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  Szanowni Państwo ! 

 

Przedkładany Raport z działalności w roku 2004 zawiera najważniejsze zagadnienia, którymi 

zajmował się Urząd Miasta i jednostki organizacyjne gminy. Jest tu więc przegląd inicjatyw 

prezydenta o charakterze uchwałodawczym. Jest również mowa o  wielorakich działaniach w różnych 

sferach życia społeczno – gospodarczego miasta. Ponadto zasygnalizowano zjawiska i tendencje, 

zachodzące w mieście oraz zmiany w ustawodawstwie, mające wpływ na funkcjonowanie samorządu. 

Ważnym nurtem działań prezydenta były zagadnienia związane z realizacją budżetu i  

poszukiwaniem pieniędzy pozabudżetowych – zwłaszcza na realizację inwestycji oraz nadzór nad 

windykacją należności gminnych. Uwaga prezydenta była również skupiona na współdziałaniu z 

inwestującymi w Legnicy firmami. Prezydent miasta prowadził publiczną debatę nad 

perspektywicznym zagospodarowaniem lotniska oraz funkcją przylegających doń terenów. Wiele 

uwagi poświęcił nadzorowi nad realizowanymi  inwestycjami oraz pracami zmierzającymi do 

rewitalizacji zabytkowego centrum miasta. 

Prezydent miasta prowadził intensywne rozmowy z przedstawicielami Rządu w kwestiach tak istotnych 

dla dalszego rozwoju miasta, jak np. w sprawie budowy w Legnicy aresztu śledczego, utrzymania w 

mieście Urzędu Celnego, dofinansowania działalności instytucji kultury.  

Przedstawiając Wysokiej Radzie niniejszy Raport, wyrazić należy ufność, że zostanie on 

przyjęty przychylnie. Zostaną też dostrzeżone pozytywne zmiany, jakie zaszły w ubiegłym roku w 

naszej Legnicy, a do nich należy zaliczyć m.in. zmniejszenie się stopy bezrobocia, wzrost aktywności 

mieszkańców w życiu miasta, a także organizacji społecznych i stowarzyszeń, które coraz  chętniej 

występują z różnymi nowymi inicjatywami. 
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I.  ZARZĄDZANIE  MIASTEM 
 
Magistrat 

Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomaga mu troje 

Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. 

W 2004 r. Prezydent miasta uznał za priorytetowe następujące zadania : 

• tworzenie warunków do rozwoju i wspierania wszelkich form przedsiębiorczości, generujących 

nowe miejsca pracy oraz zahamowanie bezrobocia, 

• rozwój infrastruktury komunalnej oraz realizację inwestycji miejskich, podnoszących walory i 

atrakcyjność miasta, 

• tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji, nauki, kultury i sportu, 

• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy oraz złożenie 

wniosków na wybrane zadania inwestycyjne o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

• otwartość na problemy mieszkańców oraz sprawne i profesjonalne funkcjonowanie Urzędu 

Miasta. 

Prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy realizuje uchwały Rady Miejskiej oraz zajmuje 

się bieżącym zarządzaniem Urzędu Miasta, a także sprawuje nadzór nad gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi i spółkami komunalnymi. Wraz ze służbami przygotowuje projekty uchwał Rady 

Miejskiej i projekt budżetu miasta oraz projekty dokumentów związanych z rozwojem miasta w 

różnych jego sferach działania. 

 Realizując bieżące zadania gminy i powiatu, prezydent miasta podejmuje decyzje w postaci 

postanowień i zarządzeń, które są przekazywane do realizacji dyrektorom wydziałów i jednostek 

organizacyjnych. W 2004 r. wydał 1093 postanowienia i 92 zarządzenia. Ich realizacja jest omówiona 

w załączniku. 

Zbiór zarządzeń i postanowień prezydenta miasta jest przechowywany i udostępniany w Biurze 

Prezydenta. 

Przy podejmowaniu decyzji prezydent miasta zasięgał opinii Kolegium Prezydenta, w którego pracach 

uczestniczyli: zastępcy prezydenta, przewodniczący Rady Miejskiej, skarbnik i sekretarz miasta, 

koordynator radców prawnych, dyrektor Biura Prezydenta i rzecznik prasowy. W 2004 r. odbyto 52 

posiedzenia. 

 W 2004 r. prezydent miasta przyjął 128 projektów uchwał Rady Miejskiej i skierował je do 

Rady jako własne inicjatywy uchwałodawcze. 

 W ubiegłym roku prezydent przedkładał pod obrady Wysokiej Rady comiesięczne Raporty ze 

swej działalności oraz dokumenty sprawozdawczo – informacyjne, w tym m.in. sprawozdanie z 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003r., o współpracy zagranicznej Legnicy w 

2003r., raport z działalności prezydenta miasta za 2003 r., sprawozdania z realizacji uchwał i 
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wniosków Rady Miejskiej kadencji 2002 – 2006, informacje o realizacji budżetu miasta i planu 

rzeczowo – finansowego, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 

Legnicy i powiatu legnickiego za rok 2003, informację o działalności i wynikach spółek z udziałem 

gminy w 2003 r., informację o przygotowaniu Legnicy do absorpcji środków unijnych. 

Najważniejszym dokumentem opracowanym w 2004 r. i przyjętym przez Radę Miejską na marcowej 

sesji była „Strategia rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014”. 

Prezydent miasta przekazywał również materiały informacyjne z różnych dziedzin życia 

społeczno – gospodarczego miasta komisjom problemowym Rady Miejskiej. 

 

Społeczne konsultacje 

Społeczne konsultacje i zasięganie opinii różnych środowisk na temat ważnych dla gminy zagadnień 

stały się już trwałym instrumentem podejmowania kluczowych decyzji przez prezydenta miasta. W 

2004 r. prezydent odbył kilkadziesiąt spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk 

społeczno – zawodowych, reprezentantami świata gospodarki i biznesu, nauki i kultury, oświaty i 

edukacji, a także organizacji i stowarzyszeń. Spotykał się także z przedstawicielami zagranicznego 

kapitału, dyplomatami, politykami, artystami i sportowcami. 

Konsultacje te dotyczyły m.in. kształtu strategii rozwoju miasta na lata 2004 – 2014, gospodarki 

lokalami użytkowymi, problematyki przyszłości legnickiego lotniska, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w mieście, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Staromiejskiego Centrum Legnicy, kierunków i zasad wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, 

promocji miasta. 

 

Struktura zarządzania 

Oparta ona była na następujących zasadach: 

- obsługa mieszkańców, koordynacja, nadzór i egzekwowanie bieżących zadań odbywa się w 

Urzędzie Miasta, 

- w dziedzinach wymagających specjalizacji, powołane są jednostki typu „zarząd”, zajmujące się 

konkretnymi zadaniami, zlecaniem ich wykonania i odbiorem prac. W 2004 r. działały dwie tego 

typu jednostki – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – jako zakład budżetowy i Zarząd Dróg 

Miejskich – jako jednostka budżetowa, 

- usługi komunalne w dziedzinach kluczowych dla życia miasta, takich jak dostawa wody i odbiór 

ścieków, miejski transport publiczny oraz wywóz i składowanie odpadów komunalnych, 

wykonują spółki miejskie – jedna akcyjna i trzy z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezydent 

miasta pełni w nich funkcję Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Zgromadzenia Wspólników, 

- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie edukacji, wychowania i pomocy społecznej 

odbywa się w strukturze jednostek budżetowych – 57 placówek (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne) oraz dwóch 
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gospodarstw pomocniczych – Basen Kąpielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 i 

warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych, 

- upowszechnianiem kultury zajmuje się pięć instytucji, które stanowią samorządowe osoby prawne, 

- upowszechnianiem rekreacji i sportu zajmuje się jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. 

W strukturze zarządzania znajdują się ponadto: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, Miejska Izba Wytrzeźwień oraz Straż Miejska. Są to jednostki budżetowe. 

Ogółem w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym także w spółkach komunalnych, na koniec 

ubiegłego roku zatrudnionych było 4855 osób, w tym w oświacie - 2664. 

Do powiatowych służb, inspekcji i straży należą: Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnicy i 

Powiatowy Urząd Pracy. Są to jednostki budżetowe, wobec których prezydent miasta – jako starosta – 

sprawuje nad nimi zwierzchnictwo. 

 

- Z dniem 1 stycznia 2004 r. zarządzeniem prezydenta miasta ustalono, że na prawach wydziału 

Urzędu Miasta funkcjonować będzie Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności (siedziba 

mieści się przy ul. Chojnowskiej 112), do zadań którego należy m.in. wydawanie orzeczeń o 

niepełnosprawności dla osób do 16 i powyżej 16 roku życia, 

- Obok miejskiego rzecznika konsumentów prezydent miasta ustanowił drugie samodzielne 

stanowisko audytora wewnętrznego, którego zadaniem jest m.in. opracowywanie i bieżące 

uaktualnianie analizy potrzeb audytu w urzędzie, opracowywanie rocznego planu audytu 

wewnętrznego, 

- Wydział Administracyjno – Gospodarczy UM prowadzi od 1 stycznia 2004 r. – obok archiwum 

Urzędu i biblioteki zakładowej – także archiwum zbiorcze zlikwidowanych jednostek 

organizacyjnych gminy i ZOZ-u, 

- Od 1 stycznia 2004 r. w Wydziale Geodezji i Mienia zmieniono nazwy referatów na: Referat 

Geodezji i Kartografii oraz Referat Mienia i Regulacji, 

- Działy: Pracy Socjalnej, Świadczeń i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zostały przeniesione do pomieszczeń przy ul. Chojnowskiej 112, natomiast Ośrodek 

Terapeutyczny Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Adopcyjno – 

Opiekuńczy oraz Dział Rodzinnej Opieki Zastępczej, mające dotychczas siedzibę przy ul. 

Złotoryjskiej 89, zostały przeniesione do budynku przy ul. Okrzei 9, 

- Pod koniec września 2004 r. Urząd Stanu Cywilnego został przeniesiony do wyremontowanych 

pomieszczeń Akademii Rycerskiej, 

- Zwolnione przez USC pomieszczenia parteru Ratusza zajął Referat Komunikacji, 

- W 2004 r. przeprowadzono siedem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. 

Z dniem 1 września 2004 r. prezydent miasta powołał 13 dyrektorów, w tym 6 – z konkursu, 4 
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osobom prezydent ponownie powierzył funkcję dyrektora, po otrzymaniu pozytywnej opinii z 

Kuratorium Oświaty, a jednej osobie powierzono obowiązki dyrektora do czasu powołania 

dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu. 

Budując konsekwentnie wizerunek Urzędu jako samorządowej instytucji przyjaznej 

mieszkańcom, otwartej na ich problemy, której pracownicy są kompetentni, kierujący się zasadą 

bezinteresowności i uczciwości, prezydent miasta dbał o kształcenie i szkolenie urzędników, m.in. 

dwóch radców prawnych uczęszczało i ukończyło szkolenie – studium z zakresu prawa unijnego, 

organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu. Jeden pracownik uczestniczył 

w międzynarodowej konferencji w miastach: Berlin, Olsztyn i Kaliningrad nt. samorządu 

komunalnego na wschodzie i zachodzie oraz wspierania go przez „good governance”(dobre 

zarządzanie). W roku akademickim 2003/2004 studiowało 18 pracowników, a w roku 2004/2005 – 17. 

W listopadzie 2004 r. prezydent miasta zgłosił gminę Legnica do udziału w akcji społecznej 

„Przejrzysta Polska”. Tę ogólnopolską akcję prowadzi „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. 

Prezydent T. Krzakowski, deklarując udział legnickich struktur samorządowych w Programie, 

uzasadnił stwierdzeniem, że zaufanie obywateli i inwestorów w dużym stopniu uzależnione jest od 

jawności i skuteczności działania władz samorządowych oraz fachowości i otwartości urzędników.   

  

II.  PLANOWANIE  ROZWOJU  MIASTA  I  PROGRAMY  STRATEGIC ZNE 
 

Ważnym dokonaniem minionego roku było opracowanie i przyjęcie w marcu przez Wysoką 

Radę „Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004 – 2014”. Dokument był gotowy już w lutym, po 

przeprowadzeniu cyklu spotkań i konsultacji z przedstawicielami różnych środowisk zawodowych, 

społecznych, politycznych, stowarzyszeń i organizacji. Na podstawie analizy marketingowej 

podstawowych sfer społeczno – gospodarczego życia miasta określa on główne bariery i czynniki 

rozwojowe. Generalna wizja oraz misja miasta wyznaczają cele strategiczne i sposoby ich osiągania. 

Wskazywane są też potencjalne i realne zagrożenia. Nakreślone w „Strategii” wizja oraz misja 

rozwoju Legnicy przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat będzie to miasto o wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego, z odrestaurowaną historyczną zabudową, liczący się, ponadregionalny 

ośrodek akademicki i kulturalny. Materialne warunki życia mieszkańców powinny ulec zdecydowanej 

poprawie dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy i wyraźnemu ograniczeniu bezrobocia. 

„Strategia” formułuje cztery podstawowe cele strategiczne: 

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności miasta na tle 

regionu i kraju, 

• kreowanie wizerunku miasta o wysokiej jakości życia, 

• ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, 
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• podnoszenie poziomu warunków życia mieszkańców. 

Perspektywiczne cele i działania miasta określone zostały także w innych ubiegłorocznych 

opracowaniach, przyjętych przez Radę Miejską. Do nich należy zaliczyć:  

• Legnica krajowym liderem ekologii – działania gminy na rzecz ochrony środowiska, 

• Miejski Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w latach 2004 – 

2006, 

• Program wspierania przedsiębiorczości na terenie Legnicy, 

• Studium wykonalności dla zadania: zagospodarowanie przestrzenne terenu lotniska, 

• Główne kierunki rozwoju i modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście Legnicy, 

• Restrukturyzacja Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 

• Legnica perłą w koronie dolnośląskiej kultury, 

• Strategiczne kierunki rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Legnicy, 

• Program rewitalizacji Kartuz, rejonu ulicy Henryka Pobożnego i Dworcowej – historycznych 

obszarów Legnicy, 

• Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego dla miasta Legnicy, 

• Program budownictwa mieszkaniowego dla miasta Legnicy na lata 2004 – 2014, 

• Plan gospodarki odpadami dla miasta Legnicy, 

• Program rewitalizacji Śródmieścia i części Obrębu Fabryczna w Legnicy, 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok, 

• Program współpracy gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2005.   

