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Obejmuj¹c Urz¹d Prezydenta za szczególnie priorytetowe, maj¹ce ¿ywotne 
znaczenie dla przysz³oœci miasta i jego mieszkañców, uzna³em nastêpuj¹ce zadania:
* stworzenie warunków do rozwoju i wspierania wszelkich form 

przedsiêbiorczoœci, generuj¹cych nowe miejsca pracy, zahamowanie i 
ograniczenie bezrobocia;
* rozwój infrastruktury komunalnej i inwestycyjnej jako g³ówny czynnik 

podnoszenia gospodarczej i biznesowej atrakcyjnoœci miasta;
* poszerzenie zakresu i urozmaicenie form pomocy spo³ecznej i opieki socjalnej;
* realn¹ poprawê stanu bezpieczeñstwa obywateli w mieœcie poprzez redukcjê 

istniej¹cych i potencjalnych zagro¿eñ;
* z³agodzenie problemów mieszkaniowych;
* poprawê stanu miejskiego œrodowiska przyrodniczego;
* tworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi nauki, kultury, sportu i rekreacji;
* wspó³pracê z Urzêdem Marsza³kowskim i Starostwem Powiatowym w zakresie 

wspierania placówek ochrony zdrowia;
* unowoczeœnienie szkolnej edukacji dzieci i m³odzie¿y;
* pozyskiwanie œrodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Po³owa kadencji up³ynê³a pod znakiem otwartoœci na problemy mieszkañców 
oraz takiego stylu sprawowania urzêdu, który opieraj¹c siê na wielu konsultacjach, 
inicjuje demokratyczn¹ i obywatelsk¹ aktywnoœæ lokalnych spo³ecznoœci. W ci¹gu 
dwóch lat osobiœcie przyj¹³em w ratuszu oko³o tysi¹ca legniczan, którzy zwracali siê 
do mnie w swych indywidualnych sprawach socjalno  bytowych, mieszkaniowych, 
zwi¹zanych z zatrudnieniem, edukacj¹ dzieci, a tak¿e z problemami, jakie ich 
zdaniem nale¿y rozwi¹zaæ, by miasto lepiej funkcjonowa³o. By zachowaæ bliski i 
¿ywy kontakt z mieszkañcami, w ka¿dym miesi¹cu pe³ni³em dy¿ury telefoniczne w 
redakcjach tygodnika "Konkrety" lub "S³owa Polskiego  Gazety Wroc³awskiej". 
Raz na kwarta³ spotyka³em siê z internautami podczas prezydenckich cz@tów.

Spo³eczne konsultacje i zasiêganie opinii ró¿nych œrodowisk na temat wa¿nych 
dla gminy zagadnieñ sta³y siê trwa³ym instrumentem podejmowania kluczowych 
decyzji. Odby³em szereg spotkañ z mieszkañcami, przedstawicielami œrodowisk 
spo³eczno - zawodowych, reprezentantami œwiata gospodarki i biznesu, nauki i 
kultury, oœwiaty i edukacji, polityki, a tak¿e  organizacji i stowarzyszeñ. Spotyka³em 
siê z przedstawicielami zagranicznego kapita³u, zagranicznymi dyplomatami, 
politykami, artystami i sportowcami.

Zainicjowane przeze mnie, wielomiesiêczne cykle konsultacyjne dotyczy³y 
g³ównie: kszta³tu strategii rozwoju miasta na lata 2004-2014, problematyki 
przysz³oœci legnickiego lotniska, bezpieczeñstwa obywateli miasta, opiniowania 
koncepcji zagospodarowania staromiejskiego centrum i gospodarki lokalami 
u¿ytkowymi.
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We wrzeœniu 2003 roku przeprowadzi³em reorganizacjê Urzêdu Miasta, s³u¿¹c¹ 
poprawie jakoœci obs³ugi petentów oraz sprawniejszej realizacji wci¹¿ 
poszerzaj¹cego siê zakresu zadañ administracji samorz¹dowej. Usprawniona 
zosta³a obs³uga inwestorów, dziêki utworzeniu specjalnego zespo³u specjalistów. W 
styczniu 2004 do dyspozycji legniczan i goœci miasta oddany zosta³ "kiosk 
informacyjny" na parterze ratusza, który przyœpiesza i u³atwia uzyskiwanie 
informacji na temat miasta oraz procedur administracyjnych, obowi¹zuj¹cych przy 
za³atwianiu spraw urzêdowych, a tak¿e drukuje niezbêdne formularze dokumentów. 
Pod koniec wrzeœnia br. Urz¹d Stanu Cywilnego przeniesiony zosta³ do 
wyremontowanych pomieszczeñ Akademii Rycerskiej. Ta nowa lokalizacja Pa³acu 
Œlubów pozwala na obs³ugê interesantów w zdecydowanie bardziej komfortowych 
warunkach. Zwolnione przez USC pomieszczenia parteru ratusza zaj¹³ Referat 
Komunikacji, który od maja br. w zwi¹zku z rejestracj¹ tysiêcy sprowadzanych z 
zagranicy samochodów jest szczególnie oblegany przez petentów. Rozwi¹zanie 
takie przyœpieszy³o ich obs³ugê i roz³adowa³o uci¹¿liwe kolejki. 

Wytrwale i konsekwentnie budowa³em wizerunek Urzêdu jako samorz¹dowej 
instytucji bliskiej i przyjaznej mieszkañcom miasta, otwartej na ich problemy, której 
pracownicy s¹ kompetentni, a w swych poczynaniach zawsze kieruj¹ siê zasad¹ 
bezinteresownoœci i uczciwoœci. W tej mierze mam jeszcze wiele do zrobienia. 
Najtrudniej jest bowiem pokonywaæ tkwi¹ce w ludzkiej mentalnoœci stereotypy, 
usuwaæ negatywne wzorce zachowañ. Dlatego te¿ zg³osi³em gminê Legnica do 
udzia³u w ogólnopolskiej akcji spo³ecznej pod has³em "Przejrzysta Polska".

By sprostaæ urzeczywistnieniu przedstawianej na ró¿nych forach wizji Legnicy  
jako miasta zaspokajaj¹cego potrzeby mieszkañców, zw³aszcza najubo¿szych i 
wymagaj¹cych opieki, w którym koszty codziennego utrzymania rodziny s¹ 
niskie, w którym dba siê o istniej¹ce i tworzy nowe miejsca pracy, które sprzyja 
przedsiêbiorczoœci, inwestowaniu, przyci¹ga krajowy i miêdzynarodowy 
kapita³, jest atrakcyjne gospodarczo, powiêksza swe walory edukacyjne, 
kulturotwórcze, sportowe i turystyczne, które jest przyjazne œrodowisku 
przyrodniczemu, a przez to wszystko ju¿ nie tylko aspiruje, lecz realnie sta³o siê 
oœrodkiem o znaczeniu ponadregionalnym i miêdzynarodowym, sta³o siê 
europejskie  postawi³em przed sob¹ na pocz¹tku kadencji szereg pragmatycznych 
zadañ. Dot¹d udaje mi siê je wykonywaæ, choæ nie bez przeszkód, ale - co mogê 
stwierdziæ  rzetelnie i z korzystnymi, mam nadziejê, dla legniczan efektami.

W trakcie swej prezydentury skierowa³em do Rady Miejskiej 267 
projektów uchwa³ (2002r. - 23 akty prawne, 2003r. - 112, do X 2004r. - 132), a 
nastêpnie, wykorzystuj¹c w³asne prerogatywy, zabiegam o to, by stanowione w 
mieœcie prawo lokalne by³o spójne, zgodne z polskim systemem, sprawiedliwe 
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spo³ecznie, przyjazne mieszkañcom i kreuj¹ce atrakcyjny wizerunek Legnicy jako 
miasta taniego dla mieszkañców, sprzyjaj¹cego inwestowaniu i rozwojowi lokalnej 
przedsiêbiorczoœci.

W minionych dwóch latach podj¹³em równie¿ 1704 decyzje (stan na koniec 
paŸdziernika 2004r.) w formie postanowieñ i zarz¹dzeñ, które dawa³y pocz¹tek 
realizacji zarówno operacyjnych, jak i strategicznych celów, jakie nakreœlone 
zosta³y w programie wyborczym oraz sk³adaj¹ siê na rejestr ¿ywotnych potrzeb i 
oczekiwañ mieszkañców Legnicy.

I.  Dzia³ania s³u¿¹ce o¿ywieniu gospodarczemu, podniesieniu inwestycyjnych 
walorów miasta oraz przeciwdzia³aniu bezrobociu

Inwestycje

Na pocz¹tku kadencji zaj¹³em siê kontynuowaniem inwestycji rozpoczêtych i 
tworzeniem warunków dla podejmowania nowych w sferze infrastruktury drogowo  
komunikacyjnej, oœwiatowej, kulturalnej, s³u¿¹cej ochronie œrodowiska 
przyrodniczego i przeciwpowodziowej, koncentruj¹c siê równie¿ na skutecznym 
wykupie nieruchomoœci, pozwalaj¹cym na szybk¹ budowê pozosta³ych odcinków 
zachodniej obwodnicy miasta, a wiêc na usuniêciu bariery, stanowi¹cej zagro¿enie 
dla realizacji tej najwa¿niejszej inwestycji drogowej w Legnicy. Jednoczeœnie 
priorytetowo potraktowa³em opracowanie racjonalnego projektu bud¿etu gminy na 
rok 2003.

Moja polityka inwestycyjnej aktywnoœci zwi¹zana jest z g³êbokim 
przeœwiadczeniem, i¿ jest to podstawowy czynnik miastotwórczy, czyni¹cy Legnicê 
atrakcyjn¹ dla zewnêtrznego, w tym zagranicznego kapita³u, przysparzaj¹cy 
nowych miejsc pracy i poprawiaj¹cy warunki ¿yciowe mieszkañców. Wi¹¿e siê 
równie¿ z podzielan¹, jak ufam, przez legniczan ambicj¹ wspólnego uczynienia 
Legnicy licz¹cym siê w makroregionie oœrodkiem gospodarczym, administracyjnym, 
edukacyjnym i kulturalnym. Miasto nasze widzê jako "Per³ê w koronie miast 
dolnoœl¹skich" i tak¹ jego wizjê konsekwentnie urzeczywistniam.

W 2003 roku gmina Legnica wyda³a na inwestycje komunalne blisko 28 
milionów z³otych, a w 2004 bêdzie to kwota 29 milionów (w roku 2000 wartoœæ 
inwestycji by³a prawie trzykrotnie ni¿sza). 

Pod wzglêdem iloœci zrealizowanych i oddanych do u¿ytku obiektów, nie by³o 
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równie korzystnego okresu od wielu lat. Inwestycyjny wysi³ek miasta koncentrowa³ 
siê przede wszystkim na przedsiêwziêciach s³u¿¹cych poprawie jakoœci i 
bezpieczeñstwa uk³adu komunikacyjnego, s³u¿¹cych ekologii, edukacji i rozwojowi 
infrastruktury sportowej. Wiêkszoœæ œrodków finansowych, przeznaczanych na 
inwestycje, pochodzi³a z gminnego bud¿etu, ale znacz¹ce wsparcie miasto 
skutecznie pozyskiwa³o tak¿e ze Ÿróde³ zewnêtrznych, takich jak: Narodowy Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Ministerstwo Œrodowiska, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu (UKFiS), Ministerstwo Finansów, Sejmik i Wojewoda 
Dolnoœl¹ski.

Inwestycje drogowe i komunikacyjne

Lipiec 2003 roku przyniós³ koniec (rozpoczêtej w tym samym roku) budowy 
mostu na rzece Wierzbiak w ci¹gu ulicy Kunickiej, co umo¿liwi³o, miêdzy innymi, 
dojazd wielkogabarytowych samochodów do siedziby Urzêdu Celnego. 

Latem 2003 roku zakoñczy³a siê, trwaj¹ca 3 miesi¹ce, budowa odcinka drugiej 
jezdni w ulicy Grabskiego (od Reja do Z³otoryjskiej). Jest to czêœæ inwestycji zwanej 
Zbiorcz¹ Drog¹ Po³udniow¹ o wartoœci 650 tys. z³. 

29 sierpnia 2003 r. pierwsze samochody przejecha³y nowym odcinkiem 
zachodniej obwodnicy miasta (od ul. Z³otoryjskiej do Nowodworskiej). Dziêki tej 
budowie, która od pocz¹tku swej realizacji kosztowa³a ju¿ blisko 60 milionów 
z³otych, tranzytowy ruch ciê¿kich samochodów, jad¹cych z pó³nocy na po³udnie i w 
przeciwnym kierunku, tak bardzo uci¹¿liwy dla miasta i jego mieszkañców, 
wyprowadzony zosta³ ze œródmieœcia. Wkrótce potem rozpoczêto i ju¿ zakoñczono 
budowê dwóch mostów na Kaczawie i M³ynówce  o wartoœci 4,7 mln z³. 
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W ostatnim dniu sierpnia 2004r. po raz pierwszy legniczanie i kierowcy 
przeje¿d¿aj¹cy tranzytem miêdzynarodow¹ drog¹ nr 3 w kierunku pó³noc-po³udnie 
mogli skorzystaæ bezkolizyjnie z nowych przepraw mostowych i przestronnego 
odcinka nowej jezdni.

Zakoñczona inwestycja by³a wspó³finansowana przez bud¿et pañstwa kwot¹ 
oko³o 2,6 mln z³ oraz wroc³awski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad kwot¹ 650 tysiêcy z³otych. Gmina z w³asnego bud¿etu wyda³a na ten cel 
1,5 mln z³. 

Ostatni etap budowy tej strategicznej dla miasta arterii komunikacyjnej 
rozpocz¹³ siê w paŸdzierniku br., a zakoñczy w 2005r. W tym czasie powstanie 
wzd³u¿ ul. Jaworzyñskiej druga jezdnia od skrzy¿owania z Nowodworsk¹ a¿ po 
wêze³ autostrady A-4 oraz przebudowana bêdzie jezdnia istniej¹ca. Na 
skrzy¿owaniu obwodnicy z ul. Gniewomiersk¹ przewidywana jest budowa ronda, 
które usprawni ruch samochodowy w kierunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Osiedla Sienkiewicza oraz Legnickiego Pola i stanowiæ bêdzie pocz¹tek, 
planowanej na kolejne lata, budowy drogi nr 94 w kierunku Wroc³awia, 
wyprowadzaj¹cej ruch tranzytowy ze œródmieœcia. 
Wroc³awski Oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
zadeklarowa³ przeznaczenie jeszcze w tym roku na realizacjê ostatniego etapu 
obwodnicy oko³o 5,4 mln z³otych.

Budowa jezdni, ul. Grabskiego
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Dotychczasowe nak³ady na budowê obwodnicy (której ca³kowita d³ugoœæ 
wyniesie ponad 15 km, a wzd³u¿ jej jezdni powstan¹ œcie¿ki rowerowe) od ul. 
Chojnowskiej do Nowodworskiej przekraczaj¹ 60 mln z³otych. Miasto z 
w³asnego bud¿etu przeznaczy³o na ten cel blisko 38 mln z³. Ca³kowit¹ wartoœæ 
inwestycji szacuje siê na kwotê 100 mln z³otych. Legnica jest jedynym du¿ym 
miastem w tej czêœci Polski, które posiada w³asn¹ obwodnicê.

Aktualnie trwa budowa nieistniej¹cego odcinka ulicy Lotniczej pomiêdzy 
Marynarsk¹, a ̄ o³niersk¹. Ulica zyska w tym miejscu now¹ nawierzchniê asfaltow¹, 
chodnik, kanalizacjê deszczow¹ oraz oœwietlenie.

