisaż XXVIII Międzynarodowej 

Wystawy Pokonkursowej „SATYRYKON – Legnica 2005” z udziałem Prezy-
denta Legnicy

6 września  –  inauguracyjny koncert XX Conversatorium Organowego pod patronatem Mi-
nistra Kultury W. Dąbrowskiego

7-9 września  –  gośćmi Prezydenta Legnicy byli przedstawiciele francuskiego miasta Roanne
9 września  –  stutysięczny obywatel Legnicy odebrał z rąk Prezydenta T. Krzakowskiego 

dowód osobisty 
10 września  –  Festyn z okazji III Imienin Ulicy Najświętszej Marii Panny pod patronatem 

Prezydenta Legnicy – gwiazdą wieczoru był Marek Torzewski (org. OSiR)
14 września  –  w ramach 40 edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans w Ko-

ściele Mariackim odbył się koncert gruzińskiego chóru „Rustavi”
16 września  –  lotna premia w Legnicy 62 Tour de Pologne
16 września  –  ogólnopolska konferencja na temat wybranych aspektów medycznych dzia-

łań ratowniczych pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. KM PSP)
16-18 września  –  akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2005” 
17 września  –  udział legnickiej drużyny z V LO w I Sztafecie Maratońskiej, organizowanej 

przy okazji Maratonu Warszawskiego i zdobycie 3 miejsca pośród 77 zespo-
łów z całego kraju

17 września  –  III Legnicka Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży (org. Zarząd Okręgowy i Miej-
ski TPD, UM)

17 września  –  XV Dolnośląskie Spotkanie Orkiestr Dętych (org. LCK i Polski Związek Chó-
rów i Orkiestr we Wrocławiu) 

22 września  –  Europejski Dzień bez Samochodu w Legnicy pod patronatem Prezydenta 
Miasta (org. LKS Legrol, Legnicki Klub Rowerowy, Klub Turystyki Rowe-
rowej „EkoRama”, Fundacja „Zielona Akcja”, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji)

23 września  –  ostatnie pożegnanie Antoniego Dragańczyka – pioniera Legnicy, cenionego 
llekarza, radnego Rady Miejskiej II i III kadencji

23 września  –  oddano do użytku w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej nowo-
czesne boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem

24 września  –  obchody 60 lecia I Liceum Ogólnokształcącego
24-25 września  –  udział gminy Legnica na XIII Targach Nieruchomości i Finansów „REFE” 

we Wrocławiu
25 września  –  Wybory do Sejmu i Senatu RP 
27 września  –  Dolnośląski Festiwal Turystyki pod patronatem Prezydenta Miasta – w ra-

mach Światowego Dnia Turystyki (org. Oddział PTTK)
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28 września  –  oddanie do użytku kompleksu sportowego w Zespole Szkół Samochodowych 
przy ul. Słubickiej – hala sportowa o pow. 931 m kw. z zapleczem szatniowo-
-sanitarnym, zespół boisk ze 115 m bieżnią

wrzesień  –  realizacja w Legnicy filmu fabularnego pt. „Przebacz” w reż. Marka Stachar-
skiego

30 września-1 października – obwoźna wystawa „Via Regia” (Droga Królewska) w Legnicy 
   (org. Europejskie Centrum Kultury i Informacji w Turyngii)
30 września  – zakończenie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Daszyńskie-

go i Czarnieckiego

PAŹDZIERNIK

1-2 października  – w Legnicy i powiecie legnickim przebywała kilkudziesięcioosobowa grupa 
byłych mieszkańców Legnicy, obecnie żyjących w Niemczech

2 października  –  na VIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Festiwalu Polskiej Piosenki Estrado-
wej „Solo 2005” w Bielawie laury zdobyli legniczanie z MCK: Anna Wołoszyn, 
Sebastian Plewiński, Krzysztof Kolada i Rafał Szatan 

3-6 października  –  na zaproszenie Prezydenta Miasta przybyła do Legnicy delegacja z ukraiń-
skiego miasta Nikopol, z jego merem Serhijem Starunem

6 października  –  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Kurator Oświaty Tere-
sa Kaleta wręczyła najlepszym uczniom w regionie stypendia Ministra Edu-
kacji Narodowej w r. szk. 2004/2005. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech 
uczniów I LO w Legnicy: Michał Koza, Marcin Szumilas i Tomasz Ratajczyk