 

Program rozwoju Legnicy, planowany od strony określenia potrzeb i wynikających z nich zadań,  

wymagał od prezydenta i jego służb podjęcia aktywnej polityki finansowej, która z jednej strony 

zapewnia źródła finansowania publicznych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych i wydarzeń 

artystycznych, z drugiej zaś – nie wywoła dodatkowego obciążania lokalnej wspólnoty. 

Chcąc podołać rosnącym potrzebom finansowym, w 2004 r. prezydent miasta kontynuował politykę 

tworzenia instrumentów aktywnej polityki finansowej, opartej na łączeniu różnych źródeł 

finansowania wydatków publicznych, m.in. poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowych z budżetu 

państwa w ramach programu rządowego „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja 

terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej”, z dotacji celowych Ministra Kultury, z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad oraz z kredytów bankowych. 
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Dzięki temu gmina uzyskała dodatkowo ogółem 14.047.428 zł, w tym: 

- z Ministerstwa Kultury – 1.314.114 zł (dotacje celowe dla Teatru, Galerii Sztuki, Legnickiej  

  Biblioteki Publicznej – 1.250.000 zł, na „Legnicę cantat’35” oraz na realizację programu romskiego), 

- z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 5.991.488 zł (na budowę obwodnicy  

  zachodniej), 

- z budżetu państwa na budowę obwodnicy zachodniej – 3.500.000 zł, 

-  z budżetu państwa w ramach programu rządowego „zagospodarowanie przejętego mienia po  

   wojskach FR” – 891.000 zł (dla SP nr 10 i dla Zespołu Szkół Samochodowych), 

- z budżetu państwa na budowę nowej strażnicy dla KM PSP oraz zakup komputerów dla  

   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 989.952 zł,  

- dotacje z funduszy celowych: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu   

  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 1.360.874 zł. 

Kontynuowano politykę finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze źródeł 

pozabudżetowych, pozostających w dyspozycji gminy, tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Z tych środków zakupiono m.in. materiał nasadzeniowy do odnowy zieleni 

średniej i wysokiej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykonano 

stylizowane ławki parkowe oraz dofinansowano odbudowę rowu melioracyjnego w rejonie ul. 

Pszenicznej, a także rozpoczętą rekultywację środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego 

lotniska. W 2004 r. na ten cel nakłady ogółem wyniosły prawie 800.000 zł. 

Wnioski o środki unijne 

 W 2004r. Legnica – w odpowiedzi na ogłoszony 7 czerwca przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 

złożyła 23 lipca ub. r. trzy wnioski na następujące zadania: 

• rozbudowa transportu publicznego w Legnicy – zakup taboru autobusowego dla MPK sp. z o.o. 

(całkowity koszt – 8.087.600 zł, w tym ERDF – 6.065.700 zł, gmina – 2.021.900 zł) – prezydent 

miasta złożył odwołanie do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, ponieważ wniosek został oddalony, 

• zakup środków transportu dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy (całkowity koszt 

– 458.800 zł, w tym ERDF – 344.100 zł, gmina – 114.700 zł) – wniosek został pozytywnie 

oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, uzyskał 40,3 punktu przy wymaganej 40,8. 

W związku z tym projekt nie zakwalifikował się do dalszej procedury wyboru wniosków, 

• modernizacja stadionu sportowego przy al. Orła Białego w Legnicy – całkowity koszt – 

10.105.000 zł, w tym ERDF – 7.578.750 zł, gmina – 1.515.750 zł, MGiP – 1.010.500 zł – wniosek 

został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie był 

rekomendowany przez Regionalny Komitet Sterujący do dofinansowania. Zarząd Województwa 

podjął 18 stycznia 2005 r. decyzję o dofinansowaniu tylko 2 (budowa Ośrodka Szkolno – 
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Wychowawczego Dzieci Niewidomych we Wrocławiu i budowa sali sportowej w Gromadce) 

spośród 50 projektów. Z uwagi na dużą ilość pozytywnie zarekomendowanych projektów, 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki i Pracy – jako 

instytucji zarządzającej ZPORR – o wyrażenie zgody na uruchomienie środków przeznaczonych 

dla naszego regionu w ramach alokacji roku 2006. 

8 października Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił kolejny nabór wniosków. Gmina Legnica 

złożyła 3 wnioski na następujące zadania: 

• restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy – etap I – skrzydło południowo – 

zachodnie E z wieżą – całkowity koszt – 8.272.349,20 zł, w tym ERDF – 6.186.876,90 zł, gmina – 

2.062.292,30 zł. Wniosek ów znajduje się w trakcie oceny formalnej, 

• rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny – 

całkowity koszt – 5.771.204,03 zł, ERDF – 4.328.403,01 zł, gmina – 1.442.801,02. Wniosek 

znajduje się w trakcie oceny formalnej, 

• budowa miejskiej, szerokopasmowej i bezpiecznej sieci teleinformatycznej w Legnicy – całkowity 

koszt – 8.866.716 zł, w tym ERDF – 6.650.037 zł, gmina – 2.216.679 zł. Wniosek – w trakcie 

oceny formalnej. 

Ponadto gmina Legnica wraz ze Związkiem Międzygminnym „Unia Gmin Śląskich” złożyła 8 

listopada 2004 r. Kartę potencjalnego przedsięwzięcia do dofinansowania z Funduszu Spójności dla 

projektu p.n. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy” – całkowity 

koszt projektu 477.999.000 zł, ERDF – 358.499.000 zł, Unia Gmin Śląskich – 119.500.000 zł, w tym 

zadania Legnicy – 48.908.000 zł, dofinansowanie ERDF – 36.681.000 zł, a gminy Legnica/LPWiK 

SA – 12.227.000 zł. W ramach tego dużego przedsięwzięcia Legnica planuje realizację w I etapie – w 

latach 2005 – 2008 takie m.in. zadania, jak budowę 11.270 mb nowej sieci wodociągowej, wymianę 

2.300 mb starej sieci wodociągowej, budowę 11.815 mb sieci kanalizacji sanitarnej, II etap 

modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie części gazowej i osadowej. 

Wniosek wstępny otrzymał pozytywne opinie WFOŚ i GW, NFOŚ i GW oraz Ministerstwa Ochrony 

Środowiska. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wniosku właściwego oraz kompletowane są 

niezbędne dokumenty, w tym Studium wykonalności z oceną oddziaływania na środowisko dla całego 

przedsięwzięcia. W ramach projektu Gmina Legnica opracowała Studium Wykonalności i Ocenę 

oddziaływania na środowisko dla zadań na terenie miasta oraz projekt budowlany na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na Wałach Królowej Jadwigi i ul. Bobrowej. 
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III.    INWESTYCJE,  REMONTY,  MODERNIZACJE 

 

W 2004 r. nakłady na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne wyniosły 

ogółem 33.590.163 zł, w tym środki zewnętrzne – 10.382.488 zł (Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad – 5.991.488 zł, budżet państwa – 4.391.000 zł) oraz 194.809 zł z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowiły one 13,4 % ogółu wydatków.  

W 2004 r. oddano do użytku następujące inwestycje: 

• 28 kwietnia dokonano odbioru końcowego drogi wraz z uzbrojeniem – przedłużenie ul. 

Słowackiego (zadanie zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych) – koszt zadania 156.242 zł, 

• 19 maja przekazano wykonawcy plac budowy – przebudowa wraz z modernizacją sali 

gimnastycznej z dobudową zaplecza szatniowo – sanitarnego do sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej, a 22 grudnia odebrano roboty końcowe – nakłady na tę 

inwestycję wyniosły – 2.617.414 zł, 

• 3 czerwca dokonano odbioru prac końcowych przy odbudowie rowu melioracyjnego K – 8 w 

rejonie ul. Pszenicznej. W ramach zadania odbudowano rów melioracyjny na dł. 1727 m, 

przebiegający wzdłuż starego wału przeciwpowodziowego równolegle do ulic: Góralskiej, 

Zagrodowej, Topolowej i Pszenicznej. Wybudowano też przepompownię ze zbiornikiem 

wyrównawczym oraz przebudowano 3 przepusty;  nakłady na to zadanie wyniosły 370.309 zł, 

• w czerwcu zakończono (23 czerwca oddano do użytku) wykonanie stabilizacji chemicznej dróg 

gruntowych na osiedlu Sienkiewicza na ulicach: Orzechowej, Fiołkowej (część), Jaśminowej i 

Pigwowej (zadanie w ramach inicjatyw lokalnych) – koszt inwestycji 50.081 zł, 

• 31 sierpnia oddano do użytku nowe przeprawy mostowe na ul. Jaworzyńskiej – w ramach 

obwodnicy zachodniej. Rozpoczęto też realizację etapu I D od ul. Nowodworskiej do wpięcia do 

węzła na autostradzie (zaawansowanie prac ok. 38 %) – koszt inwestycji ubiegłorocznej 9.724.397 

zł, 

• 1 września oddano do użytku segment dydaktyczno – żywieniowy w Szkole Podstawowej nr 10 

przy ul. Jaworzyńskiej. Natomiast jesienią wykonano elewację budynku dydaktycznego – 

segmenty „A”, „B” i „C” – sali gimnastycznej wraz z pomalowaniem łącznika oraz rozpoczęto 

prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym budowę boiska szkolnego o nawierzchni 

syntetycznej. Koszt tej inwestycji wyniósł 1.532.021 zł, 

• 1 października otwarcie nowej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w Akademii Rycerskiej przy ul. 

Chojnowskiej 2. W 2004 r. kontynuowano roboty budowlane na I piętrze Akademii Rycerskiej, 

zakończono prace przy wykonywaniu podbudowy w 2/3 części dziedzińca oraz kontynuowano 

prace w skrzydle „C” na II piętrze (dwie sale dla Zespołu Szkół Muzycznych). Nakłady na 

modernizację Akademii w ub. r. wyniosły 3.059.905 zł, 
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• 12 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem modernizacji 

nawierzchni drogi i budowy kanalizacji deszczowej na ul. Limbowej (koszt 62.092 zł) oraz 

budowy chodnika na ul. Orzeszkowej 32/34 (koszt – 10.240 zł), 

• 29 października dokonano odbioru końcowego robót związanych z wykonaniem oświetlenia 

ulicznego na ulicach Grabskiego (odcinek od Poselskiej do Kościuszki) i Kościuszki – odcinek od 

ul. Grunwaldzkiej do Grabskiego – koszt zadania 165.547 zł, 

• 29 października dokonano odbioru budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wrocławskiej do os. 

Rzemieślnik (długość – 262,24 m) – koszt inwestycji - 118.473 zł, 

• 19 listopada oddano do użytku oświetlenie uliczne na ulicach: Pancernej – Sejmowej - koszt 

zadania – 100.253 zł, 

• 26 listopada oddano do użytku sieć wodociągową o dł. 95 m na ul. Zacisze - koszt zadania 15.999 

zł, 

 

• 9 grudnia oddano do użytku oświetlenie uliczne na ul. Modrzewiowej 13 do 21 – koszt 32.180 zł, 

• 16 grudnia oddano do użytku drogi i chodniki na osiedlu „Wierzbiak” – koszt 1.529.259 zł, 

• 23 grudnia oddano do użytku wybudowaną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic: 

Bydgoskiej - Leszczyńskiej – Poznańskiej – Głogowskiej oraz Poznańskiej – Słubickiej wraz z 

ciągiem pieszym – koszt zadania 683.222 zł, 

• 23 grudnia dokonano odbioru końcowego drogi ul. Lotniczej – odcinek łączący ul. Marynarską z 

ul. Żołnierską wraz z chodnikami, siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym oraz 

ciągiem rowerowym – koszt 787.567 zł, 
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• 23 grudnia odbiór końcowy prac budowlano – instalacyjnych w budynku administracyjno – 

dydaktycznym „C” oraz docieplenie dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących przy ul. Złotoryjskiej – koszt 675.066 zł, 

• 27 grudnia oddano do użytku wybudowaną drogę wraz z odwodnieniem, chodnikami i 

oświetleniem ulicznym na ul. Wyspiańskiego – na odcinku od ul. Kolbego do ul. Grunwaldzkiej – 

koszt 438.286 zł. 

 

W 2004 r. rozpoczęto następujące inwestycje: 

• modernizację ulicy Najświętszej Marii Panny, 

• przebudowę i modernizację istniejącej hali z przystosowaniem na salę gimnastyczną w Zespole 

Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej 7, 

• modernizację nawierzchni drogi z odwodnieniem na ul. Kilińskiego, 

• wykonanie elewacji oraz wymianę okien w I Liceum Ogólnokształcącym na pl. Klasztornym 7, 

• modernizację nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, Morelowej, Liliowej, Groszkowej, 

Chabrowej, Czerwonych Maków (część). 

Prace remontowo – modernizacyjne w sferze drogownictwa: 

Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził m.in. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na ul. 

Pocztowej, Rzeczypospolitej, Mickiewicza, Jaworzyńskiej, Bydgoskiej, Chojnowskiej, Senatorskiej, 

Wrocławskiej, Iwaszkiewicza, Lotniczej, Oświęcimskiej, Roosevelta, Jagiellońskiej, Wjazdowej 

Drukarskiej, Kochanowskiego, Wileńskiej, Kochanowskiego, Dworcowej. Ponadto wykonał:  

• remont chodnika przy ul. Pancernej, 

• remont kładki dla pieszych przy ul. Pocztowej (uszkodzonej przez samochód ciężarowy), 

• wymianę oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiego (4 słupy z lampami), ul. Bielańskiej (4), osiedle 

Kopernika (14) i os. Piekary (22). 

Natomiast w ramach inwestycji Zarząd Dróg Miejskich wykonał parking utwardzony na ul. 

Bydgoskiej oraz zasilanie fotoradarów przy ul. Wrocławskiej i Piłsudskiego. 