Obwodnica Zachodnia

Budowa jezdni, ul. Lotnicza
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Na pocz¹tku grudnia poprawi siê stan bezpieczeñstwa ruchu na skrzy¿owaniu 
ulic Poznañskiej i Bydgoskiej, a to za przyczyn¹ zainstalowania tam sygnalizacji 
œwietlnej. W rejonie skrzy¿owania powstan¹ równie¿ nowe chodniki dla pieszych.

W listopadzie br. poprawi³a siê jakoœæ oœwietlenia ulic: Grabskiego, Koœciuszki, 
Pancernej, Sejmowej i Modrzewiowej. Obecnie rozpoczynaj¹ siê prace 
inwentaryzacyjne i projektowe, zwi¹zane z wymian¹ ca³ego ulicznego oœwietlenia 
w mieœcie na energooszczêdne. 

We wrzeœniu 2004r. przyst¹piono do budowy sygnalizacji œwietlnej na rondzie 
przy ul. Sikorskiego na legnickim osiedlu Piekary. Inwestor, wznosz¹cy w tym 
rejonie hipermarket sieci Carrefour, powierzy³ modernizacjê ronda Legnickiemu 
Przedsiêbiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. To newralgiczne skrzy¿owanie 
stanie siê bezpieczne, zgodnie z moimi deklaracjami oraz postulatami mieszkañców 
osiedla i Policji.

Rondo, Osiedle Piekary

Zawsze stanowczo zabiegam o to, by ka¿dy nowy inwestor, który lokuje w 
mieœcie przedsiêwziêcie gospodarcze, przyj¹³ tak¿e na siebie zobowi¹zanie do 
wykonania prac zwi¹zanych z infrastruktur¹, zw³aszcza komunikacyjn¹. 
Kierownictwo Carrefour potwierdzi³o, ¿e zrealizuje zobowi¹zania. Modernizacja 
ronda u zbiegu ulic Pi³sudskiego i Sikorskiego jest pierwszym etapem realizacji 
zawartego z miastem porozumienia. Powstan¹ nowe przejœcia dla pieszych, 
wysepki, a tak¿e zainstalowana bêdzie sygnalizacja œwietlna wraz z akustyczn¹. W 
tym rejonie powstan¹ te¿: nowa zatoka autobusowa i przejœcia dla pieszych (dojœcie 
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do Zespo³u Szkó³ Integracyjnych), œcie¿ki rowerowe, przebudowane bêd¹ ulice i 
wykonane nowe ich oznakowanie. Inwestycje te usprawni¹ ruch na osiedlu i u³atwi¹ 
dojazd do nowego sklepu.

Kilkanaœcie miesiêcy potrwa  rozpoczêta 22 listopada br. - modernizacja ulicy 
Najœwiêtszej Marii Panny. Zamiarem moim jest przywrócenie historycznego 
charakteru tego tradycyjnego, handlowego traktu oraz przylegaj¹cych doñ uliczek i 
Placu Powstañców Wielkopolskich. Prace obejmuj¹ przebudowê nawierzchni, 
stworzenie kanalizacji deszczowej oraz ca³oœciow¹ wymianê oœwietlenia 
(stylizowane lampy). Udro¿niony te¿ zostanie po³o¿ony w tym rejonie odcinek 
M³ynówki. Koszt zadania szacuje siê na ponad 5 mln z³.

Remont nawierzchni
ul. Najœwiêtszej Marii Panny

Inwestycje przeciwpowodziowe

18 lipca 2003 roku, po trwaj¹cych 9 miesiêcy pracach, zakoñczona zosta³a 
modernizacja wa³u przeciwpowodziowego wzd³u¿ lewego brzegu Kaczawy od ul. 
Kartuskiej do Wroc³awskiej, a utworzon¹ tam promenadê przekazano 
mieszkañcom. Koszt przedsiêwziêcia wyniós³ 767 tys. z³otych.

W bie¿¹cym roku, w trosce o przeciwpowodziowe bezpieczeñstwo miasta, 
gmina Legnica przeprowadzi³a miêdzy innymi odbudowê rowu melioracyjnego (K-
8) w rejonie ulicy Pszenicznej do ujœcia do rzeki Kaczawy wraz z przepompowni¹ i 
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Wa³ przeciwpowodziowy i promenada
ul. Kartuska -  ul. Wroc³awska

zbiornikiem wyrównawczym oraz przepustem w ul. Bielañskiej. Inwestycja, na 
któr¹ przeznaczono 395 tys. z³otych ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz 454 tys. z³ z Funduszu Gminnego, poprawi 
odbiór wód (pochodz¹cych z odwodnienia, opadów i przesi¹ków) ze zlewni rowu K-
8 ograniczonej ulicami: Cedrowa, Bielañska i Nowowiejska, Topolowa. Budowê 
zakoñczono 3 czerwca. 

Wa¿ne obiekty u¿ytecznoœci publicznej

W lipcu br. ekipy specjalistów przyst¹pi³y do remontu elewacji i wzmocnienia 
konstrukcji attyk kamieniczek w Rynku, zwanych "Kramami œledziowymi". 
Wartoœæ robót budowlanych, którym poddane zosta³y "œledziówki", szacuje siê na 
oko³o 203 tysiêcy z³otych. Wiêkszoœæ kosztów remontu sfinansuje gmina ze 
œrodków bud¿etowych. Kwotê 20 tysiêcy z³otych dotacji na ten cel uzyskaliœmy od 
Marsza³ka Województwa Dolnoœl¹skiego.

Równolegle z odnow¹ elewacji prowadzona jest konserwacja unikalnych w 
skali kraju sgraffit, zdobi¹cych fasadê "œledziówek". Wartoœæ konserwacji i 
renowacji sgraffit siêga kwoty 60 tysiêcy z³otych. Zarówno prace konserwatorskie, 
jak remontowo  budowlane, zakoñcz¹ siê w listopadzie br.

W kwietniu 2004 roku specjaliœci z Politechniki Wroc³awskiej przygotowali 
ekspertyzê techniczn¹, dotycz¹c¹ warunków modernizacji stadionu przy ulicy Or³a 
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Bia³ego w Parku Miejskim. Jeszcze w bie¿¹cym roku przewidziane jest opracowanie 
dokumentacji budowlano- wykonawczej. Program tych robót bêdzie kilkuetapowy i 
roz³o¿ony na kilka lat. Termin zakoñczenia modernizacji miejskiego stadionu 
uzale¿niony jest od Ÿróde³ finansowania. Jeœli uda siê pozyskaæ fundusze unijne, to z 
koñcem 2006 roku Legnica otrzyma nowoczesny obiekt sportowy.

“Kramy Œledziowe” po remoncie

Do oddanych u¿ytkownikom w grudniu 2002 roku 10 nowych pomieszczeñ 
Akademii Rycerskiej w paŸdzierniku 2004 r. do³¹czy³y nowe. Nak³ady na remont 
tego obiektu poniesione przez gminê od pocz¹tku realizacji to blisko 6 milionów 
z³otych. Dot¹d uda³o siê skutecznie pozyskaæ na ten cel 5,1 miliona z³ ze Ÿróde³ 
zewnêtrznych. 

We wrzeœniu dobieg³ koñca kolejny etap remontu Akademii Rycerskiej. S¹ ju¿ 
gotowe pomieszczenia w czêœci parterowej skrzyde³ "C" i "D"  od bramy przy ul. 
Chojnowskiej do bramy przy ul. Œwiêtego Jana. Postanowi³em umieœciæ w tej czêœci 
piêknych sal Akademii Urz¹d Stanu Cywilnego. W paŸdzierniku nowo¿eñcom 
oddana zosta³a reprezentacyjna Sala Œlubów. Zabiegam jednoczeœnie o œrodki 
unijne, które pozwol¹ na szybsz¹ restauracjê i modernizacjê po³udniowo-
zachodniego oraz zachodniego skrzyd³a Akademii.

Obiekty oœwiatowe

W kwietniu 2003r. oddano do u¿ytku (inwestycja przyœpieszona w 2002r.) czêœæ 
sto³ówki oraz pracowniê komputerow¹ w Szkole Podstawowej nr 10, której 
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uczniowie wczeœniej obiady jadali na korytarzu. Dwa miesi¹ce póŸniej zakoñczy³a 
siê kosztowna modernizacja dachu nad zabytkow¹ aul¹ w I Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym.

W koñcu sierpnia ekipy budowlane przekaza³y miastu salê gimnastyczn¹ wraz z 
boiskiem w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Inwestycja ta, kosztuj¹ca 2,3 mln 
z³otych i realizowana przez dwa lata, uœwietni³a 10  lecie  istnienia szko³y.

W paŸdzierniku uczniowie Zespo³u Szkó³ Integracyjnych im. Piastów Œl¹skich 
oraz mieszkañcy Osiedla Piekary otrzymali bardzo nowoczesn¹ halê sportow¹ z 
wielofunkcyjnym zapleczem oraz kompleksem boisk. Inwestycja kosztowa³a blisko 
11 milionów  z³.

Zadanie to zg³oszono do Ogólnopolskiego Konkursu "Budowa Roku 2003". 
Wœród kilkuset zg³oszonych inwestycji gmina Legnica zdoby³a III nagrodê. 
Obecnie obiekty Zespo³u Szkó³ Integracyjnych im. Piastów Œl¹skich  uwa¿ane s¹ za 
najbardziej funkcjonalne i najnowoczeœniejsze na Dolnym Œl¹sku. 

W listopadzie zakoñczono termiczn¹ modernizacjê jednego z segmentów 
dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 9.

W oparciu o przygotowan¹ i sfinansowan¹ w 2003 roku dokumentacjê 
projektow¹ rozpoczêto prace budowlane w zakresie adaptacji, modernizacji i 
rozbudowy kilku sal gimnastycznych w legnickich szko³ach. 19 maja 2004 r. zaczê³a 
siê rozbudowa i unowoczeœnienie przestarza³ej i niefunkcjonalnej sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Kamiennej. Jest to pocz¹tek prac 
rewitalizacyjnych w dzielnicy zwanej Zakaczawiem. Odnowion¹ salê gimnastyczn¹ 

Akademia Rycerska
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z budynkiem szkolnym zespoli ³¹cznik, który pomieœci równie¿ szatnie, sanitariaty, 
natryski - zaplecze, które wczeœniej nie istnia³o. Obok szko³y, równolegle z 
modernizacj¹ sali, powstanie boisko o nawierzchni syntetycznej. Bêdzie mo¿na na 
nim graæ w siatkówkê, koszykówkê oraz w tenisa. Koszt prac przekroczy 2 miliony 
z³otych. Kwotê 270 tysiêcy gmina uzyska³a w ramach kontraktu wojewódzkiego na 
dzia³ania zwi¹zane z restrukturyzacj¹ i unowoczeœnianiem bazy oœwiatowo -
wychowawczej.

Od 13 wrzeœnia 2004 roku do koñca 2005 r. potrwaj¹ prace adaptacyjne i 
modernizacyjne dwóch hal, pozosta³ych jeszcze po wojskach radzieckich i 
rosyjskich przy Zespole Szkó³ Samochodowych. Utworzona zostanie jedna du¿a 
hala sportowa, wyposa¿ona w zaplecze szatniowo-sanitarne oraz nowe instalacje 
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjn¹, wentylacyjn¹ i elektryczn¹. Miêdzy 
hal¹, a budynkiem dydaktycznym szko³y wybudowane zostanie boisko z 
nawierzchni¹ syntetyczn¹ do pi³ki rêcznej, siatkówki i tenisa ziemnego. Na 
realizacjê tej inwestycji oraz prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 
gmina uzyska³a z rezerwy celowej Ministerstwa Finansów, przeznaczanej na 
zagospodarowanie obiektów "pojarowskich", dotacjê w ³¹cznej wysokoœci 621 
tysiêcy z³otych.

Jeszcze przed nowym rokiem szkolnym zakoñczone zosta³y prace remontowe i 
adaptacyjne w segmencie dydaktyczno-¿ywieniowym Szko³y Podstawowej nr 10. 
W piwnicach tego obiektu powsta³y 4 nowe pomieszczenia szatni. Na parterze - 

Zespó³ Szkó³ Integracyjnych im. Piastów Œl¹skich,
ul. Wierzyñskiego
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powiêkszona jad³odajnia, która zamiast 50 obs³u¿y jednorazowo 100 osób.
Powsta³y tu tak¿e dodatkowe pomieszczenia kuchenne i œwietlica, a piêtro 

wy¿ej  dwie nowe sale lekcyjne i pomieszczenia biblioteki. Otwarte te¿ zostanie 
po³¹czenie miêdzy oboma budynkami "dziesi¹tki", a ten od strony ul. Jaworzyñskiej 
jesieni¹ uzyska³ now¹ elewacjê nad g³ównym wejœciem.

Na czas od sierpnia 2004 do sierpnia 2006 roku zaplanowane s¹ prace 
modernizacyjne budynku, auli i sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym. 
Wymieniona te¿ zostanie stolarka okienna. Wrzesieñ 2004 to tak¿e czas rozpoczêcia 
kolejnego etapu robót wykoñczeniowych w segmencie "C" Zespo³u Szkó³ 
Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych. W ci¹gu piêciu miesiêcy szko³a zyska kolejne 
pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz bibliotekê i salê konferencyjn¹.

Szko³a Podstawowa nr 10,
ul. Jaworzyñska

Inicjatywy lokalne

Inicjatywy lokalne to forma realizacji drobnych inwestycji komunalnych, w 
których rolê inwestora, obok gminy, wype³niaj¹ w oparciu o umowê grupy 
mieszkañców, instytucje, spó³dzielnie i inne podmioty prawne. Taka forma 
wspólnego inwestowania m.in. w nawierzchnie dróg, chodniki, tereny zielone, 
kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹, sieci wodoci¹gowe, oœwietlenie uliczne 
stosowana jest w Legnicy na mocy Uchwa³y Rady Miejskiej. W bud¿ecie Legnicy na 
2004 rok zaplanowano na ten cel kwotê 950 tysiêcy z³. Udzia³y partnerów 
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inwestycyjnych wynios¹ 220 tysiêcy z³. Dziewiêæ zaplanowanych inicjatyw bêdzie 
mia³o wartoœæ 1.170 tys. z³. Rok wczeœniej efekty inicjatyw lokalnych mia³y wartoœæ 
1,02 mln z³, a inicjatorzy i gmina z³o¿yli siê prawie po po³owie. W 2002 roku gmina 
zainwestowa³a 708 tysiêcy, a mieszkañcy oko³o 37.

Efektem jednej z ubieg³orocznych lokalnych inicjatyw jest oddany do u¿ytku 
pod koniec kwietnia, nowy odcinek drogi ulicy S³owackiego. W koñcu marca br. 
zakoñczy³a siê te¿ inna inwestycja, w której partnerem gminy by³a M³odzie¿owa 
W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa "Przystañ". Koszt inwestycji wyniós³ 24 
tysi¹ce z³, obci¹¿aj¹c po po³owie wspó³udzia³owców.

W bie¿¹cym roku zaakceptowanych jest 9 wniosków o inicjatywy lokalne - 
spoœród 13 z³o¿onych. Dotycz¹ one miêdzy innymi: budowy sieci wodoci¹gowej 
wzd³u¿ ul. Wroc³awskiej do osiedla "Rzemieœlnik" (wrzesieñ- listopad br.), budowy 
sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bobrowskiej oraz Wa³ach 
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Inicjatywy lokalne - wartoœci inwestycji

Królowej Jadwigi, wykonania sieci wodoci¹gowej przy ul. Zacisze i budowy 
parkingu z dojazdem do pawilonu przy ul. Gwiezdnej 35.