7 października  –  inauguracja przedsięwzięcia pt. „Skrzynia Czasu” podczas przedpremiero-
wego pokazu telewizyjnej wersji spektaklu „Wschody i zachody miasta” w ki-
nie Ognisko (Teatr Modrzejewskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru, UM) 

7-8 października  –  VIII Dolnośląski Festiwal Nauki – sesja wyjazdowa w Legnicy pod patrona-
tem Prezydenta Miasta

9 października  –  Wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
11 października  –  w Teatrze Modrzejewskiej Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zorganizowało 

obchody Dnia Edukacji Narodowej dla b. województw legnickiego i jelenio-
górskiego 

12 października  –  w Muzeum Miedzi wernisaż wystawy „Malarstwo polskie końca XIX i XX w.” 
ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego

12 października  –  dzień z Cyganami i ich kulturą (m.in. wystawa fotograficzna podróżnika T. To-
maszewskiego w holu Ratusza, druga część tej wystawy w Galerii „Loża”, spo-
tkania autorskie z Leszkiem Bończukiem i Karolem Gierlińskim w SP nr 18 
przy ul. Grabskiego i w czytelni LBP)

14-27 października  –  Legnickie Dni Kultury Chrześcijańskiej p.h. „Nie samym chlebem człowiek 
żyje” pod honorowym patronatem: Biskupa S. Cichego, Prezydenta Miasta 
T. Krzakowskiego, M. Kasprzaka Starosty Legnickiego i prof. S. Dąbrow-
skiego, rektora PWSZ im. Witelona (m.in. spotkanie z poetą ks. W. Buryłą, 
z wrocławskim artystą malarzem M. Mikołajczykiem, modlitwy, modlitewno 
– formacyjne spotkanie młodzieży woj. dolnośląskiego z braćmi ze Wspólno-
ty z Taizé)
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16 października  –  wernisaż wystawy współczesnej polskiej sztuki złotniczej w Wuppertalu, 
przygotowanej przez Galerię Sztuki

16 października  –  zmarła Alicja Kopestyńska – wychowawca i nauczyciel, współtwórca nauczy-
cielskiej „Solidarności”, w latach 1990 – 1995 Kurator Oświaty w Legnicy 

17 października  –  IV Legnicki Dzień Integracji pod patronatem Prezydenta Miasta w V LO (org. 
Stowarzyszenia: „Jutrzenka” i „Persona”)

19 października  –  uroczyste obchody 100 lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
60 lecia jego działalności na Dolnym Śląsku

21 października  –  koncert w Akademii Rycerskiej Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry 
Symfonicznej „Europera” 

23 października  –  II tura wyborów na Urząd Prezydenta RP
28 października  –  oddanie do użytku sygnalizacji świetlnej przy ul. Wrocławskiej/Neptuna

LISTOPAD

4 listopada  –  oddanie do użytku ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej od ul. Nowo-
dworskiej do autostrady A4; w uroczystości uczestniczyli m.in. Posłowie: 
J. Szmajdziński i H. Costa, były Senator M. Lewicki, Generalny Dyrektor 
Dróg Krajowych i Autostrad E. Gajerski, Wiceprezes NFOŚiGW J. Mała-
chowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego A. Paprota

8 listopada  –  oficjalna inauguracja działalności TBMECA Poland sp. z o.o. (branża motory-
zacyjna) na terenie LSSE (kapitał japońsko – francuski)

8-13 listopada  –  podczas rozegranych w Miami na Florydzie XXXV Mistrzostw Świata Męż-
czyzn w Trójboju Silowym zawodnik Klubu TKKF „Śródmieście” Dariusz 
Wszoła zdobył srebrny medal

9 listopada  –  akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a 11 listopada – uro-
czysta msza św. w intencji Ojczyzny

11-13 listopada  –  podczas VIII Italian Open 2005 zawodnicy Klubu Koreańskiej Sztuki Walki 
Taekwon-do z SDK „Kopernik” zdobyli 19 medali w startach indywidualnych 
i 2 w konkurencjach drużynowych. 