Remonty,  konserwacje i inwestycje w komunalnych zasobach mieszkaniowych : 

Na remonty i konserwacje komunalnych budynków Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczył 

14.519.641,61 zł, w tym dotacja z budżetu miasta wynosiła 6.270.384 zł. Natomiast z budżetu miasta 

na inwestycje w tej sferze wydatkowano 455.817 zł. Wykonano m.in.: 

• remont elewacji wraz ze wzmocnieniem konstrukcji attyk na 8 kamieniczkach nr 24 – 31 w Rynku 

oraz przeprowadzono prace konserwatorskie dekoracji sgraffitowych, znajdujących się na 

kamieniczkach, 

• wewnętrzną instalację gazową w budynkach przy ul. Pątnowskiej 14,17,19, 29 i 33, 

• modernizację budynków przy ul. Kartuskiej 3 i 5 (wymiana we wszystkich mieszkaniach okien na 

okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej), 
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• modernizację kotłowni olejowej na gazową przy al. Rzeczypospolitej 133, 

• likwidację kotłowni węglowej i modernizacja instalacji c. o. w budynku przy ul. Szkolnej 7, 

• modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 212 i 214 (wykonanie dobudowy 

przewodów wentylacyjnych), 

• likwidację barier architektonicznych (przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej) w 

mieszkaniu przy ul. Artyleryjskiej 7/11, 

• zakup i montaż zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Młynarskiej 5,  

• remont 59 dachów, 

• remont 8 elewacji, 

• remont 5 ścian szczytowych na budynkach przy ul. Kartuskiej 37, Korczaka 30, Wrocławskiej 

214, Jaworzyńskiej 73, Chojnowskiej 62, 

• wymianę instalacji gazowej w 27 klatkach, 

• w 38 budynkach wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, 

• w 27 klatkach wymianę wewnętrznej linii zasilania energetycznego, 

• remont 91 balkonów, 

• wymieniono 834 okna, 

• budowę 499 pieców kaflowych, 

• wymianę 25 okien i postawienie 17 pieców kaflowych w mieszkaniach Romów. 

Ponadto ZGM wykonał sześć rozbiórek budynków i obiektów, w tym m.in. przy al. Rzeczypospolitej 

101 – 103, ul. Stromej (przepompownia), ul. Jordana 18 of., ul. Jaworzyńskiej 43 (dz. 43/2), ul. 

Kartuskiej 50. 

Remonty urządzeń komunalnych i obiektów oświatowych : 

W 2004 r. na remonty w placówkach oświatowo – wychowawczych przeznaczono 2.111.175 zł, a na 

remonty urządzeń komunalnych – 338.678,46 zł. 
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• przeprowadzono leczenie starodrzewu (309 drzew) m.in. w Parku Miejskim, na Wzgórzach 

Zamkowych, przy ul. Chojnowskiej, Grabskiego oraz ul. Kawaleryjskiej (część pieniędzy na ten 

cel pochodziła z dotacji Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 

• dokonano remontu terenów zielonych i częściowo ciągów pieszych w części centralnej Skweru 

Orląt Lwowskich oraz nawierzchni wokół cokołu Pomnika, 

• wykonano remont kapitalny terenu zielonego przy ul. Koskowickiej, 

• wykonano remont fontann, oświetlenia i Muszli Koncertowej w Parku oraz szachownicy 

A ponadto: 

• remont pergoli przy ul. Neptuna, 

• konserwację obelisku  na pl. Bohaterów Getta, 

• remont 75 wiat przystankowych, 

• w Zespole Szkół Rolniczych zmieniono system ogrzewania – z ogrzewania elektrycznego na 

gazowe, 

W ciągu całego roku w placówkach oświatowych prowadzono różne drobne remonty. Szczególne 

zaś nasilenie prac miało miejsce w okresie wakacyjnym. W tym czasie przeprowadzono remonty w 20 

placówkach. Największe koszty poniesiono w Gimnazjum nr 4 (Zamek) – 140 tys. zł, gdzie wykonano 

remont małej sali gimnastycznej oraz częściowo wyremontowano dach, w SP nr 19 – 135 tys. zł – 

częściowo wymieniono stolarkę okienną oraz posadzki w ciągach komunikacyjnych, w SP nr 18 – 120 

tys. zł – remont dachu na budynku dydaktycznym oraz częściowo wymieniono stolarkę okienną, w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – 58 tys. zł – częściowo wymieniono stolarkę okienną i 

przeprowadzono remont sali gimnastycznej.  

Nakłady inwestycyjne w spółkach gminnych: 

- LPWiK S.A. – 2.261.800 zł. Pieniądze te przeznaczono m.in. na zakupy inwestycyjne, budowę sieci   

  wodociągowej i kanalizacji, 

- LPGK sp. z o.o. – 2.086.100 zł. Spółka zakupiła m.in. środki transportu, pojemniki na odpady, 

- MPK sp. z o.o. – 1.907.800 zł, za co zakupiono dwa nowoczesne autobusy i samochód ciężarowy, 

- SAG sp. z o.o. – 44.700 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne i rozpoczęcie budowy hali. 

 

IV.  AKTYWIZACJA  GOSPODARCZA, PRZECIWDZIAŁANIE  I ŁAGOD ZENIE  
SKUTKÓW  BEZROBOCIA 

 
W 2004 r. odnotowano w mieście pozytywne tendencje w dziedzinie gospodarki. Przejawiało 

się to m.in. w powstaniu nowych podmiotów i obniżeniu się stopy procentowej oraz zwiększeniu 

aktywności osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. 

Kreując lokalne prawo i zachęcając przedsiębiorców do aktywności, prezydent miasta 

wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały dotyczącym Programu wspierania  

przedsiębiorczości na terenie Legnicy, który został uchwalony na sesji w lutym. Zawiera on główne 
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kierunki działań samorządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości, w tym m.in.: w zakresie polityki 

podatkowej, zarządzania mieniem gminnym, zagospodarowania przestrzennego oraz promocji 

przedsiębiorstw. W 2004 r. bez zmian pozostały stawki czynszu za lokale użytkowe. System ulg i 

preferencji, zachęcających do tworzenia i rozbudowy przedsiębiorstw oraz powstawania nowych i 

utrzymywania już istniejących miejsc pracy, obejmuje m.in. korzystne zwolnienia i ulgi w podatku od 

nieruchomości. Każdy kto zwiększa zatrudnienie, a gospodarzy na majątku gminy, może ubiegać się o 

pięcioletnie zwolnienia lub ulgi podatkowe. W 2004 r. ze zwolnień z podatku od nieruchomości 

skorzystało 21 podmiotów prawnych – z tytułu zwiększenia zatrudnienia (4) i powstania nowych 

zakładów (8) oraz podmioty świadczące usługi zdrowotne (9). Niższe podatki lokalne zapłaciło także 

121 osób fizycznych, które założyły nowe firmy (1), zatrudniły bezrobotnych (4), prowadziły usługi 

zdrowotne (63 osoby), zwiększyły zatrudnienie (1 osoba), czy też odnowiły elewacje budynków (49 

osób), bądź zmieniły sposób użytkowania nieruchomości na działalność gospodarczą (3 osoby). 

Kwota zwolnienia w przypadku firm z osobowością prawną wyniosła w ub. r. 1.222.752,90 zł, zaś 

osób fizycznych – 55.795,10 zł. 

Wg danych Urzędu Statystycznego w systemie REGON zarejestrowane były 634 spółki prawa 

handlowego z siedzibą w Legnicy, w tym 526 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 73 – spółki 

jawne, 22 – akcyjne, 8 – partnerskich i 5 – komandytowych. Najwięcej spółek działa w sferze handlu i 

napraw – 245, w dalszej kolejności: przemysł – 120, obsługa nieruchomości i firm – 100, 

budownictwo – 93. 

Na koniec 2004 r. w gminnej ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych było 

8.668 przedsiębiorców. W ciągu roku 860 przedsiębiorców zgłosiło rozpoczęcie działalności, a 2946 – 

zmiany we wpisie do ewidencji. Spowodowane to było m.in. nowelizacją przepisów, obowiązujących 

od 1 stycznia 2005 r., albowiem przedsiębiorcy wpisani do ewidencji przed 1 stycznia 2004 r. byli 

zobowiązani do uzupełnienia danych, tj. numeru ewidencyjnego PESEL oraz określenia przedmiotu 

wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). 

W myśl uchwały Rady Miejskiej nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. 273 osoby zostały zwolnione z 

wnoszenia opłaty od wpisu do działalności gospodarczej, w tym 254 bezrobotnych i 19 osób 

niepełnosprawnych. Natomiast 75 przedsiębiorców skorzystało ze zwolnienia za dokonanie zmian we 

wpisie. 

 Ważne miejsce na mapie gospodarczej miasta zajmuje Legnicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna, w której na końcu ub. r. działało 14 firm z kapitałem polskim, niemieckim, francuskim, 

japońskim, zatrudniających 1911 osób (dla porównania w 2003 r. pracowało w Legnicy 1341 osób). 

W 2004 r. swoją działalność uruchomiła firma TBMECA Poland sp. z o.o. (kapitał japońsko – 

francuski) – producent elementów z najnowszej generacji tworzyw sztucznych, przeznaczonych do 

silników i chłodnic nowego modelu Toyoty. Planuje się tu wytwarzać podzespoły do ok. 300 tys. 

silników rocznie, które trafią do fabryk Toyoty w Wałbrzychu i Laskowicach – Jelczu oraz na rynki: 

angielski i francuski. Docelowo ma tu pracować 100 osób o wysokich kwalifikacjach. 
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Funkcjonujące w strefie takie firmy, jak Viessmann i Gates, rozbudowują się, uruchamiając nowe linie 

technologiczne. 

Za przykładem inwestorów ze strefy idą inni, lokujący swój kapitał także w obrębie samego 

miasta. I tak np. na bazie Hanki Top powstały dwa nowe podmioty, mianowicie „Concordia” przy ul. 

Głogowskiej i „Ortex” przy ul. Senatorskiej. Przy ul. Jaworzyńskiej firma z kapitałem niemieckim 

SCS „Systemy kablowe” kupiła nieruchomość zabudowaną, co pozwoliło jej na szybkie uruchomienie 

produkcji. Zakład docelowo zatrudni ok. 150 osób. 

Z kolei w części obiektu ZANAM – Legmet ulokowała się firma z kapitałem niemieckim MATEC sp. 

z o.o., produkująca plastikowe elementy do samochodów. Aktualnie zatrudnia 32 osoby. 

Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. swoją produkcję uruchamia niemiecka firma 

Fagerdala, która utworzyła w Legnicy spółkę – córkę „FAWO – WOOD” sp. z o.o. Będzie się tu 

produkować zaawansowane technologicznie materiały budowlane z wykorzystaniem pianki 

termoplastycznej. Firma docelowo ma zatrudniać  50 pracowników, aktualnie zaś pracuje 16 osób.  

 Inwestorzy działający zarówno w strefie, jak i w obrębie miasta są świetną wizytówką 

Legnicy. Dlatego też w naszym mieście przebywali w październiku ubiegłego roku członkowie 

Japońsko – Polskiego Komitetu Gospodarczego, z jego przewodniczącym Tetsuo Sekiya oraz 

przedstawiciele Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Goście, wśród których 25 

to przedstawiciele japońskiego biznesu, zapoznali się z możliwościami inwestycyjnymi w LSSE, 

zwiedzili zakład TBMECA Poland sp. z o.o. oraz zapoznali się z terenami inwestycyjnymi na 

legnickim lotnisku. Prezydent T. Krzakowski zaprezentował też gościom inne oferty inwestycyjne, 

stwarzane przez miasto ulgi i preferencje oraz skuteczne i szybkie ścieżki obsługi inwestora. 

 Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej, jak również zachęcanie przedsiębiorców do 

włączania się w życie społeczne miasta odbywało się w różnych formach. A przejawiało się to m.in. w 

licznych spotkaniach, które odbył prezydent miasta w Ratuszu, bądź w zakładach pracy, a także w 

organizacji lub współorganizacji różnych szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Między 

innymi w lutym odbyło się dwudniowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Europa w Twojej 

firmie. Możesz więcej”. Konferencja poświęcona była przepisom prawa unijnego i pozyskiwania 

unijnych środków pomocowych oraz zarządzania firmą. W grudniu odbyło się szkolenie z zakresu 

pozyskiwania środków unijnych w ramach działania 1.4. Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rozwój zasobów ludzkich. Było ono zaadresowane do przedstawicieli organizacji społecznych, 

działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, placówek oświatowych i pracodawców, 

zatrudniających niepełnosprawnych. Organizatorem szkolenia był Urząd Miasta, a poprowadził je 

przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Wrocławia. 

Aktywizacji lokalnych przedsiębiorców ma także służyć Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, do 

którego przystąpiła Legnica – jako jedno z trzech dolnośląskich miast. W jego ramach działa 

Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.  Przedsiębiorcy mają więc otwarty dostęp do tanich 



Raport Roczny 2004 rok 
 

 16 

kredytów, dzięki poręczeniom udzielanym przez gminę. Kredyty udzielają oddziały banku PKO BP 

S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Legnicy. 

Wiele firm sponsorowało wydarzenia artystyczne w mieście, bądź działalność klubów sportowych. Do 

najaktywniejszych należy zaliczyć m.in.: KGHM „Polska Miedź” S.A., Fundację Polskiej Miedzi, 

Sanha Polska sp. z o.o., Hipermarket Auchan, EnergiaPro Koncern Energetyczny Oddział w Legnicy, 

LPWiK S.A., LPGK sp. z o.o., Ado sp. z o.o., Viessmann Polska sp. z o.o., Winkelmann sp. z o.o., 

Brugmann sp. z o.o., Przedsiębiorstwo K. i E. Okoń, WPEC SA. 

Aktywizacja młodzieży 

 Uczenie przedsiębiorczości młodych odbywało się wielokierunkowo – poprzez szkolenia, 

konkursy, staże absolwenckie itp. Gmina Legnica współuczestniczyła wraz z Agencją Rozwoju 

Regionalnego „Arleg” S.A. w realizacji programu „Młody lider przedsiębiorczości”,  odbywającego 

się w dwóch etapach. Pierwszy etap był przeprowadzony w 2003 r., drugi zaś w 2004 r. Do finału 

międzypowiatowego komisja konkursowa zakwalifikowała biznesplan uczniów z IV LO, który 

ostatecznie zajął drugie miejsce. Pierwsze miejsce  w drugim etapie (biznesowe gry komputerowe) 

zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych. 

W 2004 r. Stowarzyszenie Księgowych Oddziału Okręgowego w Legnicy wyszło z inicjatywą 

organizacji konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Regionalny Konkurs Wiedzy o 

Gospodarce pod patronatem prezydenta Legnicy odbył się w ub. r. po raz pierwszy. Uczestniczyło w 

nim ok. 400 uczniów. 