Od kilku ju¿ lat trwaj¹ prace remontowe na drogach legnickiego Osiedla 
Sienkiewicza. W ostatnich dwóch latach inwestycje drogowe na tym osiedlu uleg³y 
wyraŸnemu przyœpieszeniu. Przed czteroma miesi¹cami oddane zosta³y do u¿ytku - 
odpowiednio skanalizowane i utwardzone z zastosowaniem nowoczesnej, bardzo 
oszczêdnej, ale wydajnej technologii - drogi ulic Orzechowej, Jaœminowej, 
Pigwowej i Fio³kowej. By³o to wspólne przedsiêwziêcie gminy Legnica i 
mieszkañców, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Mieszkañcy osiedla 
wnieœli do inwestycji po 500 z³ od posesji. Resztê, oko³o 360 tys. z³, do³o¿y³a gmina.

Na bardzo podobnych zasadach wspó³finansowana jest kolejna modernizacja 
dróg na tym osiedlu. Dotyczy ona ulic: Chabrowej, Groszkowej, Liliowej, 
Morelowej, Stokrotek i czêœci ul. Czerwonych Maków. Wraz z jej zakoñczeniem, w 
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czerwcu 2005 roku, praktycznie ca³e osiedle Sienkiewicza wyposa¿one bêdzie w 
ulice o trwa³ej, nowoczesnej nawierzchni.

Inwestycyjna atrakcyjnoœæ miasta

Doskona³ym atutem Legnicy, przyci¹gaj¹cym skutecznie europejskie firmy, jest 
jej po³o¿enie w pobli¿u granicy, na wa¿nym szlaku komunikacyjnym z pó³nocy na 
po³udnie oraz z zachodu na wschód Europy. Wa¿na z biznesowego i logistycznego 
punktu widzenia bliskoœæ terenów inwestycyjnych od autostrady A-4 i dzia³aj¹cej 
ju¿ obwodnicy zachodniej, która wkrótce bezkolizyjnie po³¹czy siê z autostrad¹, jest 
istotn¹ zalet¹ miasta. Legnicki uk³ad komunikacyjny bêdzie w kolejnych latach 
nadal modernizowany. Miasto posiada dobrze rozwiniêt¹ infrastrukturê techniczn¹ i 
telekomunikacyjn¹, skutecznie - staj¹c siê liderem krajowej ekologii  realizuje 
program ochrony naturalnego œrodowiska. Dysponuje znacz¹c¹ iloœci¹ 
atrakcyjnych, wyposa¿onych w media terenów inwestycyjnych. Stosuje od 
2003 roku bogaty system ulg i preferencji dla przedsiêbiorstw tworz¹cych 
miejsca pracy, utrzymuj¹c na niskim poziomie podatki od œrodków transportu, 
od nieruchomoœci, stawki czynszu za lokale u¿ytkowe oraz ni¿sze ani¿eli w 
innych miastach podobnej wielkoœci ceny wody i us³ug komunalnych, w tym 
op³at za przejazdy œrodkami komunikacji publicznej. W roku 2005 wdro¿ony 
zostanie jeszcze dalej id¹cy program ulg i zwolnieñ (nawet do 65 % wartoœci 
zainwestowanego kapita³u) w podatku od nieruchomoœci, z którego korzystaæ 
bêd¹ mogli przedsiêbiorcy inwestuj¹cy i tworz¹cy miejsca pracy na terenie 
Legnicy.

Pomimo zakrojonych na szerok¹ skalê inwestycji, Legnickie Przedsiêbiorstwo 
Wodoci¹gów i Kanalizacji, realizuj¹c prospo³eczn¹ politykê w³adz miasta, nie 
podnios³o w tym roku op³at za dostawê wody i odprowadzanie œcieków. Ceny tych 
us³ug pozostaj¹ niezmienione od maja 2003. Legnicki cennik nale¿y do 
najtañszych na Dolnym Œl¹sku, a tak¿e w kraju. LPWiK udaje siê stale 
zwiêkszaæ sprzeda¿ wody, co w po³¹czeniu ze skutecznym ograniczaniem 
kosztów pozwala na niepodwy¿szanie obci¹¿eñ p³atniczych gospodarstw 
domowych. Jest to jeden z elementów polityki realnego pomniejszania kosztów 
utrzymania legnickich rodzin i troski o "najs³abszych" mieszkañców, 
przejawiaj¹cej siê w kreowaniu przyjaznego, taniego miasta.

Obecnie Legnica posiada 11 ca³kowicie udokumentowanych ofert 
inwestycyjnych, dotycz¹cych nieruchomoœci objêtych planami zagospodarowania 
przestrzennego. Prezentowane s¹ one na targach inwestycyjnych oraz dostêpne na 
stronach internetowych Urzêdu Miasta , Urzêdu 
Marsza³kowskiego   i Dolnoœl¹skiego Urzêdu 

www.legnica.um.gov.pl
www.umwd.pl/informator/index
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Wojewódzkiego  . Nieruchomoœci o powierzchni od 1 do 
ponad 20 ha przeznaczone byæ mog¹ na liczne rodzaje dzia³alnoœci produkcyjnej, 
handlowej i us³ugowej.

W tzw. legnickiej podstrefie LSSE powsta³o dot¹d 16 firm,  w tym a¿ 10 w latach 
2002-2004 - które da³y zatrudnienie blisko 1700 osobom. Zatrudnienie stale 
wzrasta, wraz z kolejnymi etapami inwestycji. Z ekonomicznego, ale tak¿e 
spo³ecznego punktu widzenia znaczenia strefy dla gminy i mieszkañców miasta nie 
da siê przeceniæ. W³adze gminy prowadz¹ aktywn¹ politykê wspierania 
inwestorów poprzez stosowanie systemu ulg i preferencji, tak¿e podatkowych. 
Samorz¹d bardzo blisko z nimi wspó³pracuje, zachêcaj¹c tak¿e do udzia³u w 
spo³ecznym i kulturalnym ¿yciu miasta.

Inwestorzy ju¿ dzia³aj¹cy w strefie, miêdzy innymi w bran¿y elektronicznej, 
metalowej, tekstylnej, samochodowej itd., a reprezentuj¹cy kapita³ niemiecki, 
francuski, brytyjski, holenderski, japoñski, tak¿e polski - s¹ œwietn¹ wizytówk¹ dla 
Legnicy, jako miasta przyjaznego prowadzeniu udanego biznesu, posiadaj¹cego 
wykwalifikowan¹ kadrê specjalistyczn¹, profesjonalne mo¿liwoœci szkolenia, 
rozbudowan¹ infrastrukturê komunikacyjn¹ i techniczn¹ oraz bogat¹ ofertê 
kulturaln¹. Za przyk³adem inwestorów ze strefy id¹ bowiem inni, lokuj¹cy swe 
przedsiêbiorstwa tak¿e w obrêbie samego miasta.

Inwestorzy z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponieœli dot¹d nak³ady 
w wysokoœci ponad 2 miliardów z³otych, czyli dwukrotnie wiêksze, ni¿ wstêpnie 
deklarowane. Sprzeda¿ wyrobów i us³ug powsta³ych w 2003 roku na terenie LSSE 
przekroczy³a wartoœæ 5,5 miliarda z³ i zwi¹zana by³a g³ównie z eksportem.

Jako Prezydent Legnicy odby³em kilkadziesi¹t spotkañ z 
przedstawicielami firm inwestuj¹cych zarówno na terenie LSSE, jak i w 
granicach miasta, zawsze oferuj¹c wsparcie oraz wspó³pracê. W latach 2002-
2004 na terenie Legnicy utworzy³o swe firmy ponad dwudziestu licz¹cych siê na 
rynku inwestorów, miêdzy innymi: TBMECA, Wezitec, Castorama, Bodzio, 
Huras, Concordia, Fagerdala, Ortex itd. Tylko na terenie administrowanym 
przez Strefê Aktywnoœci Gospodarczej (gminna spó³ka SAG) dzia³a 28 
podmiotów gospodarczych, daj¹cych zatrudnienie blisko tysi¹cu legniczan.

Na koniec czerwca br. w systemie REGON w Legnicy zarejestrowanych by³o 
620 spó³ek prawa handlowego. W stosunku do paŸdziernika roku 2003 iloœæ takich 
spó³ek wzros³a o 20. W pierwszym pó³roczu do prowadzonej przez gminê ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej wpisa³o siê 440 nowych przedsiêbiorców. Obecnie rejestr 
ten obejmuje oko³o 9.000 osób fizycznych.

Przystêpuj¹c do wyborów prezydenckich, podkreœla³em, ¿e za jeden z 
najg³ówniejszych celów uznajê zatrzymanie wzrostu bezrobocia wœród 
legniczan, a osi¹gniêcie go oznaczaæ bêdzie powa¿ny sukces polityki spo³eczno-
gospodarczej. Po dwóch zaledwie latach cel ten uda³o siê osi¹gn¹æ. Co wiêcej  

http://inwestycje.duw.pl
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uda³o siê doprowadziæ do obni¿enia poziomu bezrobocia w mieœcie.
Pod koniec 2002 roku, po masowych zwolnieniach pracowników w 

szpitalach Wojewódzkim i Chirurgicznym, stopa bezrobocia w Legnicy 
siêgnê³a rekordowego poziomu 22,6%. Po niespe³na dwóch latach wskaŸnik 
ten, chocia¿ o 2,3 punktu lepszy od dolnoœl¹skiego, to jednak wci¹¿ niepokoj¹co 
wysoki, wynosi 20,6%. Wytrwale stwarzane, sprzyjaj¹ce przedsiêbiorczoœci 
warunki, pozwoli³y znaleŸæ w tym czasie pracê oko³o 1500 legniczanom. 
Obecnie bez pracy pozostaje oko³o 9.600 mieszkañców miasta  wczeœniej by³a to 
liczba oko³o 11.000. Wiêkszoœæ z nich to ludzie m³odzi. Najwiêcej bezrobotnych 
legitymuje siê zasadniczym zawodowym wykszta³ceniem.

W bie¿¹cym roku legnicki Powiatowy Urz¹d Pracy, z którym systematycznie 
wspó³pracujê, na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu otrzyma³ ³¹czn¹ 
kwotê 8.561.000 z³ z Funduszu Pracy, z Dolnoœl¹skiego Urzêdu Wojewódzkiego, 
Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Kwota ta 
obejmuje tak¿e dofinansowanie w wysokoœci 2,7 mln z³, uzyskane z Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego na realizacjê programów aktywnego przeciwdzia³ania 
bezrobociu. W ramach programów tworzenia perspektyw dla m³odzie¿y, zwalczania 
d³ugotrwa³ego bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, integracji zawodowej 
i spo³ecznej prowadzone s¹ szkolenia i sta¿e. Aktywizacja zawodowa 
finansowana z pieniêdzy Europejskiego Funduszu Spo³ecznego obejmie 1200 
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mieszkañców Legnicy. W I pó³roczu z aktywizacji w formie prac interwencyjnych i 
robót skorzysta³o 222 bezrobotnych legniczan, 10 osobom udzielono po¿yczek na 
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, natomiast pracodawcom na 
utworzenie 5 nowych miejsc pracy. Programami daj¹cymi gwarancjê d³ugotrwa³ego 
zatrudnienia objêtych zosta³o 246 osób. Z ró¿nych form zawodowej aktywizacji 
skorzysta³o 169 absolwentów legnickich szkó³; by³y to miêdzy innymi umowy 
absolwenckie (37), prace spo³ecznie u¿yteczne (14), sta¿e absolwenckie (111), 
szkolenia (5) i po¿yczki.

Jako Prezydent Miasta tworzê warunki dla powstawania oraz 
utrzymywania miejsc pracy. Podleg³e Prezydentowi jednostki organizacyjne 
gminy, których w Legnicy funkcjonuje 80, w tym: szko³y i placówki oœwiatowo-  
wychowawcze, placówki kultury, MOPS, ZGM, ZDM, spó³ki komunalne itd., 
daj¹ sta³e zatrudnienie oko³o 7 tysi¹com osób, zapewniaj¹c utrzymanie ich 
rodzinom. Zatem blisko 25 tys. legniczan poczucie bezpieczeñstwa socjalnego 
czerpie z bezpoœredniego lub rodzinnego zwi¹zku z operatywnym dzia³aniem w 
mieœcie podmiotów samorz¹dowych i jest konsumentami pieniêdzy 
pochodz¹cych z bud¿etu Legnicy. 

Warszawskie Centrum Badañ Regionalnych og³osi³o pod koniec 2003 roku 
wyniki "Wielkiego Rankingu Miast Polskich 2003". Legnica w kategorii 65 
miast  powiatów grodzkich uplasowa³a siê na 29 miejscu i zosta³a zaliczona do 
miast pierwszej klasy potencja³u rozwojowego.

Centrum, dokonuj¹c kwalifikacji, bra³o pod uwagê dane G³ównego Urzêdu 
Statystycznego, œwiadcz¹ce o rozwojowym potencjale miast. Oceniano liczbê 
prywatnych firm, w tym spó³ek z kapita³em zagranicznym, poziom zatrudnienia w 
mieœcie, wielkoœæ sektora otoczenia biznesu, dochody mieszkañców, ale tak¿e 
aktywnoœæ obywatelsk¹, rozwój miejskiej infrastruktury i budownictwa 
mieszkaniowego. Ocenie takiej poddano 839 miast z ca³ego kraju.

Racjonalne gospodarowanie œrodkami publicznymi oraz niektóre elementy 
aktywnej polityki finansowej 

Bud¿et roku 2003 (pierwszy pe³ny kalendarzowy rok kadencji) oparty by³ na, 
wynikaj¹cej z programu wyborczego i analizy hierarchii potrzeb legniczan, polityce 
poprawy funkcjonowania zw³aszcza spo³ecznych i socjalnych sfer ¿ycia miasta. Za 
cele strategiczne uzna³em wzrost poziomu opieki spo³ecznej, zapewnienie 
bezpieczeñstwa socjalnego, redukcjê ubóstwa, ograniczenie bezrobocia poprzez 
m.in. inwestycje komunalne, podniesienie poziomu us³ug oœwiatowych, 
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edukacyjnych i kulturalnych, poprawê warunków ekologicznych i zdrowotnych. 
Za³o¿enia i cele strategiczne zosta³y osi¹gniête, a zrównowa¿ony bud¿et  wykonany. 
Priorytety pozosta³y aktualne tak¿e w roku 2004.

Kiedy 26 stycznia br. Rada Miejska Legnicy uchwali³a bud¿et gminy, jego 
dochody opiewa³y na oko³o 220 milionów z³otych, zaœ wielkoœæ wydatków 
okreœlono na ok. 234 mln z³. Deficyt bud¿etowy siêga³ oko³o 14 mln z³. Przyznane 
Legnicy œrodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa by³y podobnie jak w latach 
poprzednich niedoszacowane. W zwi¹zku z tym podejmowa³em interwencje, 
maj¹ce na celu pozyskanie dodatkowych pieniêdzy b¹dŸ monitowa³em o 
przekazanie nale¿nych miastu œrodków finansowych. Przynios³o to skutek w 
postaci pozyskania dochodów zewnêtrznych w³asnych w wysokoœci 15 mln 
z³otych, czyli ponad 7% rocznej kwoty dochodów miasta.

W strukturze dochodów gminy jedne z podstawowych pozycji stanowi¹ podatki 
i op³aty lokalne, pobierane przez Urz¹d Miasta oraz podatki i op³aty pobierane przez 
Urz¹d Skarbowy, które stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa, a do których czêœci 
gmina ma prawo. W pierwszym pó³roczu wp³ywy z podatków i op³at lokalnych do 
kasy gminy przekroczy³y po³owê zaplanowanej na ten rok kwoty i wynios³y ponad 
23 miliony z³.