15-18 listopada  –  udział miasta Legnicy w „Salonie Investcity – Środowisko” na Międzynarodo-
wych Targach Ekologicznych POLEKO 2005

16 listopada  – s esja popularnonaukowa „Konflikty społeczno – ekologiczne w Polsce” (org. 
LBP)

18 listopada  –  konferencja ph. „Unia Europejska bliżej” (org. Warszawskie Centrum Sto-
sunków Międzynarodowych, UM)

24 listopada  –  obchody 30 rocznicy utworzenia województwa legnickiego; w obecności by-
łych wojewodów legnickich odsłonięto pamiątkową tablicę (org. TPN, Staro-
sta Legnicki)

29 listopada  –  inauguracyjne spotkanie poświęcone zawiązaniu „Partnerstwa organizacji 
i instytucji na rzecz promocji kultury i historii Legnicy” (org. PTTK)

GRUDZIEŃ

2 grudnia  –  wizyta w Legnicy Wicemarszałka Sejmu RP Przewodniczącego SLD Wojcie-
cha Olejniczaka
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2-5 grudnia  –  XIX Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej z udzia-
łem młodzieży z Blanska i Drohobycza

3 grudnia  –  premiera sztuki „Między Wenus a Ziemią” w reż. Bożeny Baranowskiej (org. 
Teatr Modrzejewskiej)

4 grudnia  –  premiera telewizyjnej wersji spektaklu „Wschody i zachody miasta” w reż. 
J. Głomba w TVP 2 

7 grudnia  –  sesja popularnonaukowa nt. „60 lat polskiego garnizonu w Legnicy” (org. Sto-
warzyszenie Rodzina Wojskowa)

7 grudnia  –  oddanie do użytku sieci wodno – kanalizacyjnej przy ul. Bobrowej i Wałów 
Królowej Jadwigi 

8 grudnia  –  rozpoczęcie przebudowy stadionu im. Orła Białego
8-10 grudnia  –  międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo reformacji w księstwie 

legnicko – brzeskim” (org. MM, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzy-
stwo Badań Reformacji)

9 grudnia  –  konferencja konsultacyjna nt. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 
2013 z udziałem Wicewojewody Dolnośląskiego S. Janika i dolnośląskich sa-
morządowców (org. Dolnośląski Urząd Wojewódzki)

10 grudnia  –  III Legnickie Dyktando pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. SP nr 16)
12 grudnia  –  otwarcie w Instytucie Polskim w Pradze wystawy „Współczesna polska sztu-

ka złotnicza” (org. Galeria Sztuki)
14 grudnia  –  promocyjna prezentacja Kalendarza Miejskiego 2006 (org. UM)
14 grudnia  –  powołanie Legnickiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta
15 grudnia  –  Wigilia Narodów (org. Stowarzyszenie Kobiety Europy)
15 grudnia  –  konferencja pn. „Partnerstwo władz samorządowych i przedsiębiorców szan-

są dla powiatów i dla Unii Europejskiej” (org. Unia Małych i Średnich Przed-
siębiorstw oraz Klasy Średniej „Unicorn”, UM)

19 grudnia  –  wyróżnienie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Fundacji Ekolo-
gicznej „Zielona Akcja” tytułem „Najlepszej inicjatywy”

27 grudnia  –  złożenie kwiatów na grobach legniczan – uczestników Powstania Wielkopol-
skiego

30 grudnia  –  podpisanie przez Prezydenta Miasta i Wicemarszałków Województwa Dol-
nośląskiego: Andrzeja Pawluszka i Artura Paprotę o wspólnym prowadzeniu 
Teatru im. H. Modrzejewskiej

31 grudnia  –  sylwestrowa zabawa z pokazem sztucznych ogni pod Ratuszem

2006 ROK

STYCZEŃ

8 stycznia  –  XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Legnicy
12 stycznia  –  wizyta w Legnicy Ambasadora USA w Polsce Victora Ashe
19 stycznia –  spotkanie Prezydenta Miasta z nowoutworzona Społeczną Radą Konsultacyj-

ną Organizacji Pozarządowych
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20 stycznia  –  zespół uczniów II LO został laureatem Ogólnopolskiej Szkolnej Internetowej 
Gry Giełdowej 

21 stycznia  –  Wielka Gala Noworoczna – Jubileuszowa w Katedrze Legnickiej z udziałem 
M. Walewskiej i M. Torzewskiego (org. KGHM „Polska Miedź” S.A., Biskup 
Legnicki, Prezydent Legnicy)