 Powiatowy Urząd Pracy podpisał 28 maja 2004 r. z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Wałbrzychu porozumienie w sprawie realizacji projektów finansowych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Pierwszy program nosił tytuł „Perspektywy dla młodzieży” i objął 

bezrobotnych do 24 roku życia. Na jego realizację PUP otrzymał 3.479.278 zł, z tego do realizacji w 

2004 r. – 2.397.800 zł. Warto tu dodać, że legnicki PUP, jako jedyny w województwie, wykorzystał te 

pieniądze i zrealizował planowane zadania. W ramach tegoż programu przeszkolono 1117 osób na 

takich m.in. kursach, jak: sprzedawca – kasjer, obsługa komputera, kucharz – garmażer, kelner – 

barman, spawacz, sprzedawca na stoisku mięsno – wędliniarskim, operator wózka widłowego, 

zarządzanie kadrami i płacami w przedsiębiorstwie, samodzielny księgowy – bilansista, profesjonalny 

opiekun domowy, pielęgniarstwo.  

Ponadto PUP skierował 654 osoby na odbycie stażu, zawierając umowy z 318 pracodawcami. Dotacje 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały dwie bezrobotne osoby. 

Poza powyższym programem, Powiatowy Urząd Pracy realizował program pn. „Przeciwdziałanie i 

zwalczanie długotrwałego bezrobocia”, na co otrzymał środki unijne w wysokości 402.560 zł, w tym 

na 2004 r. – 304.800 zł. Z pieniędzy tych skorzystało 237 osób, w tym 195 bezrobotnych 

przeszkolono, 31 skierowano na staże, a 11 legniczan otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 
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Fundusz Pracy 

  Powiatowy Urząd Pracy dysponował w 2004 r. na realizację programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 6.130.900 zł. W ramach tych 

środków ogółem przeszkolono 153 osoby, w tym 130 osób z Legnicy, w ramach prac interwencyjnych 

zatrudniono 460 bezrobotnych, w tym 315 z Legnicy, na roboty publiczne zatrudniono 355 osób, w 

tym 250 z Legnicy. W ramach zaś umów absolwenckich zatrudniono 49 legniczan, a na stażach 240 

mieszkańców Legnicy (ogółem na terenie PUP 312 osób). Dwunastu osobom bezrobotnym z Legnicy 

udzielono pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ogólnej wysokości 202.000 zł. 

Sześciu zaś pracodawców otrzymało pożyczki w ogólnej wysokości 117.400 zł. 

 W 2004 r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe pieniądze na realizację programu 

specjalnego, w ramach którego zatrudnienie znalazło 105 bezrobotnych, a pracodawcy zobowiązali się 

utrzymać te miejsca pracy przez co najmniej 3 lata. 

Pożyczki dla niepełnosprawnych 

 Prezydent miasta wraz ze swoimi służbami prowadzi działania, mające na celu zwiększenie 

udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym miasta. W 2004 r. na realizację 

zadań nowopodejmowanych gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 1.933.662 zł. Z tego 488.100 zł przeznaczono na udzielenie pożyczek 11 osobom 

niepełnosprawnym, którzy rozpoczęli własną działalność gospodarczą (w 2001r. – 5 osób, 2002 r. – 3, 

2003 r. – 7 osób). Pożyczki te udzielane są na bardzo korzystnych warunkach – 4 letni okres spłaty, 

oprocentowanie jednorazowe – 5 % otrzymanej kwoty, możliwość umorzenia do 50 % udzielonej 

pożyczki po okresie dwóch lat prowadzenia działalności oraz 6 miesięczny okres karencji w spłacie 

pożyczki. W 2004 r. z umorzenia pożyczki skorzystały dwie osoby.  

68 tys. zł wykorzystano na sfinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. Z tej formy skorzystało 100 osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbywano 

głównie z zakresu obsługi komputera, połączonej z podstawami księgowości, gospodarki 

magazynowej, kas fiskalnych.  

Jednym z najważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej jest współpraca z pracodawcami 

zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. Aktualnie na mocy 94 zawartych umów, podpisanych w 

latach ubiegłych na refundację kosztów zatrudnienia ze środków PFRON, pracuje 275 osób. 

 15 grudnia 2004 r. otwarto pierwszy na Dolnym Śląsku Zakład Aktywności Zawodowej w 

Świerzawie, zatrudniający osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia 

niepełnosprawności z I grupą. W ramach współpracy i porozumienia prezydenta Legnicy ze Starostą 

Powiatu Złotoryjskiego stowrzono możliwość zatrudnienia w tym Zakładzie 14 niepełnosprawnych 

mieszkańców Legnicy. Zakład zatrudnia 60 osób. 
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Rynek pracy 

 O ile na koniec grudnia 2003 r. 10.368 legniczan miało status bezrobotnego, w tym 5.271 

kobiet, o tyle na dzień 31 grudnia 2004 r. zarejestrowanych w Urzędzie Pracy było 9510 mieszkańców 

Legnicy, w tym 4906 kobiet.  

Na koniec grudnia ub. r. 494 osoby zarejestrowane były jako poszukujące pracy. W tej grupie 279 

osób to niepełnosprawni.  

W grudniu 2004 r. pracodawcy zgłosili 105 ofert pracy, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych (w 

listopadzie 177 osób, w tym dla 14 niepełnosprawnych). 

Na dzień 31 grudnia 2004 r. prawo do zasiłku posiadało 1711 bezrobotnych, tj. 18 % ogółu 

zarejestrowanych (w listopadzie 17,1%). 

Ponad 35 % ogółu zarejestrowanych, tj. 3.339 osób bezrobotnych nie posiada stażu pracy; ponad 18 % 

ogółu bezrobotnych, tj. 1742 osoby, to ludzie w wieku do 24 lat, a od 25 do 45 lat pozostają bez pracy 

4444 osoby. Legitymujących się wyższym wykształceniem jest 515 bezrobotnych legniczan (tj. 5,4% 

ogółu bezrobotnych). 

Stopa bezrobocia – na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 20,4 % (w powiecie ziemskim – 30 %, w 

województwie 22,3 %, w kraju 19,1%); w 2003 r. stopa bezrobocia wynosiła 21,9 %.  

 
V. UDZIAŁ  GMINY  W  SPÓŁKACH 
 

Na 31 grudnia 2004 r. gmina Legnica posiadała udziały w następujących spółkach: LPGK sp. 

z o.o. – 100 % udziałów; LPW i K S.A. – 100 % akcji; SAG sp. z o.o.- 100 % udziałów; MPK sp. z 

o.o. – 93,63 % udziałów (pozostałe udziały ma Solaris Bus & Coach); LSSE S.A. – 1,25 % akcji; 

Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” S.A. – 5,7 % akcji; Przedsiębiorstwo 

Przemysłu Chłodniczego „Algor” sp. z o.o. – 7,0 % udziałów; Telewizja Regionalna Zagłębia 

Miedziowego sp. z o.o. w Lubinie – 0,4 % udziałów. 

W 2004 r. został podwyższony kapitał zakładowy Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej sp. z o.o. o kwotę 694.180 zł. Udziały te objęła gmina, pokrywając je aportem – 

nieruchomością przy ul. Nowodworskiej. 

W 2004 r. Gmina przystąpiła do dwóch spółek, tj. Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. 

z o.o. w Kamiennej Górze, wnosząc wkład finansowy w wysokości 250.000 zł oraz w formie aportu 

cztery nieruchomości (jedną zabudowaną i jedną niezabudowaną przy ul. Daszyńskiego oraz dwie 

nieruchomości zabudowane przy ul. Złotoryjskiej) oraz do Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego 

sp. z o.o. we Wrocławiu, wnosząc wkład gotówkowy w kwocie 200.000 zł. 

W połowie ubiegłego roku odbyły się we wszystkich spółkach zwyczajne zgromadzenia wspólników i 

akcjonariuszy, które dokonały oceny funkcjonowania spółek w 2003 r., zatwierdzając sprawozdania 

Zarządu i Rad Nadzorczych oraz sprawozdania finansowe za rok 2003, a także udzieliły absolutorium 

członkom organów spółek. 
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 W mieście funkcjonują cztery spółki komunalne. Trzy świadczą bezpośrednio podstawowe 

usługi dla mieszkańców. W spółkach tych funkcję zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy 

sprawował prezydent miasta, z wyłączeniem MPK – prezydent miasta wraz z firmą Solaris Bus & 

Coach. 

- MPK sp. z o. o. – obsługuje system publicznego transportu zbiorowego w mieście. Na koniec 2004 r. 

spółka dysponowała 77 autobusami, w tym niskopodłogowymi – 52. W ub. r. przewieziono ogółem 

14.212.434 pasażerów. Autobusy przejechały na liniach miejskich 3.366.246 „wozokilometrów”, a na 

liniach zamiejskich – 813.466 „wozokilometrów”. 

Od marca ub. r. MPK wydłużyło trasę linii nr 1 i 11 - od Dworca PKP do ul. Śląskiej. Ponadto 

dostosowano kurs linii nocnej „1” do rozkładu jazdy pociągów.  

Usługi MPK - jako jedynej spółki miejskiej – są częściowo dotowane z budżetu miasta. Ceny za 

usługi komunikacyjne w 2004 r. pozostały bez zmian – bilet normalny – 2 zł, ulgowy – 1 zł (ceny te 

obowiązują od 1 lutego 2001 r.). 

- LPGK sp. z o.o. – świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w mieście i w 

okolicznych gminach oraz letniego i zimowego utrzymania dróg w mieście. Na podstawie zawartych 

umów z gminą administruje i utrzymuje: Cmentarz Komunalny, Schronisko dla bezdomnych zwierząt, 

Palmiarnię i szalety miejskie. Zajmuje się też eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych. 

- LPW i K S.A. – zajmuje się produkcją i sprzedażą wody, eksploatacją sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacyjnej oraz usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Zaopatruje w wodę 

mieszkańców Legnicy i ościennych gmin: Miłkowic, Kunic, Legnickiego Pola, Krotoszyc, Rui, 

Chojnowa, Wądroża Wielkiego, Męcinki i częściowo miasto i gminę Lubin. W zakresie 

odprowadzania ścieków obsługuje Legnicę i wsie z terenu gmin: Kunic, Krotoszyc i Legnickiego 

Pola. W 2004 r. spółka sprzedała 6.530.761 m sześc. wody, a odebrano 4.984.354 m sześc. ścieków.  

W ub. r. cena za dostawę wody i odprowadzanie ścieków nie była zmieniana. 

- SAG sp. z o.o. – zarządza nieruchomościami, obejmującymi teren lotniska i doń przyległymi, 

wydzierżawiając i wynajmując obiekty na cele gospodarcze, handlowe i biurowe. Spółka zajmuje się 

również konserwacją pasa startowego i płyty lotniska. Od 2003 r. SAG zajmuje się również 

zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi. 

   

VI.  MIESZKALNICTWO 
 
Rok 2004 był kolejnym, w którym realizowano Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym na 

lata 2003 – 2008 oraz uchwałę nr IX/74/03 Rady Miejskiej z 26 maja 2003 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W imieniu gminy 

zarządcą i wynajmującym mieszkania komunalne jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Na 31 

grudnia 2004 r. w mieście było 1530 komunalnych budynków mieszkalnych i mieszkalno – 
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użytkowych. Natomiast ogółem mieszkań było 15.398, w tym komunalnych – 12.070 i 

własnościowych 3.328. 

Na koniec grudnia 2004r. na komunalne mieszkania oczekiwało 2013 osób, w tym: 

• 592 – na lokale socjalne, 

• 89 – na przydział lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony, 

• 30 – na zamianę mieszkania, 

• 1287 – na mieszkania na remont własny, 

• 15 – na wykwaterowanie z budynków przeznaczonych do rozbiórki, ewentualnie do remontu 

kapitalnego. 

W 2004 r. przyznano: 

• 9 lokali socjalnych (wyremontowanych), 

• 14 mieszkań zamiennych z powodu wykwaterowania, 

• dokonano 91 zamian lokatorskich, w tym 34 z jednoczesnym oddłużeniem, 

• 127 osób otrzymało wskazania mieszkań na remont własny. 

Aktualnie Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dysponuje 209 lokalami socjalnymi. Większość z nich 

(90) znajduje się w budynku przy ul. Tarnopolskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, 

prezydent miasta swym zarządzeniem nr 146/IV/2004 wydzielił z zasobu mieszkaniowego część lokali 

na wynajem jako lokale socjalne, tworząc w ten sposób „zasób socjalny”. Sukcesywnie zwalniane  

lokale, usytuowane w 37 budynkach – w większości w oficynach (m.in. przy ul. Jaworzyńskiej, 

Cmentarnej, Kwiatowej, Jordana, Głogowskiej, Batorego) będą tworzyły zasób socjalny w ilości ok. 

408 lokali. Dotychczas lokale socjalne pozyskiwane są głównie z ruchu ludności. Ponieważ ok. 91 % 

pozyskiwanych mieszkań wymaga remontu, w 2004 r. zaistniała też konieczność zawierania z 

osobami umieszczonymi na liście socjalnej umów na wykonanie remontu mieszkania we własnym 

zakresie. Z tej formy w ub. r. skorzystało 68 osób. 

 Od 1 lutego 2004 r. stawki bazowe czynszu najmu za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego w budynkach komunalnych wynosiły: dla lokali socjalnych – 0,52 zł/m kw. (poprzednio 

0,51 zł), a dla pozostałych lokali – 2,30 zł/m kw. (poprzednio – 2,15 zł). Przypomnijmy, że stawka 

bazowa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 50 % w zależności od lokalizacji mieszkania, jego 

stanu technicznego i wyposażenia. 

 Na koniec ubiegłego roku odnotowano 747 wspólnot mieszkaniowych, w tym zarządzanych 

przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – 691, a pod obcym zarządem było 56 wspólnot. 

 Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej administruje także lokalami użytkowymi, których na koniec 

grudnia ubiegłego roku było 729, w tym komunalnych – 625, a własnościowych – 104. 