Stosownie do Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 
samorz¹du terytorialnego gmina i legnicki powiat grodzki maj¹ udzia³y we 
wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zamieszka³ych na tym 
terenie oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), czyli firm na tym 
terenie dzia³aj¹cych. Wp³ywy pochodz¹ce od osób fizycznych okaza³y siê w 
pierwszym pó³roczu o 5% wy¿sze od ubieg³orocznych. Jeœli zaœ chodzi o dochody z 
tytu³u podatku od firm, to gmina uzyska³a ich o blisko 30% wiêcej, ni¿ zak³ada³ to 
plan roczny. Wielkoœci te wyraŸnie wskazuj¹, ¿e poprawiaj¹ca siê koniunktura i 
o¿ywienie gospodarcze w skali kraju maj¹ swe bezpoœrednie, korzystne 
prze³o¿enie na sytuacjê finansow¹ gminy Legnica.

Obejmuj¹c przed dwoma laty urz¹d Prezydenta Legnicy, zapowiedzia³em 
podjêcie skutecznej walki z nierzetelnymi d³u¿nikami gminnego bud¿etu. Iloœæ 
przeprowadzonych administracyjnych czynnoœci windykacyjnych, s³u¿¹cych 
œci¹gniêciu nale¿nych miastu pieniêdzy z tytu³u op³at i podatków lokalnych z 20.600 
w roku 2001 wzros³a do 23.000 w roku 2002 i ponad 30.000 w roku 2003.

Aby osi¹gn¹æ cel, w postaci zwiêkszenia skutecznoœci odzyskiwania 
publicznego przecie¿ grosza, do koñca wrzeœnia br. urzêdnicy Referatu Wymiaru 
Podatków, Op³at i Windykacji wykonali ³¹cznie ponad 25 tysiêcy tzw. czynnoœci 
windykacyjnych, na które sk³ada³y siê miêdzy innymi: decyzje wymiarowe, 
upomnienia i tytu³y wykonawcze.

W 2002 roku gmina Legnica odzyska³a od d³u¿ników 2,6 miliona zaleg³ych 
z³otówek. W roku 2003 roku by³a to ju¿ kwota o milion wy¿sza.
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W ci¹gu trzech kwarta³ów br. s³u¿bom finansowym podleg³ym Prezydentowi 
Legnicy uda³o siê skutecznie wyegzekwowaæ zaleg³e nale¿noœci w kwocie 
siêgaj¹cej prawie 3,7 miliona z³otych. Najwiêcej d³ugów, ³¹cznie ponad 2 miliony 
z³otych, œci¹gniêto w tym czasie od osób prawnych z tytu³u podatku od 
nieruchomoœci. Z zap³at¹ tej nale¿noœci nie œpieszy³y siê równie¿ osoby fizyczne. 
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Urzêdowi windykatorzy odzyskali od nich prawie 973 tys. z³. W dalszej kolejnoœci 
na tej "egzekucyjnej" liœcie znalaz³y siê: podatek od œrodków transportowych od 
osób fizycznych (256 tys. z³) oraz op³ata za u¿ytkowanie wieczyste (247 tys. z³).

Najwiêkszy udzia³ w strukturze bud¿etowych wydatków Legnicy w pierwszym 
pó³roczu 2004 roku mia³y zadania zwi¹zane z: oœwiat¹ i wychowaniem oraz 
edukacyjn¹ opiek¹ wychowawcz¹ ³¹cznie ok. 59,5 mln z³otych, a tak¿e z szeroko 
rozumian¹ pomoc¹ spo³eczn¹  ³¹cznie ok. 20,5 mln. z³. Wydatki na miejski transport i 
³¹cznoœæ, w tym na inwestycje drogowe (np. kolejny odcinek obwodnicy zachodniej 
wraz z mostami na Kaczawie i M³ynówce) wynios³y 5,5 miliona z³otych, natomiast na 
gospodarkê mieszkaniow¹ (m.in. remonty dachów, stropów, balkonów i instalacji)  
ok. 4,4 mln z³. Nak³ady na inne dziedziny poprawiaj¹ce jakoœæ ¿ycia mieszkañców 
(gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, bezpieczeñstwo, rozwój kultury i 
sportu) wynios³y ok. 15 mln z³. Wielkoœci te stanowi¹ ponad 75 procentowy udzia³ w 
strukturze przypadaj¹cych na ten czas bud¿etowych wydatków gminy. Dynamika 
finansowania spo³ecznej sfery ¿ycia organizmu miejskiego jest w bie¿¹cym roku 
jeszcze wy¿sza od uzyskanej w roku ubieg³ym.

22



Dominuj¹c¹ pozycjê w wydatkach oœwiatowych, zwi¹zanych ze szko³ami 
podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, stanowi¹ wynagrodzenia i 
sk³adki naliczane od wynagrodzeñ. Znacz¹c¹ kwotê poch³ania³y wydatki tzw. 
rzeczowe, w tym op³aty za energiê elektryczn¹, wodê i centralne ogrzewanie. W 
2002 roku na remonty obiektów oœwiatowych wydanych zosta³o 700 tys. z³. W 
2003  900 tys., a w bie¿¹cym roku na zadania te przeznaczy³em 1,5 miliona.

Na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuñczo wychowawczych i 
œwiadcz¹cych pomoc spo³eczn¹ Legnica wyda³a w pierwszym pó³roczu ponad 2 
miliony z³. W ramach struktur Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej dzia³a³y w 
tym czasie: cztery Oœrodki Opiekuñcze, Noclegownia, Punkt Opieki nad Matk¹ i 
Dzieckiem, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i Dom 
Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych. Wydatki tych placówek przeznaczane by³y 
g³ównie na zakup ¿ywnoœci, materia³ów i us³ug, utrzymanie obiektów i zakupy 
inwestycyjne. W tym czasie w Noclegowni udzielono schronienia 46 bezdomnym, 
w Oœrodkach Opiekuñczych opiek¹ otoczonych zosta³o 260 dzieci, 341 osób 
korzysta³o z darmowych posi³ków w Domu Dziennego Pobytu, a w Domach 
Pomocy Spo³ecznej przygotowano posi³ki dla 101 osób. Na dzia³anie 
Œrodowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci z Upoœledzeniem Umys³owym i Ruchowym "Persona" przekazanych 
zosta³o 337.000 z³otych. Gmina finansowa³a comiesiêczn¹ pomoc pieniê¿n¹ na 
utrzymanie 130 dzieci umieszczonych w 110 rodzinach zastêpczych, udzieli³a te¿ 
pomocy w usamodzielnieniu siê 9 pe³noletnich wychowanków rodzin zastêpczych.
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W okresie od stycznia do czerwca br. 4.704 legniczanom przyznane zosta³y 
dodatki mieszkaniowe. Gmina wydatkowa³a na tê formê pomocy mieszkañcom 
ponad 3,5 miliona z³otych. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w 2004 roku nie 
otrzymujemy ju¿ pañstwowej dotacji na ten cel. W latach 2002 i 2003 ze wsparcia 
takiego skorzysta³o po 4,5 tysi¹ca legnickich rodzin, znajduj¹cych siê w trudnej 
sytuacji finansowej. Rozmiary pomocy materialnej przekracza³y œredniorocznie 
wysokoœæ 7 milionów z³otych.

Egzekwuj¹c od pocz¹tku kadencji nale¿ne bud¿etowi gminy subwencje 
ogólne i dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania w³asne oraz administracji 
rz¹dowej, czyniê te¿ skuteczne zabiegi o pozyskiwanie dodatkowych kwot 
pieniêdzy na wa¿ne dla miasta i jego mieszkañców cele. W 2002 roku uda³o siê 
dodatkowo pozyskaæ 2.413.600 z³, w tym:
* z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - 

173.200 z³ na obchody "Dni Ziemi", budowê wêz³ów cieplnych w Schronisku 
M³odzie¿owym, Legnickiej Bibliotece Publicznej i Centrum Kszta³cenia 
Praktycznego oraz na budowê kot³owni parowej w Dzieciêco M³odzie¿owej Filii 
Legnickiej Biblioteki Publicznej;
* uzyskane z tego samego Ÿród³a 332.400 z³ przeznaczono na zabezpieczenie 

nasypu rzeki Kaczawy, wymianê i naprawê wylotów kanalizacji deszczowej, 
adaptacjê na cele mieszkaniowe koszarowca przy ul. Poznañskiej, budowê wêz³a 
cieplnego w Przedszkolu Niepublicznym "Jedynka" oraz konserwacjê cennego 

7 803 667 z³

7 005 203 z³ 7 080 000 z³

2002r. 2003r. 2004r.

Dodatki mieszkaniowe
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miejskiego starodrzewu;
* z Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu 1.900.000 z³ na budowê hal sportowych z 

zapleczem w Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych oraz w Zespole 
Szkó³ Integracyjnych;
* z Ministerstwa Kultury 8.000 z³ na organizacjê Ogólnopolskiego Turnieju 

Chórów"Legnica Cantat".

Rok 2003 przyniós³ dodatkowe powa¿ne wp³ywy w wysokoœci 2.646.069 z³ z 
nastêpuj¹cych instytucji pañstwowych:
*Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dotowa³o kwot¹ 8.000 z³ 

Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat";
*Ministerstwo Kultury na to samo przedsiêwziêcie doda³o 30.000 z³;
*Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu pomog³o sfinansowaæ wyjazd 

podopiecznych Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego do Wielkiej 
Brytanii w ramach projektu "Integracja dzieci niepe³nosprawnych z ich 
pe³nosprawnymi kolegami z Walii", asygnuj¹c kwotê 12.624 z³;
*Minister Kultury dotowa³ wyjazd zespo³u Teatru im. Heleny Modrzejewskiej do 

Moskwy ze spektaklem "Merci, czyli przypadki Szypowa" kwot¹ 35.000 z³ oraz 
kostiumy teatralne do spektaklu "Sen Szekspira"  kwot¹ 14.241 z³;
*Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczy³ dla Zespo³u Szkó³ Integracyjnych 

327.000 z³ na budowê sali gimnastycznej;
* Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na rehabilitacjê 

zawodow¹ i spo³eczn¹ oraz tworzenie warunków zatrudniania osób 
niepe³nosprawnych wyasygnowa³ 580.376 z³;
* Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dotowa³ gminê kwota 9.973 z³ 

przeznaczon¹ na zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania zwi¹zanego z 
ochron¹ gruntów rolnych;
*Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy³ 

378.850 z³ na budowê wêz³a cieplnego w Miejskim Przedszkolu nr 2, 
rekonstrukcjê odcinka rzeki Kaczawy w rejonie mostu przy ul. Wroc³awskiej i 
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaœniczego, ograniczaj¹cego 
strefy ska¿eñ dla Jednostki Ratowniczo  Gaœniczej w Chojnowie,
*Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dotowa³a kontynuowanie 

budowy obwodnicy zachodniej kwot¹ 1.250.000 z³.

W ci¹gu trzech kwarta³ów 2004 roku gmina Legnica pozyska³a dodatkowo 
8.167.997 z³:
* w Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych -  547.497 z³ 

na rehabilitacjê i zawodow¹ aktywizacjê osób niepe³nosprawnych;
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* w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - 72.500 z³ 
na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 190.000 z³ na zakup 
automatycznej prasy beluj¹cej jako nagrodê w I edycji Wielkiego Konkursu 
NFOŒiGW "Nasza Gmina w Europie";
* w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej kwotê 

30.000 z³ na zakup 144 drzew, które wzbogac¹ zasoby dendrologiczne legnickich 
parków jako nagrodê w ogólnopolskim konkursie "PrzyjaŸni Œrodowisku", 
organizowanym pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego;
* w Ministerstwie Kultury - 1.220.000 z³ na funkcjonowanie instytucji kulturalnych 

oraz dodatkowo 58.000 z³ na organizacjê jubileuszowego 35. Turnieju Chórów 
"Legnica Cantat" i 50.000 z³ dla Teatru im. Heleny Modrzejewskiej na produkcjê 
spektaklu "Wchody i zachody miasta"
* w GDDKiA - 6.000.000 z³ na kontynuowanie budowy zachodniej obwodnicy 

miasta.

W latach 2002-2003 gmina Legnica uzyska³a bardzo znacz¹ce wsparcie 
finansowe od wroc³awskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w wysokoœci 7,25 miliona z³otych na kontynuowanie budowy obwodnicy 
zachodniej. Dyrekcja DKiA zadeklarowa³a swój udzia³ w tym przedsiêwziêciu 
w roku 2004, opiewaj¹cy na 6 milionów z³otych. Z tej sumy 650 tysiêcy ju¿ 
wykorzystaliœmy na budowê mostów (Kaczawa i M³ynówka). Reszta pomo¿e 
zrealizowaæ ostatni odcinek obwodnicy.

Dziêki zabiegom czynionym przeze mnie, skutecznie wspieranym 
lobbowaniem ze strony legnickich parlamentarzystów oraz bardzo powa¿n¹ 
pomoc¹ ze strony wroc³awskiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która 
opiniuje wnioski, w latach 2002-2003 gmina otrzyma³a dotacjê od Ministra 
Finansów - pochodz¹c¹ z 10 procentowej rezerwy bud¿etu pañstwa w 
wysokoœci prawie 7 mln. z³. W 2003 roku ponad 4 mln z³ z puli tych œrodków 
pos³u¿y³y realizacji obwodnicy. Z tego samego Ÿród³a pochodzi³a tegoroczna 
dotacja w kwocie 3,5 mln z³ na realizacjê zadañ zwi¹zanych z infrastruktur¹ 
drogow¹.

Preferencje i ulgi dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców oraz powstaj¹cych 
nowych firm

Sprawuj¹c urz¹d Prezydenta Legnicy, wielkie znaczenie przywi¹zujê do 
tworzenia i stosowania systemu ulg oraz preferencji, sprzyjaj¹cych rozwojowi 
przedsiêbiorstw, dziêki którym w mieœcie powstaj¹ nowe miejsca pracy. Jest to 
równie¿ jeden z wa¿niejszych elementów mojego programu wyborczego oraz 
wa¿na dziedzina spo³eczno-gospodarcza kreowania lokalnego prawa. W lutym 
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br. radni uchwalili opracowany przez podleg³e mi s³u¿by program wspierania 
lokalnego sektora przedsiêbiorczoœci. W najbli¿szym czasie przedstawiê 
projekt uchwa³y znacznie poszerzaj¹cej sferê ulg w podatku od nieruchomoœci 
dla biznesu lokuj¹cego w mieœcie kapita³ i tworz¹cego miejsca pracy  (aktualnie 
jest konsultowany).

W mieœcie dzia³a oko³o 9 tysiêcy zapisanych w gminnym rejestrze podmiotów 
gospodarczych. Ka¿dego roku wp³ywa oko³o tysi¹ca nowych wniosków o 
rejestracjê przedsiêbiorstwa. Ju¿ w tym momencie pojawia siê pierwszy instrument 
zachêcaj¹cy do tworzenia w³asnych firm. Ka¿dy, kto bezpoœrednio przed rejestracj¹, 
by³ osob¹ bezrobotn¹, absolwentem szko³y œredniej lub wy¿szej uczelni oraz ka¿dy 
niepe³nosprawny, mo¿e byæ zwolniony z wynosz¹cej 100 z³otych op³aty 
rejestracyjnej, a ci, którzy dokonuj¹ zmian we wpisie z op³aty 
piêædziesiêcioz³otowej. Z tej formy zachêty do tworzenia biznesu skorzysta³o w 
2003 roku 260 osób (w tym 13 niepe³nosprawnych), co stanowi a¿ 30 proc. 
wszystkich podejmuj¹cych od pocz¹tku dzia³alnoœæ samodzieln¹. Do koñca roku 
2004 ze zwolnieñ tych skorzystaæ powinno 300 osób.