27 stycznia  –  Koncert Noworoczny z udziałem Justyny Steczkowskiej, podczas którego Pre-
zydent T. Krzakowsk wręczył statuetki i wyróżnienia tytułu „Sponsora Roku 
2005”; laureatami zostali: KGHM „Polska Miedź” S.A., AUCHAN, CARRE-
FOUR, PUB „COBEX” sp. z o.o.; Redakcja „Panoramy Legnickiej” wyróżniła 
tytułem „Legniczanina Roku 2005” Jacka i Agnieszkę Kamolów – właścicieli 
firmy „Kampol”

29 stycznia  –  w związku z katastrofą budowlaną w Chorzowie, która pochłonęła życie 65 
osób, Prezydent Legnicy zaapelował do organizatorów imprez rozrywkowych 
o ich odwołanie na czas żałoby; przesłał także list kondolencyjny do Prezy-
denta Chorzowa 

LUTY

3 lutego  –  w warszawskim Hotelu Victoria odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych 
VII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” 
pod patronatem Prezydenta RP. Legnica wyróżniona została Przedłużeniem 
Znaku „Gminy przyjaznej w środowisku” na rok 2006 

3 lutego  –  promocja książki legniczanina Jana Krzysztofa Dąbrowskiego pt. „Ponad pół 
wieku po legnickim bruku” (org. Wydawnictwo Edytor, TPN)

9 lutego  –  obchody 61 rocznicy powrotu Legnicy do Macierzy
12 lutego  –  XX Narciarskie Mistrzostwa Legnicy w Slalomie Gigancie w Pecu pod Śnież-

ką (org. OSiR)
14 lutego  –  otwarcie nowej sali sportowej w V Gimnazjum przy ul. Chojnowskiej
15 lutego  –  oddanie do użytku pierwszych 150 mieszkań przy ul. Złotoryjskiej, zbudowa-

nych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
22 lutego  –  w Muzeum Miedzi wernisaż wystawy „Chińskie instrumenty muzyczne”
23 lutego  –  finał miejski konkursu samorządowego dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych ph. „Narodziny i dzieje III RP” (org. UM)
25 lutego  –  premiera sztuki „Operacja Dunaj” R. Urbańskiego w reż. J. Głomba

MARZEC

3 marca  –  uroczysta Gala ph. „Legnica razem dla wszystkich” oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu o tytuł „Filantropa Roku Regionu Legnickiego 2005”. Filantropami zo-
stali: Nina Pietkiewicz z Legnicy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział 
w Legnicy oraz Winkelmann sp. z o.o. w Legnicy (org. Stowarzyszenia: „Ju-
trzenka”, „Persona”, Prezydent Legnicy)

3-5 marca  –  podczas Pucharu Polski Seniorów i Juniorów Taekwon-do zawodnicy KKSW 
Legnica zdobyli 14 medali, Klub okazał się najlepszym w kategorii juniorów 
i trzeci w kategorii seniorów

4 marca  –  przyznanie Certyfikatów Ogólnopolskiej Akcji „Przejrzysta Polska”. W gro-
nie laureatów znalazł się Urząd Miasta Legnicy
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10 marca  –  oddanie do użytku „stacji meteo” na wiadukcie al. Piłsudskiego
12 marca  –  Gala Legnickich „Oscarów 2005”. Kobietą Roku 2005 została Elżbieta Chu-

cholska, prezes Stowarzyszenia Kobiety Europy, za Najlepiej Ubraną Le-
gniczankę uznano Agnieszkę Kamolę – właścicielkę sklepów „Kampol”, 
a Ulubionym Miejsce Kobiet w Legnicy – okazała się Caffe Modjeska (org. 
Studio Mody Matylda, patronat Prezydent Legnicy)

14 marca  –  spotkanie Prezydenta T. Krzakowskiego z nowym Prezesem Zarządu KGHM 
„Polska Miedź” S.A. Krzysztofem Skórą

14 marca  –  finał miejski 9 legnickiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu 
„8 Wspaniałych”

15 marca  –  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Prezydent T. Krzakowski spotkał się 
z Wojewodą Dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem

15 marca  –  II Forum Organizacji Pozarządowych (org. Stowarzyszenie Kobiet Babiniec)
16 marca  –  Prezydent T. Krzakowski podczas IX Zgromadzenia Ogólnego Związku Po-

wiatów Polskich odebrał dla miasta Legnicy puchar laureata „Rankingu 
Gmin i Powiatów w 2005 r.” 