 W 2004 r. sfinalizowano przystąpienie gminy Legnica do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze, wnosząc doń aportem 4 nieruchomości: budynek 

byłego szpitala zakaźnego przy ul. Daszyńskiego i przylegającą do niego działkę niezabudowaną oraz 
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2 bloki typu „Leningrad”, położone na terenie „pojarowskiego” kompleksu R-32 przy ul. 

Złotoryjskiej. W połowie listopada 2004 r. – po przeprowadzonej procedurze przetargowej – 

rozpoczęto prace adaptacyjne 2 budynków przy ul. Złotoryjskiej, w których ma być 150 mieszkań. 

 W ubiegłym roku odnotowano wzrost wydanych pozwoleń na budowę domów mieszkalnych. 

O ile w 2003 r. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa wydał 38 (35 na 

domki jednorodzinne, 3 na budynki wielorodzinne), o tyle w 2004 r. – 68 pozwoleń, w tym 27 na 

budowę domków jednorodzinnych i 41 na budowę domów wielorodzinnych.  

 
VII.  GOSPODARKA  NIERUCHOMO ŚCIAMI 
 
 

23 lutego 2004 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę nr XVIII/183/04 zmieniającą uchwałę w 

sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, która 

zawiera nowe zapisy odnośnie bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz ich 

dotychczasowych najemców. Otóż dotychczasowa bonifikata przy sprzedaży indywidualnej i 

jednorazowej zapłacie wynosiła 70 %, a na mocy powyższej uchwały – 95 %. Natomiast przy 

jednoczesnym wykupie i jednorazowej zapłacie bonifikata wynosiła 95 %, a po nowelizacji uchwały – 

97 %. Przy sprzedaży zaś ratalnej bonifikata – w myśl uchwały z lutego 2004 r. – wynosi 80 % 

(poprzednio – 40 %). 

W ubiegłym roku gmina przygotowała do sprzedaży 273 mieszkania w 63 budynkach, gdzie 

dotychczas nie prowadzono sprzedaży, 882 mieszkania, gdzie warunki sprzedaży uległy zmianie oraz 

29 lokali użytkowych na rzecz ich najemców, 7 wolnych lokali użytkowych, 1 budynek użytkowy i 4 

działki zabudowane budynkami mieszkalnymi. Zlecono wykonanie inwentaryzacji 57 budynków 

komunalnych, w których znajdowało się 509 mieszkań i 26 lokali użytkowych.  
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Sprzedaż nieruchomości: 

• 1016 mieszkań - na rzecz ich dotychczasowych najemców. Wpływy ze sprzedaży wyniosły 

2.873.065 zł. Wpływy ze sprzedaży prawa własności ułamkowej części gruntu wyniosły 122.718 

zł. Natomiast wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 

gruntu wyniosły 355.896 zł, 

• 24 lokale użytkowe, w tym 21 - na rzecz dotychczasowych najemców i 3 wolne. Wpływy ze 

sprzedaży wyniosły 1.766.991 zł, ze sprzedaży prawa własności ułamkowej części gruntu – 

45.913 zł, a z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu – 

19.243 zł, 

• 3 działki zabudowane 6 obiektami przeznaczonymi do adaptacji na cele oświatowe o łącznej 

powierzchni 1,7383 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły – 85.281 zł, 

• 2 działki zabudowane obiektem do rozbiórki o łącznej pow. 0,0409 ha. Wpływy ze sprzedaży – 

20.500 zł, 

• jedną nieruchomość (5 działek) o pow. 0,1381 ha przeznaczoną na zabudowę handlowo – 

usługową. Wpływy – 195.000 zł, 

• 1 działkę o pow. 2,3021 ha przeznaczoną na usługi komunikacji samochodowej. Wpływy ze 

sprzedaży – 1.150.000 zł, 

• 23 działki na poprawę warunków zagospodarowania istniejących działek budowlanych o łącznej 

powierzchni 0,1211 ha. Wpływy ze sprzedaży – 38.941 zł. 
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Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste 

W 2004 r. oddano w użytkowanie wieczyste: 

• 12 działek o łącznej pow. 1,2181 ha, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. Wpływy z tego tytułu – 231.773 zł, 

• 2 działki z przeznaczeniem pod budowę parkingów o łącznej pow. 0,2311 ha. Wpływy - 33.125 zł, 

• 1 działkę pod zabudowę usługową o pow. 0,1140 ha. Wpływy – 21.250 zł, 

• 1 działkę wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu przeznaczonego do adaptacji na cele 

niemieszkalne o pow. 0,0760 ha. Wpływy – 13.800 zł, 

• 1 działkę zabudowaną pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu o pow. 0,0088 ha. 

Wpływy – 2.425 zł, 

• 40 działek na poprawę warunków zagospodarowania istniejących działek budowlanych o łącznej 

pow. 0,8695 ha. Wpływy – 180.139 zł. 

Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych 

Sprzedano prawo własności 73 działek o łącznej pow. 6,8292 ha na rzecz ich użytkowników 

wieczystych. Wpływy z tego tytułu – 180.139 zł. 

Uwłaszczenia 

W ramach uwłaszczenia najemców garaży komunalnych oddano w użytkowanie wieczyste wraz z 

nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności garaży 3 działki o łącznej pow. 0,0058 ha. Wpływy z 

tego tytułu – 1.740 zł. 

Zamiany 

W drodze umowy zamiany z osobą fizyczną oddano w użytkowanie wieczyste jedną działkę o pow. 

0,0025 ha z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowo – usługowego. Z tytułu dopłaty uzyskano 

wpływy w wysokości 543 zł. 

Dzierżawa i najem nieruchomości 

W 2004 r. zawarto 262 umowy dzierżawy, w tym: 

• 107 umów dzierżawy gruntów rolnych, 

• 155 umów dzierżawy gruntów pod parkingi, pod ustawienie reklam oraz nieruchomości 

zabudowanych obiektami handlowymi i handlowo – usługowymi. 

Ponadto zawarto 84 umowy dzierżawy z użytkownikami garaży położonych przy ul. Kilińskiego i ul. 

Poselskiej oraz jedną umowę dzierżawy na nieruchomość o przeznaczeniu przemysłowym przy ul. 

Nasiennej 4. 

Nabycie przez gminę Legnica nieruchomości Skarbu Państwa 

Na wniosek gminy Wojewoda Dolnośląski skomunalizował  25 działek o ogólnej powierzchni 6,8236 

ha. 
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Nabywanie nieruchomości – w drodze umów cywilnoprawnych  

• skorzystano z prawa pierwokupu działki przy ul. Fiołkowej 83 przeznaczonej pod budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne, 

• przyjęto od KGHM „Polska Miedź” S.A. zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego 26 

działek zabudowanych obiektami garażowymi, położonych w obrębach geodezyjnych „Ogrody” i 

„Tarninów”, 

• dokonano zamiany prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność gminy (25 m 

kw.) w kompleksie 20 przy ul. Chojnowskiej na działkę przy ul. Inwalidów oddaną w wieczyste 

użytkowanie osobie fizycznej (32 m kw.), 

• przyjęto darowiznę od PWSZ przy ul. Mickiewicza (obiekt garażowo – magazynowy), 

• wykupiono od osoby fizycznej 6 działek przeznaczonych pod budowę obwodnicy zachodniej, 

• wykupiono od PRiUB „BUDOPROJEKT” S.A. w Głogowie prawo użytkowania wieczystego 8 

działek przy ul. Najświętszej Marii Panny. 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych 

W 2004 r. wydano ogółem 271 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności (grunty gminy), w tym: 

• 191 dotyczyło gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, 

• 10 dot. działek przeznaczonych na cele usługowe,  

• 70 dot. działek zabudowanych garażami. 

Ogółem przekształcono na własność 10,33 ha. Z tego tytułu uzyskano wpływy w wysokości 286.029 

zł.  

Natomiast odnośnie gruntów Skarbu Państwa wydano 14 decyzji, w tym 11 pozytywnych, w wyniku 

których przekształceniem objęto 276 m kw. gruntu. Z tego tytułu wpływy wyniosły 6.870,38 zł. 

Przetargi 

W 2004 r. przeprowadzono łącznie 41 przetargów, w tym: 

• 9 na oddanie w najem lokali użytkowych (5 ustnych nieograniczonych, 3 pisemne nieograniczone 

i 1 pisemny ograniczony), 

• 32 na zbycie nieruchomości (12 ustnych nieograniczonych i 20 pisemnych nieograniczonych). 

W wyniku przeprowadzonych przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych ustalono najemców 

na 23 lokale. Natomiast w wyniku przetargów na zbycie nieruchomości ustalono 13 nabywców 

nieruchomości gruntowych, na 3 lokale użytkowe i jedną nieruchomość zabudowaną. 

  

VIII.  GOSPODARKA  PRZESTRZENNA 
 

W 2004 r. prezydent miasta kontynuował kreatywną politykę w zakresie gospodarki 

przestrzennej, przekazując Radzie Miejskiej 10 projektów uchwał w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one m.in. takich oto 
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kwartałów miasta, jak: rejonu ulic Chojnowskiej i Działkowej, osiedla Sienkiewicza, ul. 

Jaworzyńskiej i autostrady A4, dawnej wsi Piątnica i Kolonii Piątnica, dawnej wsi Przybków, 

Wrocławskiej, Jordana, Zielonej i Orła Białego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 

Opracowania te obejmują obszar ponad 521 ha. 

Natomiast opracowano i uchwalono 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

następujących obszarów miasta, położonych przy: al. Rzeczypospolitej – teren wojskowy przejęty po 

Jednostkach Armii Radzieckiej, byłej strefy ochronnej Huty Miedzi oraz kompleks JAR 32, ul. 

Henryka Pobożnego, Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzielnicy Kartuzy – kwartał 

zabudowy I. Daszyńskiego, S. Czarnieckiego, K. Wielkiego i Wrocławskiej, Kartuskiej, Kamiennej, 

B. Limanowskiego i Nadbrzeżnej oraz teren śródmiejski, ograniczony ulicami: Piastowską, 

Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską. 

W 2004 r. sporządzono również jeden plan operacyjny – podział terenu na działki budowlane w 

rejonie ulicy Sudeckiej. 

Dobiegły także końca prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Staromiejskiego Centrum, obejmującym 55 ha. Od 7 grudnia 2004 r. do 10 stycznia 2005 r. 

plan został wyłożony do publicznego wglądu, celem wnoszenia przez mieszkańców uwag i wniosków. 

28 czerwca 2004 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy, które sporządził Agloprojekt sp. z o.o. 

w Legnicy.  

Na wniosek prezydenta miasta Rada Miejska podjęła też uchwałę o zmianie Studium 

komunikacyjnego. Konieczność wykonania nowego Studium wynika z przebudowy układu 

komunikacyjnego i nowych ustaleń przebiegu ważniejszych dróg w mieście: obwodnicy zachodniej, 

drogi krajowej nr 94 i drogi S 3 w miejsce A 3. 

W ubiegłym roku Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa wydał 18  

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz 75 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

Ponadto wydano 471 opinii urbanistycznych dla mieszkańców i instytucji, w tym 190 dla Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.   

 

IX.  POMOC  I  OPIEKA  SPOŁECZNA 
 

Od maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o pomocy społecznej, która rozszerza zakres  

powodów przyznawania pomocy społecznej, m.in. o: przemoc w rodzinie, brak umiejętności w 

przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.  

Zmieniły się także kryteria uprawniające do uzyskania pomocy. Dla osoby samotnie gospodarującej 

kryterium wynosi 461 zł, a dla osoby w rodzinie 316 zł na osobę.  
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Dotychczasowy zaś zasiłek okresowy stał się, wg obowiązujących przepisów, świadczeniem 

obligatoryjnym. W ustawie zostały określone minimalne stawki zasiłków okresowych na lata 2004 – 

2006.  

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła także w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. W kwietniu 

prezydent miasta przekazał realizację tego zadania dyrektorowi MOPS.  

W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na początku 2004 r. znajdowały się: 

- Klub Seniora przy ul. Moniuszki 9, 

- Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego 1, 

- Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem przy ul. Łukasińskiego, 

- Żłobki (ośrodki opiekuńcze) przy ul. Łukasińskiego 5, Biegunowej 25, Anielewicza 10 i ul.  

  Księżycowej 14, 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Grabskiego 11, 

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4, 

- Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Ośrodek   

  Adopcyjno – Opiekuńczy – przy ul. Złotoryjskiej 89, 

- Świetlica Dworcowa przy ul. Dworcowej 5. 

W styczniu 2004 r. w strukturę MOPS-u  włączono Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Heweliusza 12/1.  

 W ubiegłym roku Ośrodek objął pomocą 8220 środowisk, w tym 1509 rodzin korzystało 

wyłącznie z pracy socjalnej. Pomocą finansową objęto 6.975 rodzin (7.172 osoby). I tak np. zasiłki 

stałe otrzymało 766 osób (5.439 świadczeń) na ogólną kwotę 1.992.146 zł, zasiłki stałe wyrównawcze 

– 705 osób (2.584 świadczenia) na ogólną kwotę 841.164 zł, zasiłki okresowe gwarantowane – 138 

osób (486 świadczeń) na ogólną kwotę 201.321 zł, zasiłki okresowe – 2142 osoby (8100 świadczeń) 

na kwotę 827.000 zł. 

Na zakup węgla zasiłki otrzymało 2.187 osób (683.290 zł), a 61 osób otrzymało pomoc w formie 

zasiłku celowego na zakup koksu (34.000 zł).   
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również przyznawaniem dodatków 

mieszkaniowych. Jest to świadczenie obligatoryjne, a pieniądze na ten cel od 2004 r. pochodzą 

wyłącznie z budżetu gminy (w latach poprzednich gminy otrzymywały dotację z budżetu państwa). W 

2004 r. wypłacono dodatki na ogólną kwotę 7.035.856 zł, a liczba wypłaconych dodatków wyniosła 

53.017. 

Wśród wydanych decyzji pozytywnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych były: 

- 5622 decyzje przyznające dodatki na mieszkania komunalne, 

- 2846 decyzji przyznających dodatki na mieszkania spółdzielcze, 

- 571 decyzji przyznających dodatki na pozostałe mieszkania, w tym zakładowe.  

 Ośrodek realizuje również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

tj. dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych, 

dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych. W ub. r. na ten cel wydatkowano 1.050.000 zł.  