Rok 2004 jest drugim z kolei, w którym nie podwy¿szy³em stawek 
czynszowych za lokale u¿ytkowe, dzier¿awione przez przedsiêbiorców z 
zasobów komunalnych. Spoœród 735 lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê we 
w³adaniu gminy tylko 35 pozostaje niezagospodarowanych, zaœ 700 dzier¿awi¹ 
kupcy, us³ugodawcy, restauratorzy itp.

W bie¿¹cym roku ju¿ 21 najemców bezprzetargowo i na bardzo dogodnych 
warunkach sp³aty sta³o siê w³aœcicielami dzier¿awionych przez siebie lokali. Te, 
wprowadzone z mojej inicjatywy, preferencyjne rozwi¹zania koñcz¹ z 
trwaj¹cym wiele lat blokowaniem prywatyzacji lokali u¿ytkowych, maj¹cym 
wysoce negatywny wp³yw na wizerunek miasta i procesy pracotwórcze.

Przypomnieæ te¿ nale¿y, ¿e to w³aœnie z mojej inicjatywy rozpoczêto 
oczekiwan¹ przez œrodowiska kupieckie sprzeda¿ lokali u¿ytkowych.

Legnicki system ulg i preferencji, zachêcaj¹cych do tworzenia i rozbudowy 
przedsiêbiorstw oraz generowania nowych i utrzymywania ju¿ istniej¹cych miejsc 
pracy, obejmuje równie¿ bardzo korzystne zwolnienia i ulgi w podatku od 
nieruchomoœci. Ka¿dy, kto zwiêksza zatrudnienie, a gospodarzy na maj¹tku 
gminy, mo¿e ubiegaæ siê o regulowane przepisami prawa lokalnego zwolnienia i 
ulgi podatkowe.

Przyj¹³em zasadê, ¿e ka¿de utworzone i utrzymane miejsce pracy, na 
którym zatrudnienie uzyskuje legniczanin, uprawnia do ulgi w podatku. Jest to 
forma aktywnego zwalczania bezrobocia i tworzenia warunków sprzyjaj¹cych 
rozwojowi przedsiêbiorczoœci w mieœcie.
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Przed dwoma laty z ulg w podatku od nieruchomoœci, zwi¹zanych z tworzeniem 
nowych miejsc pracy, skorzysta³o 6 podmiotów nabywaj¹cych nieruchomoœci w 
gminie Legnica. Z pocz¹tkowych 364 osób  podmioty te zwiêkszy³y zatrudnienie do 
470 stanowisk. Ze zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci w ca³oœci skorzysta³y 
publiczne i niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej. 
Czêœciowe zwolnienie uzyska³o 46 osób fizycznych i 8 prawnych. Warunkiem jego 
uzyskania by³o utrzymanie stanu zatrudnienia. Podmioty prawne korzystaj¹ce z 
preferencji zatrudnia³y 220 osób, zaœ osoby fizyczne  113. Kwota zwolnieñ wynios³a 
oko³o 250 tys. z³.

W roku 2003 ze zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci skorzysta³o 10 
podmiotów prawnych œwiadcz¹cych us³ugi zdrowotne, 5 powiêkszaj¹cych stan 
zatrudnienia oraz 6 nowoutworzonych. Mniejsze podatki lokalne zap³aci³o równie¿ 
88 osób fizycznych, które zak³ada³y nowe firmy, zatrudnia³y bezrobotnych, 
powiêksza³y iloœæ miejsc pracy, odnawia³y elewacje budynków lub zajmowa³y siê 
us³ugami zdrowotnymi. W bie¿¹cym roku z preferencyjnych ulg podatkowych 
skorzysta³o ju¿ w Legnicy 14 osób prawnych i 115 fizycznych. Kwota zwolnienia w 
przypadku indywidualnych przedsiêbiorców wynosi ³¹cznie oko³o 20 tys. z³, zaœ 
firm z osobowoœci¹ prawn¹  ponad 250 tys. z³.

Stworzony zosta³ i ju¿ jest wdra¿any projekt lokalnego o¿ywienia 
gospodarczego, w tym równie¿ tworzenia miejsc pracy, dziêki przygotowanym 
przez Urz¹d Miasta warsztatom dla powiatowych specjalistów partnerstwa 
lokalnego z Dolnego Œl¹ska. Zorganizowano te¿ Dni Alzacji w Legnicy oraz 
seminarium z udzia³em Regionalnej Agencji Rozwoju Alzacji. Uczestniczy³o 11 
firm z Zag³êbia Miedziowego. Celem by³o nawi¹zanie kontaktów gospodarczych z 
partnerami francuskimi.

Organizujê te¿ i wspó³finansujê ró¿norodne przedsiêwziêcia o charakterze 
szkoleniowym, których celem jest pobudzenie przedsiêbiorczoœci lokalnej. 
Zdecydowa³em równie¿ o udziale w funduszu porêczeñ kredytowych, który u³atwiæ 
ma miejscowym biznesmenom dokapitalizowanie ich firm. 20 wrzeœnia br. 
Legnica, jako jedno z trzech dolnoœl¹skich miast, aktem notarialnym 
przyst¹pi³a do Dolnoœl¹skiego Funduszu Gospodarczego. Miejscowi 
przedsiêbiorcy bêd¹ mieæ zatem otwarty szybki dostêp do tanich kredytów, 
dziêki gwarancjom udzielanym przez gminê.

Pozyskiwanie œrodków inwestycyjnych z unijnych funduszy strukturalnych

Nasze miasto do koñca roku 2002 uzyska³o i z po¿ytkiem wykorzysta³o 
prawie 2,3 mln z³ z funduszy przedakcesyjnych, g³ównie z programu Phare. 
Œrodki te przeznaczone zosta³y na likwidacjê szkód wyrz¹dzonych przez powódŸ. 
Otrzymaliœmy tak¿e dotacjê z Miêdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w 
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wysokoœci ponad 3,8 mln z³. Kwoty te pozwoli³y na remonty kilku ulic i mostów oraz 
na budowê kanalizacji sanitarnej osiedla Bielany. Na pocz¹tku 2003 roku w 
Urzêdzie Miasta powo³any zosta³ specjalny zespó³ do spraw informacji i integracji  
europejskiej oraz pozyskiwania unijnych funduszy.

Otrzymane dotychczas dotacje z funduszy przedakcesyjnych s¹ 
niewspó³miernie ma³e w stosunku do ogromnych i stale rosn¹cych potrzeb Legnicy. 
Musimy te¿ pamiêtaæ, ¿e podstawowym warunkiem otrzymania unijnych pieniêdzy 
jest posiadanie pe³nej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowê, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium wykonalnoœci, a 
tak¿e wcale nie ma³y co najmniej 25% wk³ad w³asny. Ponadto fundusze finansuj¹ 
tylko zadania nowo rozpoczynane.

Pozyskiwanie funduszy nie jest zadaniem prostym. Czyniæ to mog¹ jedynie 
wyspecjalizowane i kompetentne zespo³y osób. Konieczna jest koordynacja celów i 
wspólnota polityki spo³eczno-gospodarczej w³adz samorz¹dowych i jednostek 
komunalnych. Niezbêdnym okazuje siê lobbing reprezentuj¹cych region w 
parlamencie pos³ów i senatorów oraz aktywny udzia³ przedstawicieli samorz¹du w 
lokalnych, krajowych i miêdzynarodowych konferencjach i sympozjach. Dla nas 
okaza³ siê wa¿ny udzia³ w Regionalnym Programie Rozwoju Województwa 
Dolnoœl¹skiego, w tworzeniu strategii rozwoju regionu oraz wspó³praca z Agencj¹ 
Rozwoju Regionalnego "Arleg".

W dniu 1 czerwca br. Dolnoœl¹ski Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ nabór 
wniosków o dofinansowanie ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (w ramach "Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego" na lata 2004-2006  ZPORR). 
Wnioski musia³y byæ zwi¹zane z: 
* modernizacj¹ i rozbudow¹ regionalnego uk³adu transportowego;
* infrastruktur¹ ochrony œrodowiska z wyj¹tkiem projektów dotycz¹cych 

odnawialnych Ÿróde³ energii i ochrony powietrza;
* regionaln¹ infrastruktur¹ spo³eczn¹ oraz
* lokaln¹ infrastruktur¹ spo³eczn¹.

Gmina Legnica wziê³a udzia³ w konkursie ZPORR, sk³adaj¹c w Dolnoœl¹skim 
Urzêdzie Marsza³kowskim cztery wnioski. Pierwszy z nich nosi nazwê 
"Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy" i zwi¹zany jest z 
zakupem dla Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego 9 nowoczesnych 
autobusów. Wartoœæ projektu opiewa na ca³kowit¹ kwotê 8.087.600 z³, a w³asny 
wk³ad gminy wyniesie 2.021.900 z³.

Z³o¿ono te¿ wniosek pn. "Budowa i wyposa¿enie Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Legnicy", który przewiduje zakup karetki reanimacyjnej "R" 
i samochodu rozpoznawczo-ratowniczego za kwotê 458.000 z³otych. W³asny 
wk³ad gminy oraz jej partnerów, czyli Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y 
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Po¿arnej i Pogotowia Ratunkowego ma wynieœæ 114.700 z³otych.
Trzeci wniosek dotyczy "Modernizacji stadionu sportowego przy Alei Or³a 

Bia³ego w Legnicy" i opiewa na kwotê 10.105.000 z³otych. Udzia³ gminy w 
realizacji tego przedsiêwziêcia ma wynieœæ 2.526.250 z³, natomiast czwarty, 
z³o¿ony 15 listopada br., nosi tytu³ "Restauracja i modernizacja Akademii 
Rycerskiej w Legnicy  etap I, skrzyd³o po³udniowo-zachodnie ,,E” z wie¿¹". 
Koszt  tego przedsiêwziêcia to 8.272.349 z³otych.

Obecnie, wspólnie ze swymi s³u¿bami, pracujê nad wnioskiem o 
dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci 75% wartoœci przedsiêwziêcia, które polegaæ 
bêdzie na uporz¹dkowaniu gospodarki wodno-œciekowej Legnicy. W jego sk³ad 
wejd¹ miêdzy innymi: uzbrojenie terenów dot¹d pozbawionych sieci wodno-
kanalizacyjnej, terenów przysz³ego cmentarza komunalnego, budowa 
rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w starej czêœci miasta oraz drugi etap 
modernizacji oczyszczalni œcieków. 
Wartoœæ tej inwestycji przekroczy 40 mln z³.

Ku przysz³oœci

Jesieni¹ ubieg³ego roku rozpocz¹³em - wraz z podleg³ymi mi s³u¿bami, a 
szczególnie Wydzia³em Rozwoju Miasta,  prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju 
Legnicy na lata 2004-2014. Dokument by³ gotowy na pocz¹tku marca, po 
przeprowadzeniu ca³ego cyklu spotkañ i konsultacji z przedstawicielami ró¿nych 
œrodowisk zawodowych, spo³ecznych, politycznych, stowarzyszeñ i organizacji. 
Autorzy opracowania na bie¿¹co uwzglêdniali pojawiaj¹ce siê uwagi i propozycje. 
Znaczenia powsta³ego opracowania nie da siê przeceniæ, gdy¿ formu³uj¹c 
d³ugofalowe cele do osi¹gniêcia, obejmuje ono tak¿e Raport z realizacji planów 
rozwojowych z lat 1993-2003, a oparte jest na analitycznym dokumencie "Baza 
spo³eczno-ekonomiczna Legnicy", który okreœla zarówno mocne, jak i s³abe strony 
miasta. Strategia zosta³a przyjêta przez Radê Miasta na jej marcowej sesji.

Dokument, na podstawie analizy marketingowej podstawowych sfer spo³eczno-
gospodarczego ¿ycia miasta oraz obserwowanych tendencji ich rozwoju, okreœla 
g³ówne bariery i czynniki rozwojowe. Generalna wizja oraz misja miasta 
wyznaczaj¹ cele strategiczne i sposoby ich osi¹gania w praktyce. Wskazywane s¹ 
tak¿e potencjalne i realne zagro¿enia. 

Nakreœlone w "Strategii" wizja i misja rozwoju Legnicy przewiduj¹, ¿e w ci¹gu 
najbli¿szych 10 lat bêdzie to miasto o wysokiej jakoœci œrodowiska przyrodniczego, 
z odrestaurowan¹ historyczn¹ zabudow¹, stanowi¹ce licz¹cy siê, ponadregionalny 
oœrodek akademicki i kulturalny. Materialne warunki ¿ycia mieszkañców ulegn¹ 
zdecydowanej poprawie dziêki tworzeniu nowych miejsc pracy i wyraŸnemu 
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ograniczeniu zjawiska bezrobocia. Legnica stanie siê miejscem przyjaznym dla 
mieszkañców i goœci, bezpiecznym, a standard zamieszkania i obs³ugi lokalnej 
spo³ecznoœci bêdzie wyraŸnie poprawiony.

Dokument formu³uje cztery podstawowe cele strategiczne. S¹  nimi:
* rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmacnianiu 

konkurencyjnoœci miasta na tle regionu i kraju;
* kreowanie wizerunku miasta o wysokiej jakoœci ¿ycia;
* ochrona i kszta³towanie œrodowiska przyrodniczego;
* podnoszenie poziomu warunków ¿ycia mieszkañców.

Ze szczegó³ami bardzo obszernego dokumentu, jakim jest "Strategia rozwoju 
miasta Legnicy na lata 2004- 2014" ka¿dy zainteresowany mo¿e zapoznaæ siê na 
stronie internetowej Urzêdu Miasta .

Perspektywiczne cele miasta okreœlane s¹ tak¿e w innych opracowanych 
dokumentach, wœród których wymieniæ nale¿y:
* Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla miasta Legnicy,
* Program gospodarki odpadami,
* Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla miasta Legnicy do roku 

2014,
* Program rewitalizacji Kartuz - rejonu ulic H. Pobo¿nego i Dworcowej  

historycznych obszarów Legnicy,
* Legnica  per³¹ w koronie dolnoœl¹skiej kultury,
* Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy.

W trakcie kadencji uchwalonych zosta³o 10 miejscowych planów 
zagospodarowanie przestrzennego (1  w roku 2002, 2  w roku 2003, 7  w roku 2004), 
bez których nie jest mo¿liwe realizowanie inwestycji miejskich. W opracowaniu 
znajduje siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta.

II.  Pomoc i opieka spo³eczna

Zaanga¿owanie w niesienie wszelkich form pomocy i wsparcia ludziom 
najbardziej tego potrzebuj¹cym oraz tworzenie instrumentów i systemu 
instytucjonalnego, który takie wsparcie umo¿liwia  uczyni³em trwa³ym 
wyró¿nikiem swej prezydentury.

Decyzj¹ Rady Unii Europejskiej ubieg³y rok ustanowiony by³ Europejskim 

www.legnica.um.gov.pl
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Rokiem Osób Niepe³nosprawnych. W Legnicy dzia³a³ specjalny komitet, który 
koordynowa³ pracê wszystkich œrodowisk i instytucji na rzecz ludzi 
niepe³nosprawnych. Wed³ug aktualnych obliczeñ ponad 12 procent mieszkañców 
miasta cierpi z powodu ró¿nego rodzaju przejawów niepe³nosprawnoœci. W³aœnie 
dla nich zorganizowano w 2003 roku oko³o 60 imprez, dotowanych z gminnego 
bud¿etu, nad których przygotowaniem i przebiegiem czêsto patronat honorowy 
sprawowa³ Prezydent Miasta. By³y to miêdzy innymi: konkursy plastyczne, rajdy i 
zloty krajoznawcze, koncerty, turnieje, rozgrywki i olimpiady sportowe, festyny i 
imprezy integracyjne.