22-24 marca  –  ogólnopolska wystawa budowlana w legnickim Zespole Szkół Budowlanych, 
połączona z seminarium nt. rozwoju technologii budowlanej w Polsce (org. 
Zespół Szkół Budowlanych pod patronatem Prezydenta Miasta)

22 marca  –  finał „Regionalnego Konkursu Wiedzy o gospodarce” pod patronatem Prezyden-
ta Legnicy (org. Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Legnicy)

28 marca  –  otwarcie w Galerii Sztuki wystawy malarstwa Stefana Gierowskiego
30 marca  –  Prezydent Legnicy przesłał do Prezesa UEFA list intencyjny w sprawie udo-

stępnienia legnickiego stadionu na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy 
w piłce nożnej EURO 2012

31 marca  –  konferencja warsztatowa pt. „Rynek pracy, polityka zatrudnienia i kształ-
cenia w subregionie legnickim – analiza SWOT, metody rozwiązywania pro-
blemów” pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Związek Pracodawców 
Polska Miedź)

31 marca  –  Senator Ziemi Legnickiej T. Maćkała poinformował Prezydenta Miasta 
o przeznaczeniu w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości środków na budo-
wę aresztu śledczego w Legnicy

KWIECIEŃ

2-6 kwietnia  –  inauguracja obchodów Legnickiego Roku Jana Pawła II – msze św., odczyty, 
koncerty, wystawy (org. Stowarzyszenie Obecność)

3 kwietnia  –  konferencja „Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy” pod patro-
natem Prezydenta Legnicy (org. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej)

5 kwietnia  –  ogólnopolska konferencja poświęcona „Wybranym aspektom działań ratow-
niczych” pod patronatem Prezydenta Miasta (org. KM PSP, Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Pożarnictwa)

6 kwietnia  –  w Białostockim Szpitalu zmarł Ryszard Badoń – Lehr, Konsul RP w Grodnie na 
Białorusi, były prezydent Legnicy, przez wiele lat związany z legnicką kulturą
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6 kwietnia  –  podpisanie przez Prezydenta T. Krzakowskiego umowy z Polską Fundacją 
Przedsiębiorczości na utworzenie i prowadzenie przez Urząd Miasta punktu 
obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „Dolny Śląsk”

8 kwietnia  –  obchody Światowego Dnia Romów oraz inauguracja trzeciego roku realizacji 
programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w Polsce pod patrona-
tem Wicepremiera Ministra MSWiA L. Dorna i Prezydenta Międzynarodowej 
Unii Romskiej Stanisława Stankiewicza oraz Prezydenta Legnicy – konferen-
cja, wystawy, koncerty, spotkania (org. LBP, Galeria Sztuki, LCK, UM)

10 kwietnia  –  Wielkanoc wg Kartuzów – impreza charytatywna (org. Stowarzyszenie Ko-
biety Europy)

10 kwietnia  –  uroczysta promocja dwuzłotowej monety z wizerunkiem Zamku Piastowskie-
go z serii 32 historycznych miast Polski z udziałem Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego prof. L. Balcerowicza

19 kwietnia  –  złożenie kwiatów pod obeliskiem Bohaterów Getta Warszawskiego z okazji 63 
rocznicy wybuchu Powstania w Getcie

20 kwietnia  –  uroczyste przekazanie obowiązków przez dotychczasowego Komendan-
ta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szymona Klecza st. kpt. 
Adamowi Koniecznemu – z udziałem Komendanta Dolnośląskiego PSP we 
Wrocławiu st. bryg. B. Kraśnickiego, Komendanta Lubuskiego PSP gen. poż. 
R. Dąbrowy, Posła P. Cybulskiego i Prezydenta Legnicy

20 kwietnia  –  uroczyste obchody 66 rocznicy deportacji kresowych i mordu katyńskiego 
21-23 kwietnia  –  udział Legnicy w XIV Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finan-

sów REFE we Wrocławiu
21 kwietnia  –  w I LO odbyło się V Forum Klubów Europejskich ph. „Polska w UE – 2 lata 

po akcesji”
21 kwietnia  –  III Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski 2006” pod pa-

tronatem Prezydenta Legnicy (org. SP nr 19 i Klub Garnizonowy)
24 kwietnia  –  uroczyste przekazanie przez Prezydenta Miasta wyremontowanych pomiesz-

czeń I piętra Akademii Rycerskiej na potrzeby Muzeum Miedzi
25 kwietnia  –  konferencja w Zespole Szkól integracyjnych ph. „O godne miejsce dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym i kulturalnym” z udziałem 
Krajowego Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych, legnickiego Biskupa Po-
mocniczego S. Regmunta, Prezesa Zarządu Dolnośląskiego TPD J. Bogda-
szewskiego i Prezydenta T. Krzakowskiego (org. legnicki Oddział TPD)