 

X. EDUKACJA,  KULTURA,  SPORT 
 

 Zgodnie ze Strategią rozwoju miasta na lata 2004 – 2014 priorytetami edukacyjnymi są: 

- upowszechnianie wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, 

- podnoszenie jakości i poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia oraz monitorowanie   

  reformy oświaty w aspekcie struktury i sieci szkół, 

- upowszechnianie średniego wykształcenia oraz dostosowywanie edukacji do potrzeb społeczeństwa   

  informacyjnego i rynku pracy, 

- poprawa bazowych i kadrowych warunków nauczania oraz zagwarantowanie środków finansowych  

  na funkcjonowanie placówek oświatowych. 

Rok 2004 przyniósł kolejne zmiany w legnickiej oświacie, wynikające z przyjętej wcześniej w 

mieście polityki restrukturyzacyjnej oraz reformy systemu oświaty. Prezydent miasta przedłożył 

Wysokiej Radzie aż 47 projektów uchwał w sprawie zmian obwodów szkolnych gimnazjów, 

likwidacji, przekształceń, wygaszania i tworzenia szkół w Legnicy oraz ustalenia sieci prowadzonych 

przez miasto publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa tylko w 66,1 % pokryła wydatki 

bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Subwencja ta nie pokryła w pełni nawet 

wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich. W 2004 r. do subwencji oświatowej włączono 

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami. 

Ze środków własnych miasto przeznaczyło także pieniądze na remonty i wydatki rzeczowe.  

Z pieniędzy gminnych utrzymywane są również przedszkola, na co wydatkowano  10.726.514 zł. 

Odnotowano także dalszą poprawę bazy placówek oświatowych oraz zwiększono nakłady na 

remonty, o czym mowa w Rozdziale III Raportu. 
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Kontynuowano i wdrażano procedury związane z systemem awansu zawodowego nauczycieli. 

W 2004 r. – zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Miasta – komisje egzaminacyjne przeprowadziły 

postępowanie egzaminacyjne, w wyniku którego w lipcu 63 nauczycieli, a w grudniu – 2 nauczycieli 

uzyskało awans zawodowy nauczyciela mianowanego. 

Kontynuowano pomoc materialną dla najzdolniejszych uczniów. Komisja powołana 

Postanowieniem Prezydenta Miasta nr 338/IV/2004 przyznała uczniom 73 stypendia jednorazowe, w 

tym 17 po 300 zł dla uczniów szkół podstawowych, 18 po 400 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych, 30 

po 400 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stypendia sportowe dla 8 uczniów po 400 zł oraz 12 

stypendiów rocznych po 150 zł. Ogółem na ten cel wydatkowano 50.000 zł. 

2 listopada we Wrocławiu, z udziałem Wojewody Dolnośląskiego i Kuratora Oświaty, odbyła się 

uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia 

naukowe w roku szkolnym 2003/2004. Wśród 300 uczniów z całego kraju, znalazło się 38 

Dolnoślązaków, w tym troje legniczan – wszyscy z I Liceum Ogólnokształcącego: Daniel Dydak, Ewa 

Krzątała i Artur Gątowski. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent miasta przyznał 84 nauczycielom szkół i 

placówek oświatowych oraz placówek resortu pomocy społecznej nagrody pieniężne, w tym nagrodę I 

stopnia w wysokości 1500 zł – 13 osób, w wysokości 1400 zł – 1 osoba, II stopnia w wysokości 1300 

zł – 17 osób, III stopnia w wysokości 1200 zł otrzymały 53 osoby. 

Z inicjatywy prezydenta miasta, Gmina Legnica przystąpiła do konkursu, ogłoszonego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie stypendiów dla uczniów. 

Projekt ten jest realizacją działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. Od listopada 2004 r. rozpoczęto wypłatę stypendiów z Europejskiego Funduszu 

Społecznego i budżetu państwa dla uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka 

kończy się maturą. Z pomocy tej skorzystało 653 uczniów (miesięcznie po 100 zł). Pomoc ta dotarła 

do najuboższych rodzin, zamieszkujących tereny wiejskie. W całorocznym programie stypendialnym 

zapisana jest kwota 543.000 zł.  

Realizowano również dożywianie uczniów w szkołach, na co w 2004 r. przeznaczono z 

budżetu miasta 1.089.210 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 2221 uczniów. 

Na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich oraz na 

refundację wydatków związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka we 

Wrocławiu przeznaczono ogółem 60.101 zł. 

W 2004 r. zorganizowano już siódmą legnicką edycję Ogólnopolskiego Samorządowego 

Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkurs, którego celem jest promowanie i wspieranie 

aktywności młodych ludzi, został rozstrzygnięty w marcu. W finale 10. krajowej edycji tego Konkursu 

znalazła się Ewelina Drabko, uczennica z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Laureatami miasta zostali: 

Ewelina Drabko, Kamil Jadź, Piotr Kudłacz, Ewelina Lewandowska, Agnieszka Maćkowska i 

Karolina Wadas. 
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Po raz piąty przeprowadzono legnicki konkurs samorządowy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

który tym razem przebiegał pod hasłem „Polska – Niemcy: trudna przeszłość, wspólna przyszłość” – 

pod patronatem Prezydenta miasta i Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec dr Petera 

Ohra. Laureatem konkursu został uczeń I LO Piotr Bukowczyk, który otrzymał indeks do Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Miejsca drugie i trzecie zdobyli również uczniowie I LO: 

Andrzej Iszczuk i Aleksandra Zawadzka. 

 W okresie ferii zimowych i wakacji zaproponowano dzieciom i młodzieży, pozostającym w 

mieście, bogaty program. Podczas ferii zimowych zorganizowano półkolonie w MCK, SP nr 4 i nr 7.  

Podczas wakacji półkolonie były w Szkołach Podstawowych nr 6 i 9, w Młodzieżowym Centrum 

Kultury oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. W lipcu i sierpniu były także  

czynne stołówki w: SP nr 1 przy ul. Kamiennej i w Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej. Miasto dla 

najbiedniejszych dzieci zorganizowało wyjazdy wypoczynkowe do Zaborówca. Z tej formy 

skorzystało 238 dzieci. Ogółem nakłady miasta na wypoczynek zimowy i letni dzieci oraz młodzieży 

wyniosły w ubiegłym roku 307.177 zł (organizacja półkolonii i wyjazdowych form wypoczynku). 

 

 W ub. r. kontynuowano organizację ciekawych inicjatyw, promujących osiągnięcia legnickich 

placówek i młodzieży. Po raz drugi – pod patronatem prezydenta miasta – odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”, którego organizatorem są nauczyciele z Zespołu Szkół 

Muzycznych – Państwo Alicja i Konrad Draganowie. 

Po raz drugi także dyrekcja i pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 16 przygotowali Legnickie Dyktando 

– pod patronatem prezydenta miasta. 

Po raz siódmy w październiku odbył się w Legnicy Dolnośląski Festiwal Nauki – także pod 

patronatem prezydenta miasta. Podczas Festiwalu zaprezentowano wykłady i pokazy z różnych 

dziedzin nauki, m.in. chemii i fizyki. 
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Po raz pierwszy natomiast dyrekcja wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 19  zorganizowała 

Międzyszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych „Maski 2004”. Wzięło w nim udział 130 uczniów 

(kl. I – VI) z 11 legnickich szkół. Impreza odbywała się pod patronatem prezydenta miasta.  

Wychowanie przedszkolne 

Na terenie miasta funkcjonuje ogółem 21 przedszkoli, w tym 14 miejskich placówek z 

Publicznym Przedszkolem dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem oraz 7 przedszkoli niepublicznych. 

Przy Szkołach Podstawowych nr 9, 19 i 18 funkcjonują oddziały dla dzieci sześcioletnich, w których 

łącznie przebywało w ub. r. 120 dzieci. 

W 2004 r. do miejskich przedszkoli uczęszczało średniorocznie 1434 dzieci, do niepublicznych – 715. 

W 9 placówkach przedszkolnych były zorganizowane pięciogodzinne oddziały dla sześciolatków. W 

związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2004 r. wszystkie dzieci sześcioletnie 

mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. 

 Potrzeby mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci są w pełni zaspokojone. 

Tymczasem do przedszkoli w roku szkolnym 2003/2004 uczęszczało tylko ok. 47 % z całej populacji 

dzieci w wieku 3 – 6 lat, natomiast w 2004/2005 wskaźnik wychowania przedszkolnego zwiększył się 

do 49 %. 

 Warto tu dodać, że w mieście są dwie placówki przedszkolne posiadające szczególne 

przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi – Miejskie Przedszkole nr 13 i Miejskie 

Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem nr 6. 

Do  MP nr 13 w 2004 r. uczęszczało 154 dzieci, w tym 47 dzieci z różnego rodzaju wadami i 

niepełnosprawnością. Natomiast do MP nr 6, gdzie w 2004 r. utworzono pięć oddziałów, uczęszczało 

70 przedszkolaków. 

 Przedszkola niepubliczne „Źródełko”, „Słoneczko”, „Stokrotka”, „Bajka”, „Jedynka”, 

„Tęczowy zakątek” i „Dwudziestka” dysponują 752 miejscami. Funkcjonują w oparciu o 

wydzierżawiony majątek gminy po zlikwidowanych miejskich przedszkolach i dotację w wysokości 

75 % wydatków ponoszonych przez miasto na dziecko w przedszkolach miejskich. 

Szkolnictwo podstawowe 

W roku szkolnym 2003/2004 w mieście było 13 szkół podstawowych, w tym SP nr 3 

stopniowo likwidowana z dwoma klasami szóstymi. W szkołach tych uczyło się 7.028 uczniów. We 

wszystkich szkołach utworzono sale komputerowe. W 2004 r. nowe pracownie komputerowe 

otrzymały: SP nr 10, nr 2, nr 4, nr 6, nr 18.  

Z dniem 31 sierpnia 2004 r. przestały funkcjonować: Szkoła Podstawowa nr 3, a w obiekcie tym 

pozostało Gimnazjum nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 17 przy ul. Staffa 2 (uczniowie i nauczyciele 

przeszli do SP nr 20). 

A zatem od 1 września 2004 r. w mieście funkcjonowało 11 szkół podstawowych, do których 

uczęszczało 6.768 uczniów. 
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Gimnazja 

 W roku szkolnym 2003/2004 w 11 gimnazjach uczyło się 4156 uczniów, a w 2004/2005 – 

4107. 

Od 1 września 2004 r. – w ramach restrukturyzacji sieci gimnazjów – stopniowo jest wygaszane 

Gimnazjum nr 8 przy ul. Tatrzańskiej, które wchodzi w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół 

Ekonomicznych. Obwód wygaszanego Gimnazjum został włączony do obwodu Gimnazjum nr 2 przy 

ul. Mazowieckiej.  

Od 1 września 2004 r. funkcjonują w mieście trzy samodzielne gimnazja: Gimnazjum nr 4 w Zamku 

Piastowskim, nr 5 przy ul. Chojnowskiej i nr 6 przy ul. Przemysłowej. 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Rok szkolny 2003/2004 był drugim rokiem funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych. 

Najwięcej uczniów wybrało – jak w roku poprzednim – licea ogólnokształcące (naukę w 8 liceach 

publicznych i w 1 jednym niepublicznym podjęło 1161 absolwentów gimnazjów), chociaż odsetek 

licealistów wśród pierwszoklasistów spadł wówczas do 52,2 %, a w roku szkolnym 2004/2005 – do 

51,2 %. 

Systematycznie spada też zainteresowanie nauką w liceach profilowanych – o ile w r. szkolnym 

2003/2004 (4 licea) przystąpiło na nauki 177 uczniów, o tyle w 2004/2005 (trzy licea) – 143 uczniów. 

W dalszym ciągu zainteresowaniem uczniów cieszą się technika. W roku szkolnym 2003/2004 naukę 

rozpoczęło (w dziewięciu technikach znajdujących się w siedmiu zespołach szkół) – 585 uczniów, a w 

2004/2005 – 687. 

Natomiast liczba uczniów w szkołach zasadniczych zmienia się corocznie. W roku szkolnym 

2003/2004 naukę rozpoczęło 299 uczniów, a w następnym już roku szkolnym – tylko 235. 

Rok szkolny 2004/2005 jest kolejnym, w którym spadła liczba uczniów w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Do szkół młodzieżowych uczęszcza 7080 uczniów, a do szkół dla dorosłych – 

2091 słuchaczy. 

Trzeba też dodać, że rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005 poprzedziły zmiany 

organizacyjne, przygotowywane na początku r. 2004. Są one konsekwencją wdrażania kolejnego etapu 

reformy strukturalnej w oświacie.  Skala tych przekształceń była jednak mniejsza i dotyczyła szkół 

średnich młodzieżowych na podbudowie szkoły zasadniczej oraz liceów ogólnokształcących i 

techników dla dorosłych.  

Uchwałą Rady Miejskiej dotychczas istniejące w Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół 

Elektryczno – Mechanicznych i w Zespole Szkół Samochodowych technika na podbudowie szkoły 

zasadniczej (młodzieżowe) zostały przekształcone w technika uzupełniające. Ponadto zostało 

utworzone Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów szkół zasadniczych, które 

zostało włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. 

Spośród szkół dla dorosłych zostały przekształcone, odpowiednio w uzupełniające liceum 

ogólnokształcące lub technikum uzupełniające w: 
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- Centrum Kształcenia Ustawicznego (liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej,   

  szkoły zasadniczej oraz technikum na podbudowie szkoły zasadniczej), 

- Zespole Szkół Budowlanych (technikum na podbudowie szkoły zasadniczej), 

- Zespole Szkół Samochodowych (technikum na podbudowie szkoły zasadniczej). 

 Ponadto od 1 września 2004 r. nie było naboru do szkół młodzieżowych w centrach 

kształcenia ustawicznego – w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

Z dniem 31 sierpnia 2004 r. został zlikwidowany Zespół Szkół Włókienniczych. 

 W administracji i zarządzaniu legnickiego samorządu pozostawały ponadto:  

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Rycerskiej (placówka opiekuńczo –  

  wychowawcza o charakterze rewalidacyjnym), w którego strukturze są: dwie Specjalne Szkoły  

  Podstawowe, dwa Specjalne Gimnazja oraz Specjalna Szkoła Zasadnicza i Specjalna Szkoła  

  Przysposabiająca do Pracy Zawodowej; placówka posiada internat dla swych wychowanków przy ul.  

  Piechoty. 

- Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego – jest placówką opiekuńczo – wychowawczą  

   prowadzącą działania profilaktyczne i resocjalizacyjne. Obejmuje opieką ok. 160 dzieci i młodzieży.  

   W skład Pogotowia wchodzą: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 13. Placówka ma internat dla 61  

   wychowanków.  

- Dwie Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: nr 1 przy ul. Wrocławskiej i nr 2 przy ul. Witelona. 

- Młodzieżowe Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza. 

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Jordana. 

- Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. 

Szkoły i placówki niepubliczne 

Do 31 sierpnia 2004 r. w Ewidencji szkół i placówek niepublicznych znalazły się 124 wpisy. 

Większość z nich jednak została wykreślona, albowiem nie podjęła działalności. 1 września 2004 r. 

wykaz szkół i placówek istniejących zawierał 48 pozycji. Wśród nich są świetlice (7), poradnie (3), 

internaty (1), przedszkola (7), szkoły podstawowe (1), gimnazja (2), licea ogólnokształcące (1), szkoły 

policealne (20, w tym z uprawnieniami szkoły publicznej – 13), placówki kształcenia ustawicznego 

(6). 

Szkolnictwo wyższe 

 Wprawdzie samorządowi nie podlegają wyższe uczelnie, których jest w mieście 6 (Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, Wyższa 

Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższe Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła 

Medyczna) oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (ok. 13.000 studentów), tym niemniej 

prezydent miasta tworzył przyjazny klimat do ich rozwoju i zachęcał do włączania się w nurt życia 

miejskiego. Legnickie wyższe uczelnie miały swój udział m.in. w przygotowaniu Strategii rozwoju 

Legnicy. Prezydent miasta odbył kilka spotkań z rektorami i kanclerzami wyższych uczelni. 

Uczestniczył także w posiedzeniach Konwentu PWSZ. 
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Kultura 

 W 2004 r. gminie podlegało 5 instytucji kulturalnych: Muzeum Miedzi, Teatr im. H. 

Modrzejewskiej, Legnicka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki i Legnickie Centrum Kultury. W 

związku z tym, że instytucje te złożyły raporty ze swojej działalności, w niniejszym opracowaniu 

ograniczymy się do zasygnalizowania tendencji i zjawisk, jakie odnotowano w 2004 r. 

Niezaprzeczalnym jest fakt, że rok 2004 można uznać za przełomowy – jeśli idzie o ilość (ok. 200) oraz 

jakość różnych wydarzeń i inicjatyw o charakterze kulturalnym. Za najważniejsze należy uznać m.in. 

Galę Noworoczną w styczniu 2004 r. (z udziałem światowej sławy śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej 

oraz Jacka Wójcickiego z „Piwnicy pod Baranami”), którą zasponsorował  KGHM „Polska Miedź” 

S.A. w Lubinie i I Wielki Zjazd Legniczan pod patronatem prezydenta miasta, którego organizatorem 

było Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica” we współpracy z Teatrem Modrzejewskiej, czy 

ponownie goszczący w Legnicy po latach Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”.  

I Wielki Zjazd Legniczan wyzwolił pokłady społecznej aktywności, budując lokalny 

patriotyzm i tożsamość, o czym świadczą nowopowstałe inicjatywy, jak np. Śniadanie u Piastów, 

zorganizowane w ramach Święta Ogórka przez Stowarzyszenie Kobiety Europy, comiesięczny 

Jarmark staroci (organizator: Tow. Miłośników Legnicy „Pro Legnica”), konkurs „Na najlepszego 

projektanta mody ziemi legnickiej” (Studio „Matylda”) o statuetkę prezydenta miasta. Już po raz drugi 

bardzo uroczyście obchodziliśmy we wrześniu Imieniny ul. Najświętszej Marii Panny, pod patronatem 

prezydenta miasta, a organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji – z udziałem m.in. Wiesława 

Ochmana i Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. 

O imprezach odbywających się w naszym mieście można było się dowiedzieć z Kalendarza 

imprez kulturalnych i sportowych, wydawanego co miesiąc przez Biuro Prezydenta od maja ub. r. 

Spełnia on ważną funkcję informacyjną oraz promocyjną, przez co dało się zauważyć coraz liczniejszy 

udział legniczan w imprezach. Jest on kolportowany m.in. w KMPiK-u, Centrum Informacji 

Miejskiej, placówkach i instytucjach kultury, hotelach i restauracjach. Jest również dostępny w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.legnica.um.gov.pl). 

Ponadto wydano całoroczny Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2004r. (w trzech 

wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej), kolportowany w instytucjach i placówkach 

kultury, klubach sportowych, szkołach, hotelach i na różnych spotkaniach. 

Rok 2004 przyniósł też nowe wydawnictwa o Legnicy, w tym m.in. „Legnica. Dzieje miasta”, 

autorstwa Witolda Łaszewskiego i Tadeusza Rollauera. Opracowanie to przygotowało Wydawnictwo 

Dolnośląskie w ramach cyklu „Skarbiec miast polskich” (promocja książki 27 maja); „Opactwo 

benedyktynek w Legnicy (1348/1349 – 1810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w społeczeństwie” 

dr Przemysława Wiszewskiego (na zlecenie Muzeum Miedzi) – promocja książki 28 czerwca. Ukazał 

się też XXV tom „Szkiców Legnickich”, wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, przy 

dofinansowaniu z budżetu miasta. 
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Z okazji I Zjazdu Legniczan powstało kilka wydawnictw, w tym m.in. „Legnica jaka była” (wydawca 

„Edytor” z Legnicy). Legnicka Biblioteka Publiczna przygotowała i wydała opracowanie pt. „Legnica 

w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej”. Teatr Modrzejewskiej wydał płytę 

„Rudolphina – Skarby Legnicy”, na której znajdują się utwory ze słynnej biblioteki legnickiego 

księcia Jerzego Rudolfa (1595 – 1653). 

Budowa tożsamości lokalnej i kształtowanie postaw patriotycznych 

 W dobie kosmopolityzmu, komercji i zaniku postaw patriotycznych szczególnie ważne jest 

budowanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej oraz zachowań obywatelskich. Służyły temu m.in. 

takie imprezy, jak organizowane przez Stowarzyszenie Kobiety Europy „ Święto Ogórka”, podczas 

którego odbyło się pierwsze Śniadanie u Piastów, a także – „Wielkanoc po kartusku”. Nawiązują one 

do średniowiecznych polskich i piastowskich tradycji Legnicy.  

Imprezy o nieco innym charakterze, to przedsięwzięcia organizowane w naszym mieście przez 

Stowarzyszenia Kresowian (Ziemi Wileńskiej, Ziemi Lwowskiej i Ziemi Drohobyckiej), albowiem 

wielu mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich znalazło po II wojnie światowej swój nowy dom w 

Legnicy. Kultywując dawne tradycje, legniccy pionierzy zapoznają z nimi coraz to młodsze pokolenia.  

Z kolei Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny, organizowane pod patronatem prezydenta miasta, 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, nawiązują do zwycięstwa Jana III Sobieskiego nad Turkami pod 

Wiedniem 12 września 1683 r. Na pamiątkę tego wydarzenia Papież Innocenty XI ogłosił ten dzień 

świętem Najświętszej Marii Panny. Ulica ta ma także charakter historyczny. Jest ona bowiem 

fragmentem ważnego europejskiego szlaku – Via Regia – Droga Królewska, rozpoczynającego się w 

Santiago de Compostela (Hiszpania), a kończącego w Kijowie. Te przykładowe imprezy mają 

charakter integrujący mieszkańców Legnicy oraz umacniają w nich poczucie dumy z narodowych 

tradycji narodowowyzwoleńczych, a także kulturalnych. Łączności pokolenia kombatantów z 

młodzieżą – utrzymywanej w duchu wartości patriotycznych – służą również wspomagane przez 

prezydenta miasta przedsięwzięcia m. in. wydawnicze („Bezimienni” Mariana Czarnego Hołowni).  

Umacnianiu postaw patriotycznych służą obchody świąt państwowych i regionalnych. Takie 

uroczystości, jak Święta 1 i 3 maja, powrót Legnicy do Macierzy, zakończenie II wojny światowej, 

deportacje stalinowskie, Święto Niepodległości, czy rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego są 

pielęgnowane zwłaszcza wśród młodego pokolenia legniczan. Legnickie władze oświatowe stale 

zabiegają o podtrzymywanie i poszerzanie problematyki patriotycznej w programach edukacyjno – 

wychowawczych szkół i placówek opiekuńczych. 

  

Sport i rekreacja 

 W mieście działa ok. 40 stowarzyszeń, zajmujących się sportowym szkoleniem dzieci i 

młodzieży, a wiele z nich odnosi liczące się w kraju sukcesy. Również rok 2004 przyniósł w tej 

dziedzinie wiele ciekawych inicjatyw. Na dofinansowanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży 
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oraz upowszechnianie sportu i turystyki gmina przeznaczyła w 2004 r. 504.212 zł oraz na 

utrzymanie miejskiej bazy sportowej – 2 stadiony piłkarskie – 237.550 zł. 

W 2004 r. funkcjonowały dwie gimnazjalne klasy sportowe w ramach Dolnośląskiego Ośrodka 

Szkolenia Piłkarskiego (jednego z 16 ośrodków regionalnych w kraju), jaki utworzono przy Zespole 

Szkół Budowlanych, wyróżniając tym samym Legnicę za jej osiągnięcia w upowszechnianiu sportu 

wśród dzieci i młodzieży.  

 Legnicki Szkolny Związek Sportowy był organizatorem rozgrywek w ramach Igrzysk 

Szkolnych, Gimnazjady i Licealiady. Corocznie udział w tych imprezach bierze ok. 2100 dzieci i 

młodzieży. Od 2004 r. rozpoczęto organizować Czwartki Lekkoatletyczne, które na stałe weszły do 

kalendarza młodzieżowych imprez sportowych. 

Od sześciu już lat w okresie wakacyjnym – od 1 lipca do 30 sierpnia – odbywa się pod patronatem 

prezydenta miasta „Wakacyjna przygoda z piłką”, której organizatorami są: Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej i ASPN „Miedź”. Natomiast popularyzacją tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży zajmuje 

się Klub Sportowy „Konfeks”, który corocznie organizuje „Wakacje z tenisem stołowym”.  

 Najważniejszymi ubiegłorocznymi osiągnięciami były:  

- udział w Igrzyskach Olimpijskich „Ateny 2004” legnickich łuczników – trenera Józefa Baściuka i  

  zawodnika Jacka Procia,  

- awans drużyny Klubu Piłki Ręcznej „Miedź” do ekstraklasy mężczyzn.  

Warto przy tej okazji podkreślić, że sukcesy międzynarodowe odnoszą zawodnicy sportów siłowych, 

taekwon – do, karate, kolarstwa górskiego, szachów, kulturystyki i  fittnesu. 

Największym organizatorem imprez rekreacyjno – sportowych w mieście pozostaje nadal 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rocznie przygotowuje ok. 60 imprez, których odbiorcami są nie tylko 

dzieci i młodzież, ale także dorośli legniczanie.   

 W 2004 r. odbyło się w Legnicy wiele imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i 

międzynarodowym oraz regionalnym, którym patronował prezydent miasta. Były to m.in. 39 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”, XX Międzynarodowy Turniej 

Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego, XVIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki 

Nożnej Chłopców. Legnica była też miastem z lotną premią 61 Wyścigu Tour de Pologne, 

Międzypaństwowy Mecz w Taekwon – do (Polska, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Rosja), V Europejski 

Zespołowy Puchar w Karate WKF (z udziałem zawodników z Włoch – Gallarate, Chorwacji i 

Słowenii).  

Zrodziły się też nowe inicjatywy, jak np. Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji 763 

rocznicy Bitwy pod Legnicą – z udziałem drużyn z Czech, Niemiec i Legnicy oraz Bartoszowa. 
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XI.  PROMOCJA,  WSPÓŁPRACA  REGIONALNA  I  ZAGRANICZNA 
 

Zgodnie z przyjętymi w 2003 r. Kierunkami promocji oraz Strategią rozwoju miasta Legnicy  

na lata 2004 – 2014 skoncentrowano się na promocji kultury i dziedzictwa kulturowego oraz promocji  

gospodarczej. A wyrażało się to w wielu przedsięwzięciach, w tym w samodzielnie realizowanych 

przez miasto lub we współpracy z instytucjami i organizacjami pożytku publicznego. Promując 

ciekawe i innowacyjne imprezy, mające zwłaszcza charakter ponadlokalny, a przygotowywane w 

mieście przez organizacje i stowarzyszenia oraz instytucje, prezydent miasta obejmował je swym 

honorowym patronatem. Takich imprez było 27, w tym m.in. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy 

„Młody Paganini”, Filantrop roku 2003, Święto Ogórka, Mistrzostwa Dolnego Śląska MTB w 

Kolarstwie Górskim, Miss Ziemi Legnickiej, Targi Edukacyjne, Wigilia Wielu Narodów.  

W celu podniesienia prestiżu danej imprezy, prezydent miasta występował do przedstawicieli władz 

centralnych o objęcie ich patronatem. I tak honorowy patronat nad Ogólnopolskim Turniejem Chórów 

„Legnica cantat’35” objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz Minister Kultury Waldemar 

Dąbrowski; nad Międzynarodową Wystawą  Satyrykon – Legnica 2004 – Minister Kultury Waldemar 

Dąbrowski. Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński objął natomiast honorowy patronat nad 

XXII Halowymi Mistrzostwami Polski Seniorów w Łucznictwie.  

 Doskonałą promocją miasta były takie m.in. wydarzenia o charakterze ponadregionalnym, 

ogólnopolskim i europejskim, jak: I Wielki Zjazd Legniczan (4 – 6 czerwca), na który przybyło kilka 

tysięcy byłych mieszkańców Legnicy nie tylko z Polski, ale także z różnych zakątków świata; 

„Zmagania miast” – Legnica znalazła się w grupie 13 miast Polski, które zaproszono do udziału w 

turnieju, a organizatorem były Browary Warka S.A., Agencja Artystyczna „Live” i telewizja 

ogólnopolska TVN. „Zmagania” odbywały się od maja do września. Przeciwnikiem Legnicy była 

drużyna z Lubina, a następnie 5-osobowa drużyna Legnicy walczyła z Zieloną Górą; Europejskie 

Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą” , które notabene zostały uznane przez 

kapitułę ogólnopolskiego konkursu „Pro publico bono” za najlepszą inicjatywę obywatelską; festyn z 

okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja); festyn miejski z okazji wręczenia miastu 

Honorowej Tablicy Rady Europy (25 września) z udziałem eurodeputowanych i przedstawicieli miast 

partnerskich.  