Realizacja wiêkszoœci zadañ, zwi¹zanych z pomoc¹ ludziom 
niepe³nosprawnym, mo¿liwa jest dziêki skutecznemu wykorzystywaniu przez 
podleg³e mi s³u¿by œrodków finansowych pochodz¹cych z Pañstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. W 2003 roku na spo³eczn¹ i zawodow¹ 
rehabilitacjê ludzi chorych gmina wykorzysta³a 2,72 mln z³otych, a w roku 
bie¿¹cym kwota ta wyniesie 3,2 mln z³. 

Ze wsparcia finansowego skorzysta³y warsztaty terapii zajêciowej pracuj¹ce na 
rzecz 55 podopiecznych. Dotacja tej sfery dzia³alnoœci wynios³a 776,5 tys. z³. Sport, 
kultura, rekreacja i turystyka osób niepe³nosprawnych pozyska³y 54 tys. z³, a na 
zaopatrzenie 423 osób w sprzêt rehabilitacyjny, ortopedyczny i pomocniczy wydano 
175 tysiêcy z³otych z bêd¹cych w dyspozycji gminy Ÿróde³ PFRON.

Dziêki wspó³pracy s³u¿b Prezydenta Legnicy ze Starostwem Powiatu 
Z³otoryjskiego mo¿liwe sta³o siê uzyskanie 20 miejsc pracy dla niepe³nosprawnych 
legniczan w Zak³adzie Aktywnoœci Zawodowej w Œwierzawie.

Zaspokajaj¹c potrzeby œrodowiska osób niepe³nosprawnych, podj¹³em decyzjê 
o utworzeniu i finansowaniu warsztatów terapii zajêciowej przy ul. Roosevelta, 
które oddano do u¿ytku na pocz¹tku stycznia 2003 roku. Jest to ju¿ trzecia tego typu 
placówka w mieœcie. Prowadzi j¹ Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, 
kieruj¹c siê potrzeb¹ przywracania m³odym zw³aszcza ludziom, dotkniêtym 
upoœledzeniami, umiejêtnoœci niezbêdnych do podejmowania pracy i 
samodzielnego ¿ycia. 

Adaptacja i wyposa¿enie obiektu oraz zakup specjalistycznego samochodu 
kosztowa³y 350 tysiêcy z³otych. Wydatki te sfinansowano z bêd¹cych w dyspozycji 
Prezydenta miasta œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych. Podobnie jest z finansowaniem kosztów bie¿¹cego utrzymania 
placówki, które wynosz¹ 22 tysi¹ce z³otych miesiêcznie.

Œwiadczeniem pomocy socjalnej, w tym g³ównie finansowej, na rzecz ¿yj¹cych 
w trudnych warunkach materialnych mieszkañców miasta zajmuje siê Miejski 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Otacza on wsparciem i opiek¹ ludzi, których 
dotknê³o ubóstwo. W 2003 roku 11.803 legnickie rodziny objête by³y ró¿nymi 
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formami wsparcia finansowego. Gmina przeznaczy³a w tym czasie na wydatki 
zwi¹zane z szeroko rozumian¹ pomoc¹ spo³eczn¹ ponad 39 milionów z³otych. Do 
dnia 17 listopada roku 2004 kwota ta wynios³a ponad 49 milionów z³otych, a zasi³ki 
trafi³y do 14.991 rodzin.

III.  Poprawa stanu bezpieczeñstwa obywateli w mieœcie

Systematycznie realizowany jest program prewencyjno-edukacyjny 
"Porozumienie dla bezpieczeñstwa Legnicy" poprzez:
* zapewnienie bezpieczeñstwa osobom bezdomnym i samotnym w okresie zimy i 

mrozów ze strony Stra¿y Miejskiej, Policji oraz miejskich instytucji opieki 
spo³ecznej;
* prowadzenie dzia³añ edukacyjnych w szko³ach i oœrodkach opiekuñczych, 

zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y poruszaj¹cych siê po 
drogach; zadania te wspieraj¹ powo³any w strukturach Stra¿y Miejskiej wiosn¹ 
2004 roku Patrol Szkolny oraz przedsiêwziêcia wszystkich zainteresowanych 
podmiotów w ramach programów "Bezpieczna droga do szko³y" i "Bezpieczna 
szko³a";
* dzia³ania operacyjne Policji w ramach programu Dealer, zmierzaj¹ce do 

eliminowania handlu narkotykami w szko³ach;
* opracowanie i wdro¿enie przez Urz¹d Miasta, Policjê i Spó³dzielnie 

Mieszkaniowe obywatelskiego projektu bezpieczeñstwa "Czuwaj¹cy s¹siad";
* systematyczne spotkania i konsultacje Prezydenta Miasta z ró¿nymi 

œrodowiskami, poœwiêcone zagadnieniom bezpieczeñstwa mieszkañców;
* wspólne patrole Stra¿y Miejskiej i Policji;
* inwestycje drogowe;
* inwestycje zwi¹zane z budow¹ oœwietlenia ulic, sygnalizacji œwietlnej, progów 

spowalniaj¹cych ruch;
* remonty i budowa nowych odcinków œcie¿ek rowerowych;
* rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta.

Rozwijany jest system wizyjnego monitorowania miasta w miejscach 
szczególnie zagro¿onych patologi¹ i przestêpczoœci¹. W paŸdzierniku 2002 r. 
zainstalowano 6 kamer ze stanowiskami monitorowymi, w roku 2003 - 4 
stanowiska, a obecnie dzia³a ju¿ 12 kamer. Koszt utworzenia systemu wyniós³ 300 
tys. z³otych. Partycypowa³y w nim najwiêksze spó³dzielnie mieszkaniowe oraz 
BG¯. Planujemy (do roku 2006) uzupe³nienie luk wizyjnych w systemie kolejnymi 
4 kamerami, w tym dwoma przenoœnymi na potrzeby monitoringu parku oraz imprez 
sportowych na miejskim stadionie.
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Poprawie stanu bezpieczeñstwa mieszkañców s³u¿¹ te¿ systematyczne remonty 
i modernizacja oœwietlenia ulicznego. W 2002 roku poleci³em przeprowadziæ takie 
prace g³ównie na osiedlu Kopernik II i osiedlu Drzyma³y (48 zmodernizowanych 
latarni za 101 tys. z³). Kolejny rok obj¹³ modernizacj¹ oœwietlenie ulic na osiedlach: 
Kopernik, Piekary, Drzyma³y, w Parku Miejskim oraz ulicy Drukarskiej (46 latarni 
zmodernizowanych za 88 tys. z³). W roku 2004 do koñca wrzeœnia wyremontowano 
³¹cznie 94 latarnie uliczne (kosztem 94 tys. z³) na osiedlach: Kopernik, Piekary, 
Zosinek i przy ulicy Bielañskiej. W paŸdzierniku, kosztem 161 tys. z³otych, stanê³y 
33 nowe latarnie przy ulicach Koœciuszki i Grabskiego.

Gmina modernizuje system oznakowania ci¹gów komunikacyjnych, powstaj¹ 
nowe punkty sygnalizacji œwietlnej, zaœ na osiedlach mieszkaniowych wprowadza 
siê elementy tzw. ruchu uspokojonego. Przy ul. Pi³sudskiego usytuowany zosta³ 
fotoradar, co obok montowanych w wielu miejscach "spowalniaczy" znacznie 
poprawia stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Tylko w 2003 roku na 
zapewnienie odpowiednich standardów oœwietlenia ulicznego wydana zosta³a 
kwota ponad 2 milionów z³otych.

Z przedstawionego przez Policjê raportu wynika, ¿e w 2003 roku poprawi³ 
siê stan bezpieczeñstwa w mieœcie. Zmala³a iloœæ najbardziej uci¹¿liwych dla 
mieszkañców ulicznych kradzie¿y, napaœci i bójek. Mniej by³o kradzie¿y 
mieszkaniowych, kradzie¿y samochodów, w³amañ do nich, kradzie¿y telefonów 
komórkowych i torebek. Ulice s¹ bezpieczniejsze.

Realnych wymiarów nabiera równie¿ moja koncepcja zbudowania w 
rejonie ulicy P¹tnowskiej aresztu œledczego. Istnienie w Legnicy takiej placówki 
zdecydowanie odci¹¿y uczestnicz¹cych w konwojach policjantów, usprawni 
czynnoœci s¹dów, a legniczanom da od 250 do 300 miejsc pracy w bezpoœredniej 
obs³udze oraz kolejne w sferze œwiadczenia us³ug na rzecz aresztu. Na korzystne 
kontrakty liczyæ bêd¹ mog³y równie¿ spó³ki komunalne.

Nak³ady na poprawê bezpieczeñstwa:
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2002r. 2003r. 2004r.

Modernizacja dróg 15 484 000 z³ 17 156 000 z³ 15 122 000 z³

Modernizacja oœwietlenia 72 574 z³ 159 195 z³ 746 000 z³

Infrastruktura miêdzyblokowa 403 702 z³ 160 663 z³ -

Monitoring 150 000 z³ 127 500 z³ -

Program "Porozumienie dla bezpieczeñstwa Legnicy" 3 000 z³ 4 500 z³ 6 400 z³

Programy profilaktyczne 84 320 z³ 87 200 z³ 125 264 z³

Razem: 16 197 596 z³ 17 695 058 z³ 15 999 664 z³



IV.  Racjonalna gospodarka komunalna i mieszkaniowa

W roku 2002 gmina sprzeda³a 411 mieszkañ i 28 lokali u¿ytkowych. W kolejnym 
roku nast¹pi³ regres w procesie uw³aszczeniowym lokali komunalnych. W 
przezwyciê¿eniu go mia³a pomóc gwarantuj¹ca zarówno interes mieszkañców, jak i 
miasta, realistyczna liberalizacja zasad wykupu przez dzier¿awców i najemców 
komunalnych lokali u¿ytkowych i mieszkañ. Uchwa³¹ Rady Miasta z lutego 2003 
roku najwy¿sza bonifikata dla lokatorów kupuj¹cych mieszkania wynosi³a 90%, zaœ 
przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali, stosowa³o siê dodatkowe 50% ulgi za 
zap³atê gotówkow¹. Zmniejszona zosta³a wysokoœæ pierwszej raty oraz wysokoœæ 
oprocentowania rat. Niestety, te korzystniejsze ni¿ w wiêkszoœci innych miast zasady, 
nie przynios³y skutku w postaci wzrostu iloœci sprzedawanych mieszkañ. Przyczyna 
tkwi³a w wyczekuj¹cej postawie wiêkszoœci chêtnych do wykupu lokatorów, 
spowodowanej przekonywaniem przez opozycyjnych radnych opinii publicznej o 
"pewnej" obni¿ce cen mieszkañ do poziomu nawet 1% ich wartoœci. Prywatyzacja 
uleg³a ca³kowitej stagnacji. W lutym 2004 roku Rada Miejska przyjê³a nowelizacjê 
wczeœniejszej uchwa³y, która zwiêkszy³a ulgi do 95 i 97%. Rozwi¹zanie to w 
dramatyczny sposób zachwia³o przyjêtym w bud¿ecie gminy planem wp³ywów 
ze sprzeda¿y komunalnych nieruchomoœci.

Do dnia 20 listopada 2004 r. gmina sprzeda³a 858 mieszkañ. Bez zagro¿eñ 
przebiega sprzeda¿ lokali u¿ytkowych ich dotychczasowym dzier¿awcom. Do 
koñca roku 28 takich lokali bêdzie sprywatyzowanych.

Jako jeden z pierwszych na Dolnym Œl¹sku szefów samorz¹du, pragn¹c 
zaoszczêdziæ uprawnionym do odzyskania kaucji legniczanom kosztownych i 
czasoch³onnych procesów s¹dowych, ju¿ w paŸdzierniku 2003 zadecydowa³em, 
¿e ZGM bêdzie im wyp³acaæ kaucjê w wysokoœci zrewaloryzowanej. 

W latach 2002/2003 ZGM przydzieli³ niezamo¿nym legniczanom 34 lokale 
socjalne. W roku bie¿¹cym otrzyma³y je 54 osoby. Œrednia stawka czynszu za metr 
kwadratowy w komunalnych mieszkaniach lokatorskich wynosi obecnie 2,14 z³ 
i jest moj¹ sta³¹ trosk¹, aby tempo jej wzrostu nie by³o uci¹¿liwe dla 
mieszkañców. Gmina posiada "Program gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym na lata 2003-2008", a na listopadowej sesji przed³o¿ê radnym 
"Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego".

Legnicka Rada Miejska, uchwa³¹ z dnia 27 paŸdziernika 2003 roku, wyrazi³a 
zgodê na postulowane przeze mnie przyst¹pienie gminy do spó³ki z Towarzystwem 
Budownictwa Spo³ecznego "TBS" z Kamiennej Góry. Gmina Legnica, staj¹c siê 
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czternastym ju¿ udzia³owcem spó³ki, obok m.in. Kamiennej Góry, Lubawki, 
Marciszowa, Mieroszowa, O³awy, Jawora i Z³otoryi, wnosi doñ aportem trzy 
nieruchomoœci zabudowane oraz wk³ad gotówkowy po 100 tys. z³ od ka¿dej z nich.

Te nieruchomoœci to budynek dawnego szpitala zakaŸnego przy                         
ul. Daszyñskiego i przylegaj¹ca do niego dzia³ka niezabudowana oraz dwa bloki 
typu "Leningrad", po³o¿one na terenie "pojarowskiego" obiektu R-32 przy             
ul. Z³otoryjskiej. Od kilku lat obiekty przy ul. Daszyñskiego znajdowa³y siê w 
miejskiej ofercie sprzeda¿y, ale nikt z inwestorów nie by³ nimi zainteresowany. 
Przekazanie ich, razem z budynkami typu "Leningrad" - jako rzeczowego udzia³u do 
buduj¹cej mieszkania Spó³ki - jest najbardziej korzystnym dla gminy i mieszkañców 
rozwi¹zaniem, zarówno ze spo³ecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Kamiennogórski TBS na pocz¹tku marca uzyska³ w Banku Gospodarstwa 
Krajowego promesê na kredytowanie 70 procent kosztów inwestycji budowlanej. 
Zakoñczy³a siê ju¿ procedura przetargowa na wykonanie robót adaptacyjnych 
dwóch budynków typu "Leningrad" przy ul. Z³otoryjskiej, w których utworzonych 
zostanie 150 mieszkañ. W dniu 17 listopada br. generalny wykonawca przej¹³ od 
miasta plac budowy. Koszt przedsiêwziêcia wyniesie oko³o 13,3 mln z³otych. 
Lokatorzy bêd¹ mogli wprowadziæ siê do nowych mieszkañ na prze³omie 
paŸdziernika i listopada 2005 roku. Budynek poszpitalny równie¿ bêdzie 
adaptowany na mieszkania czynszowe. Po uprawomocnieniu siê uchwa³y Rady 
Miejskiej zmieniaj¹cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego 
rejonu miasta na prze³omie roku 2004-2005 bêd¹ mog³y byæ uruchomione 
procedury przetargowe. Powstan¹ tu 44 mieszkania dwupokojowe i dwa wiêksze. 
Na przyleg³ym placu TBS zbuduje nastêpnie plombê, która pomieœci 20 mieszkañ. 
Wszystkie bêd¹ gotowe do zasiedlenia pod koniec roku 2005.

Lokatorzy bêd¹ siê rekrutowaæ g³ównie spoœród osób, które z³o¿y³y w ZGM 
wnioski na tzw. remont w³asny mieszkañ. Obecnie takich pozytywnie rozpatrzonych 
podañ jest a¿ 1300, a gmina rocznie dysponuje œrednio 120 mieszkaniami "z 
odzysku".