25 kwietnia  –  inauguracja XV Legnickich Wieczorów Organowych (org. LCK)
26 kwietnia  –  konferencja popularnonaukowa „Bliżej książki, bliżej dziecka” – w ramach 

obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich (org. LBP, Klub Garnizonowy)

27 kwietnia  –  inauguracja 41 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów 
Piastowskich”

27-28 kwietnia  –  IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini” pod patronatem Pre-
zydenta Legnicy (org. Agencja Artystyczna A. Dragan, LCK, Ośrodek Kultu-
ry i Sztuki we Wrocławiu, ZSM i Towarzystwo Pro Sinfonica)
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28 kwietnia  –  Prezydent Legnicy T. Krzakowski oraz Mer miasta Roanne (Francja) Yves 
Nicolin uroczyście podpisali „Deklarację partnerstwa” w siedzibie merostwa 
Roanne, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Kozaka 
i radnych ze strony francuskiej

28 kwietnia –  w holu Teatru Modrzejewskiej – wernisaż wystawy obrazów satyrycznych 
A. Graniaka (org. Galeria Sztuki)

30 kwietnia  –  XIV Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o „Złotego Lwa” pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta (org. LCK)

MAJ

1-4 maja  –  koncerty i festyn w Parku Miejskim
2-18 maja  –  Legnicki Rok Jana Pawła II (org. Stowarzyszenie Obecność)
3 maja  –  uroczysty apel i parada wojskowa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, msza św. w intencji Ojczyzny oraz ceremonia wręczenia odznaczeń 
państwowych (org. UM i Kuria Biskupia)

5 maja  –  wernisaż wystawy „Śląsk – Perła w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetno-
ści w relacjach artystycznych Śląska i Czech” (org. MM, Galeria Narodowa 
w Pradze, Instytut Historii sztuki Uwr.)

6 maja  –  Wielki Koncert w Rynku „Melodie miłości” z okazji Dnia Hutnika z udziałem 
orkiestry Z. Górnego i licznych gwiazd polskiej estrady (org. KGHM „Polska 
Miedź” S.A., HM „Legnica”, Prezydent Legnicy) 

7 maja  –  XVI Zlot Kombatantów Ziemi Legnickiej z okazji Dnia Zwycięstwa
7 maja  –  premiera sztuki pt. „Wlotka.pl” – scenariusz i reżyseria: Paweł Kamza 
10 maja  –  uroczyste obchody Dnia Strażaka, podczas których Prezydent T. Krzakowski 

wystąpił z inicjatywą ufundowania przez samorządowców ziemi legnickiej 
sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy

11 maja  –  uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Handlowo-Usłu-
gowo-Rekreacyjne „FERIO” przy ul. Chojnowskiej

11-13 maja  –  obchody Dni Dolnego Śląska w Alzacji; w siedzibie Rady Regionu Alzacji 
w Strasburgu otwarto retrospektywną wystawę kolekcji „SATYRYKONU”, 
natomiast w Miluzie – wystawy srebra ze zbiorów Galerii Sztuki w Legnicy

12 maja  –  konferencja ph. „Innowacyjne modele pracy u pracodawców” pod patrona-
tem Marszałka Województwa Pawła Wróblewskiego i Prezydenta T. Krza-
kowskiego (org. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej)

17-18 maja  –  Juvenalia – święto legnickich studentów ph. „Wszyscy studenci łączmy się”
17 maja  –  wernisaż wystawy pt. „Spotkania” – prezentowana po raz pierwszy w Pol-

sce ekspozycja prac wykładowców ASP w Katowicach, poświęconych Janowi 
Pawłowi II (org. Stowarzyszenie Obecność, Parafia p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i Galeria Sztuki) 

19-21 maja  –  Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat 37” pod patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. M. Ujazdowskiego