Kandydaci, przed podpisaniem umowy najmu ze Spó³k¹, bêd¹ musieli wnieœæ 
do TBS 7  procentow¹ op³atê partycypacyjn¹, czyli udzia³ w kosztach adaptacji lub 
budowy oraz 3 procentow¹ kaucjê. Stawki te nale¿¹ do najni¿szych na Dolnym 
Œl¹sku. Przyk³adowo, ³¹czna wysokoœæ wp³at za mieszkanie o powierzchni 50 
metrów kwadratowych wyniesie ok. 10 tys. z³. Miesiêczny czynsz za 1 metr 
kwadratowy w pe³ni wykoñczonego mieszkania o wysokim standardzie wyniesie 
oko³o 7 z³otych.

W kolejnych latach zamierzam, przekazuj¹c TBS nieruchomoœci budowlane, 
pozyskaæ t¹ drog¹ jeszcze oko³o tysi¹ca mieszkañ, tak bardzo przez legniczan 
oczekiwanych.
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V.  Kszta³towanie przyjaznego œrodowiska przyrodniczego

Legnica jest jednym z nielicznych du¿ych miast w kraju, którym w 
ostatnich latach uda³o siê ca³kowicie wyeliminowaæ lub te¿ wydatnie 
zminimalizowaæ podstawowe zagro¿enia ekologiczne. Systematyczna i 
skuteczna realizacja kompleksowego programu ochrony œrodowiska naturalnego 
przynios³a bardzo wyraŸne efekty w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, 
gospodarki wodno-œciekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, zieleni 
miejskiej oraz gleby. Doskona³ym potwierdzeniem osi¹gniêæ samorz¹du w tym 
zakresie s¹ przyznane gminie w ostatnich miesi¹cach ogólnopolskie tytu³y, 
nagrody i wyró¿nienia. W I Wielkim Konkursie Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej "Nasza Gmina w Europie" 
otrzymaliœmy nagrodê w wysokoœci 250 tysiêcy z³otych, któr¹ postanowi³em 
wykorzystaæ na cele rozwoju programu selektywnej zbiórki odpadów. Minister 
Œrodowiska w VII Edycji swego Konkursu pod nazw¹ "Lider Polskiej 
Ekologii" przyzna³ Legnicy jedyne wyró¿nienie w kategorii gmin miejskich. W 
styczniu br. zostaliœmy jednym z piêciu Laureatów konkursu o tytu³ "Gminy 
Przyjaznej Œrodowisku", nad którym patronat honorowy sprawowa³ 
Prezydent Aleksander Kwaœniewski. 

W listopadzie 2004 roku Legnickie Przedsiêbiorstwo Gospodarki 
Komunalnej zosta³o laureatem nagrody finansowej  w wysokoœci 10 tys. z³otych  
w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "O Puchar Recyklingu”.

Miêdzy innymi dziêki powy¿szym osi¹gniêciom Legnica wesz³a do 
elitarnego klubu liderów polskiej ekologii, promuj¹c swój nowy, w pe³ni 
zas³u¿ony wizerunek miasta, dbaj¹cego o warunki i jakoœæ ¿ycia mieszkañców 
oraz przyjaznego œrodowisku przyrodniczemu.

Nieprzerwanie od 1999 roku miasto wdra¿a program likwidacji tzw. niskiej 
emisji spalin komunalnych i przemys³owych. We wrzeœniu 2003 roku zamkniêto 
jedn¹ z ostatnich przestarza³ych, szkodliwych ekologicznie kot³owni, jakie dzia³a³y 
w obiektach u¿ytecznoœci publicznej. Wczeœniej ju¿ zlikwidowano 26 lokalnych 
kot³owni, które dostarcza³y ciep³o do komunalnych zasobów mieszkaniowych. S¹ 
one zast¹pione wêz³ami cieplnymi z przy³¹czeniem do sieci Wojewódzkiego 
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej lub kot³owniami gazowymi i olejowymi. 
Dziêki zastosowaniu proekologicznego systemu ogrzewania, mo¿liwe okaza³o siê 
wy³¹czenie z eksploatacji w mieszkaniach komunalnych a¿ 2 tysiêcy zwyk³ych 
pieców wêglowych, a tak¿e ³¹cznie ponad stu lokalnych kot³owni tradycyjnych. 
Doskona³e korzyœci dla ochrony powietrza oraz dla ochrony mieszkañców przed 
szkodliwym ha³asem i wibracjami przynios³o zakoñczenie latem ubieg³ego roku 
budowy kolejnego odcinka zachodniej obwodnicy miasta.

Jesieni¹ 2002 roku zakoñczono modernizacjê miejskiej oczyszczalni œcieków, 
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która przy wsparciu po¿yczkowym NFOŒiGW kosztowa³a 9 mln z³. Obecnie 
komunalne œcieki s¹ w 100 procentach oczyszczane. Œredni krajowy wspó³czynnik 
nie przekracza w tym wzglêdzie 50 procent. Oczyszczalnia, usuwaj¹c tak¿e zwi¹zki 
biogenne, spe³nia wszelkie standardy unijne. Wytwarzana przez komunaln¹ spó³kê  
Legnickie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji woda pitna odznacza siê 
wieloma parametrami korzystniejszymi od tych, które przewiduj¹ europejskie 
normy jakoœci. Wkrótce rozpocznie siê drugi etap modernizacji oczyszczalni. Jej 
celem bêdzie obni¿enie kosztów oczyszczania œcieków, a wiêc tak¿e ulga w op³atach 
ponoszonych przez mieszkañców. Koszt przedsiêwziêcia szacujemy na 13 mln z³.

Miasto przyst¹pi do budowy kanalizacji rozdzielczej oraz sieci wodno-
kanalizacyjnej na nale¿¹cych do gminy terenach rozwojowych, a wiêc takich, które 
s¹ przeznaczane g³ównie pod budownictwo jednorodzinne oraz prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej, generuj¹cej nowe miejsca pracy. £¹czna wartoœæ tej 
inwestycji siêgnie 40 milionów z³otych, a Ÿród³em jej finansowania bêdzie unijny 
Fundusz Spójnoœci, do którego aplikacjê obecnie opracowujemy. Œrodki niezbêdne 
na zapewnienie tzw. wk³adu w³asnego, miasto pozyska w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Œrodowiska oraz w Narodowym Funduszu jako po¿yczki i dotacje.

Bud¿et gminy na rok 2004 przewiduje przeznaczenie 12 procent jego 
zasobów, a wiêc oko³o 28 milionów z³otych na cele inwestycji komunalnych. A¿ 
13,5 miliona z³otówek z tej kwoty wykorzystamy na inwestycje s³u¿¹ce dalszej 
poprawie ekologicznych warunków ¿ycia mieszkañców i rozwoju miasta. Oko³o 
3,5 mln z³ œrodków w³asnych, pochodz¹cych z Gminnego i Powiatowego 
Funduszów Ochrony Œrodowiska przeznaczymy w bie¿¹cym roku na selektywn¹ 
zbiórkê odpadów komunalnych (350 tys.), budowê ekranów akustycznych i systemu 
odprowadzania œcieków z obwodnicy zachodniej (850 tys.), na inwestycje z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej (1,35 mln), na termorenowacjê obiektów 
oœwiatowych (400 tys.), edukacjê ekologiczn¹ oraz konserwacjê pomników 
przyrody i cennych starodrzewów (100 tys.).

Ju¿ wkrótce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego firma z angielsko-
polskim kapita³em uruchomi na komunalnym sk³adowisku odpadów instalacjê do 
odzyskiwania biogazu i przekszta³cania go w energiê elektryczn¹ i ciepln¹. Prace s¹ 
powa¿nie zaawansowane. Inwestor przeznaczy³ na ten cel 6 milionów z³otych. 
Dziêki inwestycji, unikatowej jeœli chodzi o polskie warunki, do atmosfery 
przestanie wydobywaæ siê metan, ustan¹ te¿ niebezpieczne samozap³ony na 
wysypisku. Ciep³o pos³u¿y do ogrzewania istniej¹cych na wysypisku obiektów, zaœ 
pr¹d bêdzie sprzedawany legnickiej energetyce. LPGK bêdzie mia³o prawo do 
udzia³u w zyskach ze sprzeda¿y pr¹du.

Proekologiczne dzia³ania w³adz Legnicy s¹ bardzo skuteczne i przynosz¹ 
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wymierne korzyœci mieszkañcom. Miasto staje siê bardziej atrakcyjne dla 
inwestorów zewnêtrznych. Barierê, jak¹ jest powszechny wœród polskich 
samorz¹dów niedobór œrodków finansowych, w Legnicy pokonuje siê 
kreatywn¹ polityk¹ inwestycyjn¹. Argumentem dla skutecznego pozyskiwania 
zewnêtrznych pañstwowych i unijnych dotacji bêdzie marka miasta jako 
jednego z liderów krajowej ekologii. Potwierdza to fakt przyznania Legnicy ju¿ 
po raz drugi prawa do zainaugurowania ogólnopolskich obchodów Œwiatowych 
Dni Ochrony Œrodowiska w czerwcu tego roku.

VI.  Rozwój ¿ycia kulturalnego miasta

Gmina dba o rozwój i finansowanie miejskich placówek i instytucji 
kulturalnych. Kontynuowane s¹ przede wszystkim imprezy, które zyska³y sobie 
ogólnopolsk¹ renomê:
* Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat", którego tegoroczn¹ 35. edycjê 

honorowym patronatem obj¹³ Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski;
* Miêdzynarodowy Konkurs i Wystawa "Satyrykon" - Legnica;
* Miêdzynarodowy Festiwal Organowy;
* Miêdzynarodowe Konkursy i Wystawy Sztuki Srebra, które w 2004 roku œwiêci³y 

srebrny jubileusz;
* Letnia Akademia Filmowa  Ogólnopolskie Warsztaty Filmu Animowanego;
* Miêdzynarodowy Festiwal Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych "Pod 

Selektywna zbiórka odpadów
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Kyczer¹";
* spektakle Teatru  im. Heleny Modrzejewskiej;
* renomowane wystawy Muzeum Miedzi.

Wci¹¿ rodz¹ siê w mieœcie nowe inicjatywy kulturalne i kulturotwórcze, takie, 
jak chocia¿by konkurs skrzypcowy "M³ody Paganini" (od 2003r.), festyn 
artystyczny "Imieniny Ulicy Najœwiêtszej Marii Panny" (od 2003r.), plebiscyt 
"Filantrop Roku" (od 2003 r.), "Jarmark Kapuœciany" (od 2002r.), "Œwiêto Ogórka" 
(od 2002 r.), czy wydawany od 2004 roku przez Urz¹d Miasta miesiêczny Informator 
o imprezach kulturalnych i sportowych. Bardzo cennym przedsiêwziêciem, 
wyzwalaj¹cym pok³ady spo³ecznej aktywnoœci, buduj¹cym lokalny patriotyzm i 
to¿samoœæ mieszkañców by³ wspó³organizowany I Wielki Zjazd Legniczan pod 
has³em "Legnica to jest Europa". Doskona³e efekty promocyjne przyniós³ udzia³ 
Legnicy w organizowanych przez telewizjê TVN "Zmaganiach Miast" (czerwiec-
lipiec 2004r.). Roœnie iloœæ wystêpów estradowych i koncertów, w tym 
presti¿owych, jak "Gala Noworoczna”, podczas której w styczniu 2004r. wspania³y 
wystêp da³a œwiatowej s³awy œpiewaczka Ma³gorzata Walewska czy ponownie 
goszcz¹cy w Legnicy po latach Miêdzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans". 
W mieœcie przybywa festynów, turniejów, konkursów.

Od chwili objêcia przeze mnie urzêdu do koñca roku 2002 w Legnicy odby³o 
siê 29 kulturalnych i 4 sportowe imprezy o charakterze ogólnomiejskim.

Rok 2003  to ju¿ 134 imprezy kulturalne i 37 sportowych. W ci¹gu trzech 
kwarta³ów 2004 roku legniczanie mogli uczestniczyæ a¿ w 133 imprezach 
kulturalnych i 48 sportowych. W tym kontekœcie za szczególnie demagogiczne i 
zak³amane uznaæ muszê wci¹¿ kolportowane w lokalnej opinii publicznej 
pogl¹dy, wedle których “w Legnicy nic siê nie dzieje". Zgo³a przeciwne s¹ 
recenzje wystawiane miastu przez goœci z kraju i zagranicy. Postrzegaj¹ oni 
Legnicê jako miasto o bardzo dynamicznie rozwijaj¹cym siê ¿yciu 
kulturalnym. Moim zamiarem, skrupulatnie realizowanym, jest stworzenie i 
ugruntowanie pozycji Legnicy jako "Per³y w koronie dolnoœl¹skiej kultury".

Na finansowanie dzia³alnoœci instytucji kulturalnych w bie¿¹cym roku 
przeznaczona bêdzie kwota 10,9 mln z³, która wy¿sza jest od ubieg³orocznej o 
oko³o 2 mln z³. Wy¿sza jest tak¿e uzyskana na te cele dotacja z bud¿etu pañstwa, 
która powinna siêgn¹æ 1,4 mln z³. W 2002 roku funkcjonowanie miejskich 
placówek kulturalnych kosztowa³o 8,9 mln z³. Rok póŸniej powiêkszy³em 

Ogólnomiejskie imprezy kulturalne i sportowe:
*  2002 rok – 60 kulturalnych i 9 sportowych;
*  2003 rok – 134 kulturalne i 37 sportowych;
*  2004 rok – 133 kulturalne i 48 sportowych (tylko do koñca wrzeœnia).
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nak³ady na ten cel do sumy 9,3 mln z³.

VII.  Rozwój nowoczesnej edukacji

Obecnie do 54 dzia³aj¹cych w mieœcie placówek oœwiatowych uczêszcza 
blisko 25 tysiêcy uczniów. Oznacza to, ¿e co czwarty legniczanin aktywnie 
zaanga¿owany jest w proces edukacyjno-wychowawczy. Inauguruj¹c nowy rok 
szkolny, podkreœla³em, ¿e w tym roku miasto na cele oœwiatowe i edukacyjne 
przeznaczy z w³asnych œrodków 42 miliony z³otych, czyli 17% bud¿etowych 
wydatków - ale inwestycja w przysz³oœæ i edukacjê m³odych legniczan jest 

8 900 000 z³

9 800 000 z³

10 900 000 z³

2002r. 2003r. 2004r.

Nak³ady poniesione na kulturê

najlepsz¹ z mo¿liwych. Zaanga¿owane w rozwój edukacji w³asne œrodki 
finansowe gminy w minionych dwóch latach wyraŸnie wzrasta³y, wynosz¹c w 
2002 roku 31 milionów (ok. 12,5% ogó³u wydatków bud¿etu), a w roku 2003  
36,5 mln z³, czyli oko³o 15% wszystkich wydatków. Ogólne nak³ady na oœwiatê i 
wychowanie m³odego pokolenia legniczan, ³¹cznie z subwencjami i dotacjami 
ministerialnymi i wojewódzkimi, wzros³y ze 105 milionów w roku 2002, przez 
110 mln w 2003, do 115 mln w 2004 roku.  

Roœnie iloœæ budowanych i modernizowanych obiektów edukacyjnych i 
sportowych. Dziêki temu legniczanie mog¹ byæ dumni z posiadania jednej z 
najnowoczeœniejszych i najlepiej rozwiniêtych baz oœwiatowych na Dolnym Œl¹sku. 
Wdra¿any przeze mnie program standaryzacji oœwiaty i jakoœci edukacji stwarza 
równe szanse rozwoju uczniów i poziomu nauczania, bez wzglêdu na szko³ê, do 
której uczêszczaj¹.