20 maja  –  Noc w Muzeum – zwiedzanie wystawy „Śląsk Perła w Koronie Czeskiej”
25-28 maja  –  podczas Mistrzostw Świata Seniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Miskol-

cu na Węgrzech zawodnik TKKF „Śródmieście” Dariusz Wszoła zdobył tytuł 
wicemistrza świata 
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27 maja  –  II Ogólnopolski Festiwal Rytmu „DRUM BEATTLE – Legnica 2006” pod patro-
natem Prezydenta Legnicy (org. ZSzM, LCK, Wydawnictwo LUNA MUSIC)

27-28 maja  –  VII Legnicki Turniej Kowali o „Srebrne Klucze Legnicy” (org. OSiR)
27 maja  –  ogłoszenie wyników XV Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej 

„Skandal” (org. Galeria Sztuki) 

CZERWIEC 

2-10 czerwca  –  Legnicki Rok Jana Pawła II (org. Stowarzyszenie Obecność)
2 czerwca  –  otwarcie nowej hali produkcyjnej w firmie ADO Polska sp. z o.o. w LSSE
3 czerwca  –  awans ASPN „Miedź” Legnica do II ligi piłki nożnej; po meczu z „Odrą” Opo-

le Prezydent Legnicy wręczył zawodnikom koszulki i puchary
9 czerwca  –  finał konkursu na prezentację multimedialną „Legnica – moje miasto” pod 

patronatem Prezydenta Miasta (org. CKU)
9 czerwca  –  zmarł Cezary Radczak, wieloletni dyrygent Kameralnego Chóru „Madrygał”
9-11 czerwca  –  XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2006” pod pa-

tronatem Prezydenta Legnicy (org. MCK)
10 czerwca  –  VIII Spływ Samoróbek o „Błękitną wstęgę Kaczawy” pod patronatem Prezy-

denta Miasta (org. OSiR)
10 czerwca  –  X Zlot starych samochodów i motocykli „EURO OLDTIMER” (org. Automo-

bil Klub Legnica)
17 czerwca  –  III Śniadanie u Piastów pod patronatem Prezydenta Legnicy (org. Stowarzy-

szenie Kobiety Europy)
17 czerwca  –  Ogólnopolski Konkurs „Na najlepszego projektanta Mody – Legnica 2006” 

pod honorowym patronatem Prezydenta Legnicy (org. Studio Matylda)
17 czerwca  –  XII Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. W. Jantury (org. KS Konfeks)
18 czerwca  –  Dolnośląskie Eliminacje Konkursu Miss Polski (org. Szkoła Wizażu i Pielę-

gnacji Urody I. Maciuszek)
21 czerwca  –  otwarcie Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Legnica 2006” pod protektora-

tem Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej Z. Niezgody i patronatem Prezy-
denta T. Krzakowskiego (Koło ZFP, MCK)

23 czerwca  –  odsłonięcie na ul. NMP figury Satyrykonowego Chłopaczka, któremu nadano 
imię Filip oraz tablic pamiątkowych poświęconych A. Waligórskiemu, E. Li-
pińskiemu i A. Tomiałojciowi 

23 czerwca  –  wręczenie nagród laureatom SATYRYKONU – Legnica 2006 oraz wernisaże 
wystaw 

24 czerwca  –  festyn miejski z okazji uroczystego otwarcia ulicy Najświętszej Marii Panny 
– po modernizacji (org. UM)

24 czerwca  –  Noc Świętojańska na „Kormoranie” 
28 czerwca  –  Oratorium „Świętokrzyska Golgota” na dziedzińcu PWSZ im. Witelona (org. 

Prezydent Legnicy, LCK)
30 czerwca  –  uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której tytuły Honorowego Obywatela 

Legnicy wręczono: lekarzowi Lubie Jarzębiak i rektorowi PWSZ im. Witelo-
na prof. Stanisławowi Dąbrowskiemu; Nagrodę Miasta – dyrektorowi Teatru 
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Modrzejewskiej J. Głombowi, a szesnaście osób wyróżniono odznaką „Zasłu-
żonego dla Legnicy”

30 czerwca-2 lipca  –  Koncertowe Dni Legnicy z udziałem m.in. zespołów: Leszcze, Kto to, Bracia, 
Demono (LCK, UM)

30 czerwca  –  otwarcie w LSSE zakładu produkcyjnego Härter Technika Wytłaczania
czerwiec/lipiec  –  badania socjologiczne pt. „Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście”, 

przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej
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