Ju¿ po raz drugi grupê wyró¿niaj¹cych siê w nauce, sporcie, a tak¿e 
posiadaj¹cych licz¹ce siê osi¹gniêcia uczniów legnickich szkó³ nagrodzi³em 
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prezydenckimi stypendiami. Postanowi³em przyznaæ 73 stypendia jednorazowe  dla 
uczniów szkó³ podstawowych po 300 z³otych, a dla starszych po 400 z³ (w tym 8 
sportowych) oraz 12 stypendiów rocznych, wyp³acanych od wrzeœnia do czerwca po 
150 z³otych na osobê.

W latach 2002-2003 nowe pracownie komputerowe, z dostêpem do internetu, 
otrzyma³y:
* I LO;
* II LO;
* VI LO;
* Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1;
* Zespó³ Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych;

105 000 000 z³

110 000 000 z³

115 000 000 z³

2002r. 2003r. 2004r.

Nak³ady poniesione na edukacjê

* Centrum Kszta³cenia Ustawicznego.

W bie¿¹cym roku szkolnym w nowoczesne pracownie komputerowe bêd¹ 
wyposa¿one SP nr 2, 4, 6 i 18, a wkrótce potem szko³y nr 1 i 9. Na remonty w 34 
placówkach oœwiatowych, poprawiaj¹ce warunki pracy, nauki oraz bezpieczeñstwa, 
z tegorocznego bud¿etu gminy przeznaczonych zosta³o 1,5 mln z³otych, czyli o 500 
tys. wiêcej ni¿ przed rokiem. Pochodz¹cy z najubo¿szych rodzin uczniowie klas 
pierwszych co roku otrzymuj¹ szkolne "wyprawki", czyli komplety podrêczników. 

42



W ci¹gu dwóch lat trafi³y one do 417 pierwszaków, a kosztowa³y 34 tys. z³.
Dobiega koñca, wynikaj¹ca z realizacji za³o¿eñ reformy, restrukturyzacja 

systemu legnickiej oœwiaty. W 2005 roku  jako ostatnie  przekszta³cone bêd¹ szko³y 
policealne. Reforma przyjê³a ambitne za³o¿enie, wed³ug którego 80% m³odzie¿y 
powinna pobieraæ naukê w szko³ach koñcz¹cych siê matur¹. W Legnicy wskaŸnik 
ten zosta³ osi¹gniêty ju¿ w roku szkolnym 2002/2003, a w roku bie¿¹cym wynosi on 
88%. Przekonany o s³usznoœci inwestowania w przysz³oœæ m³odego pokolenia 
legniczan, dbam o to, by uczniowie byli edukowani na wysokim poziomie. Od 
dwóch lat ponad po³owa absolwentów gimnazjów podejmuje dalsz¹ naukê w liceach 
ogólnokszta³c¹cych, które najlepiej przygotowuj¹ do matury i studiów.

Sta³¹ moj¹ trosk¹ jest tworzenie warunków do doskonalenia kadr 
nauczycielskich. Na 1557 legnickich nauczycieli pe³noetatowych a¿ 92,6% posiada 
wy¿sze wykszta³cenie. Od 2002 roku do dziœ stopieñ nauczyciela mianowanego 
uzyska³o 251 pedagogów, a tytu³ nauczyciela dyplomowanego 267 osób. Dziêki 
odpowiedniej organizacji zajêæ i uk³adu programowego, mimo wyraŸnie 
zaznaczaj¹cego siê ni¿u demograficznego, w tym roku z zawodu odesz³o tylko 13 
pedagogów, a znalaz³o w nim zatrudnienie 35 osób, g³ównie m³odych i 
wykwalifikowanych.

Bardzo interesuj¹ce propozycje spêdzania wakacji przygotowuj¹ corocznie dla 
dzieci i m³odzie¿y podleg³e mi s³u¿by. Na ofertê sk³adaj¹ siê wyjazdowe oraz 
stacjonarne formy wypoczynku, a tak¿e liczne imprezy sportowe, rekreacyjne i 
kulturalne.

Na letni wypoczynek wyjazdowy w bud¿ecie gminnej oœwiaty na rok 2004 
zarezerwowa³em 110.000 z³otych. Forma ta objê³a oko³o 200 dzieci z najubo¿szych 
rodzin, które na co dzieñ korzystaj¹ z pomocy spo³ecznej i wsparcia profilaktyczno-
wychowawczego. O wyjeŸdzie tych dzieci na wakacje decydowa³ MOPS w 
porozumieniu ze szko³ami i placówkami opiekuñczo  wychowawczymi.

Blisko 153 tysi¹ce z³otych z bud¿etu postanowi³em przeznaczyæ na ró¿ne formy 
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, pozostaj¹cych podczas wakacji w mieœcie. Od lat w 
Legnicy doskonale funkcjonuj¹ i ciesz¹ siê popularnoœci¹ tzw. pó³kolonie. By³y one 
organizowane przez Szko³y Podstawowe nr 6, nr 9, M³odzie¿owe Centrum Kultury i 
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy. Z tej formy wakacyjnego wypoczynku 
skorzysta³o blisko 900 uczniów. Dla uczestników pó³kolonii organizatorzy 
przygotowali zajêcia œwietlicowe, wyjœcia do kina, wycieczki, konkursy, rozgrywki 
sportowe. Dzieci korzysta³y z dwóch posi³ków dziennie (œniadanie i obiad). Wiele z 
nich by³o ca³kowicie lub czêœciowo zwolnionych z op³at.

Na sfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku legnickich uczniów w 
roku 2002 przeznaczonych zosta³o 252 tys. z³. W roku 2003 powiêkszy³em tê 
kwotê do 315,5 tys., a w 2004 do 366 tys. z³otych, zabiegaj¹c o to, by wypoczywaæ 
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mog³o jak najwiêcej dzieci z rodzin ubogich i dotkniêtych bezrobociem.
W czasie wakacji 2004 czynne te¿ by³y sto³ówki szkolne: przy Szkole 

Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 5. Placówki te wydawa³y dziennie od 150 do 
200 obiadów. Dla dzieci, które w trakcie roku szkolnego maj¹ obiady finansowane 
przez gminê, równie¿ wakacyjne posi³ki pozosta³y darmowe. Ponadto otrzyma³y 
one na dojazd do sto³ówek bilety MPK. Koszt akcji do¿ywiania przekroczy³ 20 
tysiêcy z³.

Od dwóch lat Legnica jest jednym z nielicznych w kraju du¿ych miast, w 
których problem niedo¿ywienia uczniów praktycznie nie istnieje. Jako 
bezdyskusyjny imperatyw przyj¹³em bowiem zasadê, ¿e ¿adne legnickie 
dziecko nie mo¿e cierpieæ z powodu g³odu. Akcj¹ do¿ywiania w 2002 roku 
objêtych by³o 1.539 uczniów, co kosztowa³o gminê 629 tys. z³. W 2003 roku 
powiêkszy³em bud¿etowe nak³ady na ten cel do 711 tysiêcy z³otych, a z pomocy 
mog³o skorzystaæ 2.086 uczniów. Na rok 2004 kwota uleg³a dalszemu 
zwiêkszeniu  do 898 tysiêcy, zaœ do¿ywianiem uda³o siê obj¹æ grupê 2.177 
uczniów.

VIII.  Rozwój kultury fizycznej i turystyki

W mieœcie dzia³a oko³o 30 podmiotów, zajmuj¹cych siê sportowym 
szkoleniem dzieci i m³odzie¿y, a wiele z nich odnosi licz¹ce siê w kraju sukcesy. 
W prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu rankingu za 
2003 rok, obejmuj¹cym 358 powiatów i 777 gmin, legniccy m³odzi sportowcy 
uplasowali siê na 60 miejscu.

Na dofinansowanie sportowego szkolenia dzieci i m³odzie¿y oraz 
upowszechnianie sportu i turystyki gmina przeznaczy w 2004 roku 477 tysiêcy 
z³otych. Zawsze przekonujê zarówno dzia³aczy, jak trenerów i zawodników, ¿e na 
wsparcie samorz¹du liczyæ mog¹ te zw³aszcza podmioty, których podopieczni 
uzyskuj¹ bardzo dobre wyniki sportowe i które daj¹ m³odym ludziom mo¿liwoœci 
kontynuowania kariery zawodniczej tak¿e w kategorii seniorów. Sportowe 
osi¹gniêcia stanowi¹ te¿ œwietny instrument promocji miasta. Jest on ju¿ 
wykorzystywany przez naszego olimpijczyka w ³ucznictwie i zespó³ pi³karzy 
rêcznych.

Od roku 2002, gdy utworzono dwie klasy o profilu sportowym (pi³ka no¿na) w 
Gimnazjum nr 3 i III LO, przyby³y kolejne klasy mistrzowskie (³ucznictwo i 
lekkoatletyka) w VII LO, w Gimnazjach nr 2 i 9 oraz Szkole Podstawowej nr 20. 
Obecnie powsta³y dwie gimnazjalne klasy sportowe w ramach Dolnoœl¹skiego 
Oœrodka Szkolenia Pi³karskiego (jednego z 16 oœrodków regionalnych w kraju), jaki 
utworzono przy Zespole Szkó³ Budowlanych, wyró¿niaj¹c tym samym Legnicê za 
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jej osi¹gniêcia w upowszechnianiu sportu, szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y.
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom wci¹¿ rosn¹cej w Legnicy rzeszy mi³oœników 

rekreacji i sportu rowerowego, co ma wielkie znaczenie dla popularyzacji zdrowego 
stylu ¿ycia, od pocz¹tku kadencji dbam o modernizacjê i powiêkszanie na terenie 
miasta sieci szlaków rowerowych. Podzielam opiniê, ¿e rowerzyœci s¹ 
pe³noprawnymi uczestnikami ruchu drogowego i gmina powinna zadbaæ o œcie¿ki, 
którymi mogliby siê bezpiecznie poruszaæ. Moje s³u¿by pracuj¹ obecnie nad 
stworzeniem takiej infrastruktury rowerowej, która pozwoli na bezkolizyjny 
przejazd z osiedla Piekary, przez Park Miejski do Lasku Z³otoryjskiego i dalej w 
kierunku Huty oraz Autostrady.

W mieœcie czynnych jest blisko 20 kilometrów œcie¿ek rowerowych, a tylko w 
latach 2003-2004 przyby³o ok. 7 kilometrów. Nigdy wczeœniej rozwój tej sieci nie 
by³ równie dynamiczny. Obecnie piln¹ sprawê stanowi¹ oznakowanie, budowa 
odpowiednich zjazdów, likwidacja kolizji oraz remont nawierzchni œcie¿ek 
istniej¹cych na osiedlach Piekary i Kopernik. Zarz¹d Dróg Miejskich 
wyremontowa³ czêœæ tras przy ulicach Pi³sudskiego, Sudeckiej i Iwaszkiewicza. W 
minionym roku odtworzono œcie¿kê przy ulicy Bydgoskiej.

Równie¿ w ramach budowy obwodnicy zachodniej w 2003 roku stworzony 
zosta³ nowoczesny ci¹g rowerowy o d³ugoœci 2.650 metrów, który pozwoli w 
przysz³oœci na w³¹czenie go w system œcie¿ek przy ul. Z³otoryjskiej (od Huty do     
ul. Reja), oœmiokilometrowej sieci w Lasku Z³otoryjskim i ci¹gu przy                          
ul. Grabskiego. Budowa trasy wzd³u¿ obwodnicy bêdzie kontynuowana wraz z 
kolejnymi etapami jej realizacji, a¿ do granic LSSE (wzd³u¿ ulic Jaworzyñskiej i 
Gniewomierskiej).

W roku 2004 na budowê i utrzymanie œcie¿ek rowerowych w Legnicy 
przeznaczy siê 70 tysiêcy z³otych z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej. Œrodki te pozwalaj¹ na sfinansowanie prac koncepcyjnych i 
projektowych oraz realizacjê tras wydzielonych z ci¹gów pieszych po obu stronach 
ulicy Pi³sudskiego (pomiêdzy ul. Gwiezdn¹,  a Wielkiej NiedŸwiedzicy).

IX.  Legnica  brama do Europy

Po raz pierwszy Legnicê wyró¿niono za osi¹gniêcia w krzewieniu idei 
integracyjnej w 1999 roku, przyznaj¹c jej Honorowy Dyplom Rady Europy. W roku 
2001 miasto otrzyma³o Honorowy Sztandar Rady Europy. 

29 kwietnia 2004 roku w Strasburgu Komitet Gmin i Regionów 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na mój wniosek - przyzna³ 
Legnicy honorowe wyró¿nienie w postaci Tablicy Rady Europy. Legnica - jako 
jedyne polskie miasto - znalaz³a siê w gronie dziewiêciu miast europejskich 
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wyró¿nionych w tym roku.
Honorowa Tablica Rady Europy jest trzeci¹ w hierarchii nagród honorowych, 

stosowanych przez Radê jako specjalne wyró¿nienie dla miast i gmin, które 
posiadaj¹ szczególne osi¹gniêcia w budowaniu lokalnej proeuropejskiej aktywnoœci 
obywatelskiej i twórczo rozwijaj¹ wspó³pracê ze swymi partnerami w innych 
krajach.

W dniu 25 wrzeœnia 2004 r. odby³a siê w Rynku uroczystoœæ wrêczenia 
miastu tej Tablicy, po³¹czona z festynem dla mieszkañców. 

Legnica zwi¹zana jest umowami o partnerskiej wspó³pracy z niemieckim 
miastem Wuppertal (od 1993 roku), ukraiñskim Drohobyczem (od 1999 roku) oraz 
czeskim Blanskiem (od 2000 roku). Bardzo obiecuj¹co zapocz¹tkowane zosta³y 
kontakty m. in. z miastem Gallarate we W³oszech, regionem West Midlands w 
Wielkiej Brytanii oraz Alzacj¹ we Francji. Legnica zmierza do poszerzenia 
wspó³pracy z miastami bliŸniaczymi i nowymi partnerami w sferze politycznej, 
kulturalnej, oœwiatowej i sportowej, a tak¿e biznesowo-gospodarczej. 

Rocznie setki legnickich uczniów i studentów poznaj¹ jêzyk, kulturê i obyczaje 
zagranicznych przyjació³, odwiedzaj¹c ich kraje. Blisko 30 miejskich instytucji 
oœwiatowych i uczelni prowadzi o¿ywion¹ wymianê z zaprzyjaŸnionymi 
placówkami w kilkunastu miastach europejskich. Wymiana m³odzie¿owa dotyczy 
tak¿e praktycznej nauki zawodu oraz wypoczynku dzieci niepe³nosprawnych. 
Legniccy sportowcy, np. kolarze, pi³karze i uprawiaj¹cy wschodnie sztuki walki, 
uczestnicz¹ w zawodach w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, we W³oszech i 
Francji. Legniccy policjanci wymieniaj¹ doœwiadczenia ze swymi niemieckimi 
kolegami. Miasto przystêpuje do miêdzynarodowego projektu promocyjnego "Via 
Regia", czyli Królewska Droga.

W roku 2003 w Legnicy i Wuppertalu uroczyœcie obchodzono 10 rocznicê 
partnerstwa obu miast. W Legnicy odby³a siê miêdzynarodowa konferencja 
naukowa pod has³em "Przez partnerstwo do zjednoczonej Europy”.

Gmina Legnica od lat podejmuje wiele inicjatyw, maj¹cych bezpoœredni wp³yw 
na krzewienie wœród legniczan idei Wspólnej Europy oraz kreowanie stosunków ich 
przyjacielskiej wspó³pracy z mieszkañcami innych pañstw.

O skutecznoœci tych przedsiêwziêæ dobitnie œwiadczy fakt, ¿e w referendum 
akcesyjnym wziê³o udzia³ 61% legniczan, a 85% g³osuj¹cych opowiedzia³o siê 
za przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej.

Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski
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