Nieco odmienny charakter promocyjny miał konkurs „Filantrop Roku 2003” pod patronatem 

prezydenta miasta, przygotowany po raz pierwszy przez stowarzyszenia „Jutrzenka” i „Nadzieja”. Do 

jego tytułu nominowane były firmy, instytucje i osoby fizyczne, które prowadziły działalność 

dobroczynną, wspierały osoby niepełnosprawne, biedne i samotne, przynosząc im pomoc rzeczową, 

finansową i duchową. Tytuły „Filantropa Roku 2003” otrzymali: Przedsiębiorstwo Meblowe „Baster” 

z Legnicy oraz Barbara Jujeczka, pedagog z II LO. 
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W ub. r. wydano kolejny kalendarz artystyczny na rok 2005, tym razem popularyzujący 

plakaty, przygotowywane na Międzynarodowy Konkurs SATYRYKON – Legnica (w wersji polsko – 

angielskiej). Ogłoszono i przeprowadzono zamknięty konkurs na znak graficzny miasta. 

Wyprodukowano nowy film o Legnicy na DVD (w trzech wersjach językowych) pt. „Legnica – Brama 

do Europy”, którego promocja nastąpiła podczas I Wielkiego Zjazdu Legniczan. 

Wykonano pamiątkowy medal Legnicy z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Rynek wydawniczy wzbogacił się od czerwca ub. r. o bezpłatny miesięcznik, noszący tytuł „Ekspress 

legnicki”, wydawany w nakładzie 17.100 egzemplarzy przez Wrocławską Fabrykę Prasową. Zawiera 

on informacje i publikacje z życia miasta, w tym także z życia legnickiego samorządu. Publikowany tu 

jest również miesięczny informator o imprezach kulturalnych i sportowych w Legnicy. 

 Przedmiotem promocji gospodarczej było prezentowanie miasta jako miejsca korzystnego do 

inwestowania i miasta przyjaznego środowisku. Zestaw ofert inwestycyjnych Legnicy został 

opublikowany w „Katalogu ofert inwestycyjnych miast polskich”, wydanym przez Bussines 

Promotion oraz w Katalogu ofert Związku Miast Polskich. Oferty inwestycyjne Legnicy zostały też 

przekazane do Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Były również 

prezentowane na X i XI Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów REFE we Wrocławiu 

(7 – 9 maja, 14 – 16 października).  

W ramach promocji gospodarczej prezydent miasta odbył kilkanaście spotkań z inwestorami, którzy 

już ulokowali swój kapitał w mieście, jak też z osobami zainteresowanymi ofertami inwestycyjnymi. 

Promocji gospodarczej służyły również spotkania prezydenta z przedstawicielami Państwowej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, członkami Japońsko – Polskiego Komitetu 

Gospodarczego, z Ambasadorem Japonii w Polsce, czy z  Konsulem Generalnym RFN we Wrocławiu. 

 Społeczność miasta była na bieżąco informowana o planowanych przez samorząd działaniach 

i podjętych decyzjach, jak i towarzyszących im uwarunkowaniach. Na katalog narzędzi służących 

komunikacji społecznej składały się: 

- comiesięczne konferencje prasowe, na których prezentowane były bieżące zamierzenia i decyzje  

  prezydenta oraz projekty dokumentów przekazywanych Radzie Miejskiej (w 2004 r. 25 konferencji), 

- codzienne serwisy informacyjne przekazywane lokalnym i ogólnopolskim mediom pisanym i  

  elektronicznym; serwisy publikowane były także na stronie internetowej Urzędu Miasta (ogółem  

  przygotowano 261 serwisów), 

- pełnienie przez prezydenta miasta dyżurów telefonicznych w redakcjach: „Słowa Polskiego Gazety  

  Wrocławskiej” (4 spotkania) oraz w tygodniku „Konkrety” (5). Dyżury pełnili też zastępcy  

  Prezydenta w tygodniku „Konkrety” (12), 

- prezydent miasta rozmawiał z internautami na tematy związane z funkcjonowaniem miasta na tzw.  

  cz@tach w Portalu lca.pl, 

- cykliczne spotkania władz miasta z mieszkańcami, podczas których omawiano żywotne problemy  

  danego kwartału miasta, 
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- opracowanie i opublikowanie raportu pn. „Kadencja prezydencka na półmetku”, który  

   rozkolportowano wśród mieszkańców. 

Współpracowano z Radiem „Plus”, Telewizją Kablową „DAMI” oraz Telewizją Regionalną Zagłębia 

Miedziowego, w których emitowano audycje dotyczące różnych sfer z życia miasta, z udziałem 

prezydenta miasta, jego zastępców, dyrektorów wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych 

gminy oraz prezesów spółek komunalnych. 

W TVP 1 wyemitowano reportaż pt. „Legnica – lider ekologii”. W Telewizji Polonia promowano 

przygotowania do I Zjazdu Legniczan, z udziałem dyrektora Teatru Modrzejewskiej Jacka Głomba, 

prezydenta miasta T. Krzakowskiego i ówczesnego prezesa TML „Pro Legnica” F. Grzywacza. 

Ponadto w TVP 1 prezydent miasta wystąpił w programie „Kawa czy herbata”, promując wydarzenia 

artystyczne Legnicy, w tym „Satyrykon”. 

Niecodzienna promocja miasta i jego mieszkańców oraz inwestorów, którzy tu ulokowali swój kapitał 

odbyła się na antenie Radia Wuppertal – 30 kwietnia od 6.oo do 12.oo nadano na żywo audycję 

poświęconą Legnicy w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej.  

 Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta WWW.legnica.um.gov.pl od połowy maja 

zaczęła funkcjonować w zmodyfikowanej i nowej szacie graficznej, a co najważniejsze wyposażona 

została w system nawigacji ułatwiający dostęp do informacji. Nowy wystrój strony uwzględnił liczne 

opinie legnickich internautów. Jest bardziej przejrzysty i dynamiczny. Na stronie urzędowej, którą 

miesięcznie odwiedzało w ub. r. od 7 do 10 tys. internautów, poza bieżącym serwisem informacyjnym 

z życia miasta i samorządu, znaleźć można m.in. dział poświęcony inwestycjom miejskim, ofertom 

inwestycyjnym, strukturze, organizacji i funkcjonowaniu organów samorządu legnickiego, 

przewodniki i informatory, strategia rozwoju miasta i programy dot. różnych sfer życia, uchwały Rady 

Miejskiej, procedury załatwiania spraw w Urzędzie, gminny bank nieruchomości, raport o 

zagospodarowaniu mienia przejętego po wojskach Federacji Rosyjskiej. Istotnym novum jest fakt, że 

internauci mogą wydrukować załączone wzory wniosków i formularzy. 

Dla potrzeb interesantów Urzędu uruchomiono także na początku r. 2004 – w holu ratusza (na 

parterze) informatyczny kiosk, z którego też można wydrukować m.in. wzory wniosków urzędowych. 

 Na łamach gazet lokalnych, bądź ogólnopolskich ukazało się w ub. r. kilka artykułów 

sponsorowanych, w tym m.in. w miesięczniku „Panorama Polskich Miast” – artykuł „Lider polskiej 

ekologii”, w „Gazecie samorządu i administracji” – prezentacja na płycie CD „Legnica ekologiczna – 

miasto jakich mało”, w miesięczniku „Ochrona środowiska” – artykuł „Legnica ekologiczna – miasto 

jakich mało”, w dzienniku „Rzeczpospolita” – specjalny dodatek poświęcony I Wielkiemu Zjazdowi 

Legniczan, w „Panoramie Dolnośląskiej” – artykuł „Legnicka sztuka podbija Europę”, w „Gazecie 

Prawnej” – w dodatku Turystyka – tekst promocyjny o Legnicy, w „Gazecie Dolnośląskiej” (dodatku 

do „Gazety Wyborczej”) publikacja artykułu „W połowie drogi” oraz artykułu promującego 

inwestycyjne walory Legnicy – „Legnica – dobre miejsce do inwestowania”. 
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Legnica w regionie i w Polsce 

  Legnica odgrywa istotną rolę na Dolnym Śląsku, uczestnicząc aktywnie w Stowarzyszeniu na 

Rzecz Promocji Dolnego Śląska i Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej. 

Prezydent miasta brał także udział w pracach Forum 8 Prezydentów Miast Dolnośląskich 

(Bolesławiec, Lubin, Głogów, Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław). 

Przedstawiciele legnickiego samorządu uczestniczyli również w posiedzeniach Konwentu Powiatów 

Dolnośląskich.  

W 2004 r. prezydent miasta kontynuował współpracę ze Starostą Legnickim, organizując m.in. 

wspólne imprezy – koncerty z okazji Dnia Kobiet i Dnia Edukacji Narodowej – przy współudziale 

posła T. Samborskiego, a także obchody świąt państwowych i imprezy dla osób niepełnosprawnych. 

Dla miasta i powiatu legnickiego działają: Powiatowa Rada Zatrudnienia oraz Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 

Dla dobrego wizerunku miasta i jego rozwoju istotne znaczenie miała też współpraca 

prezydenta miasta z parlamentarzystami ziemi legnicko – jeleniogórskiej i przedstawicielami Rządu 

RP oraz Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Efektami tej współpracy 

i współdziałania są m.in. :  

- pozostawienie Urzędu Celnego w Legnicy – Ministerstwo Finansów, podejmując tę decyzję, brało  

  pod uwagę ilość obsługiwanych zgłoszeń celnych i zadań akcyzowych realizowanych przez legnicką  

  placówkę. Niebagatelne znaczenie miało również położenie miasta i jego ważna rola w  

  funkcjonowaniu lokalnego środowiska gospodarczego i administracyjnego – czytamy w decyzji  

  Ministerstwa (korespondencja prezydenta miasta w tej sprawie, następnie wizyta w legnickim  

  Ratuszu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej Wiesława Czyżowicza   

  – okazały się skuteczne),  

- ustalenie lokalizacji aresztu śledczego w Legnicy – po półtorarocznych, intensywnych zabiegach  

  prezydenta miasta (liczne spotkania w Warszawie, z Wojewodą Dolnośląskim, konsultacje,  

  korespondencja), zmierzających do utworzenia w Legnicy aresztu śledczego, sprawa  przybrała  

  realny kształt. Dyrekcja Generalna Służby Więziennej wyraziła swą aprobatę dla koncepcji  

  gospodarza Legnicy. Areszt ma powstać w rejonie ul. Pątnowskiej. 

 Z inicjatywy prezydenta miasta odbyło się kilka konferencji o charakterze ogólnopolskim,  

w tym m.in.: 

- 20 – 21 maja obradowała w Legnicy Komisja Edukacji Związku Miast Polskich, która zajmowała się  

  zagadnieniami związanymi z finansowaniem oświaty w 2004 r. (niedoszacowaniem subwencji  

  oświatowej) oraz z realizacją obowiązku szkolnego sześciolatków i problemami bezpieczeństwa  

  dzieci w szkołach, 

- 16 – 17 września – konferencja szkoleniowa służb geodezyjno – kartograficznych z udziałem  

  Głównego Geodety Kraju Jerzego Albina i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Geodezyjnego i   

  Kartograficznego we Wrocławiu Zofii Wysockiej – Puchały. Poświęcona ona była funkcjonowaniu  



Raport Roczny 2004 rok 
 

 40 

  zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej w starostwach powiatowych, 

- 14 grudnia – konferencja poświęcona rewitalizacji miast. Jej organizatorem było Ministerstwo  

  Gospodarki i Pracy oraz Związek Miast Polskich. Podczas konferencji dokonano prezentacji  

  multimedialnej dot. działań Urzędu Miasta na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie  

  mienia przejętego po wojskach FR. 

 Legnicę odwiedziła 25 listopada – na zaproszenie prezydenta miasta – Agnieszka Odorowicz, 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, odpowiedzialna w resorcie za finanse, zagadnienia prawne i 

partycypację w funduszach europejskich. Pani Minister spotkała się z dyrektorami legnickich 

instytucji kultury i zapoznała się z dorobkiem kulturalnym miasta oraz organizowanymi tu, liczącymi 

się w ogólnopolskiej i międzynarodowej skali, imprezami. 

Wielokrotnie w Legnicy przebywał Jerzy Szmajdziński, Minister Obrony Narodowej, uczestnicząc w 

spotkaniach oraz imprezach kulturalnych i sportowych oraz Wojewoda Dolnośląski Stanisław 

Łopatowski. 

 W 2004 r. miasto Legnica aktywnie uczestniczyło w pracach trzech ogólnopolskich związków 

– Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz w Związku Powiatów 

Polskich. Prezydent miasta brał udział w Zgromadzeniu Ogólnym ZMP, podsumowującym 

działalność Związku w 2003 r. i w 2004 r. Legnica uczestniczy w badaniach Systemu Analiz 

Samorządowych pn. „Monitorowanie usług publicznych w miastach”, organizowanych przez Związek 

Miast Polskich. 

Prezydent miasta w pierwszym półroczu 2004 r. brał udział w posiedzeniach Naczelnej Rady 

Zatrudnienia (desygnowany przez ZMP). 

W 2004 r. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich przyznało Legnicy jeden grant w wysokości 

3.000 zł. Grant ten otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych na realizację programu „Szukam 

babci, szukam dziadka”. 

 Pod koniec 2004 r. (na sesji 27 grudnia) władze miasta Legnicy wyraziły wolę przystąpienia 

do Stowarzyszenia „Na kupieckim szlaku” (obok 10 miast Polski). Działalność Stowarzyszenia będzie 

się koncentrować m.in. na wykreowaniu znaczenia szlaku komunikacyjnego, którym przebiega 

autostrada A 4. Chodzi bowiem o odrodzenie i reaktywowanie historycznego szlaku Via Regia (Droga 

Królewska) i podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie promocji gospodarczej i kulturalnej 

miast i regionów położonych na ww. szlaku.  

Współpraca zagraniczna 

 Legnica współpracuje z trzema miastami partnerskimi: Wuppertalem w Niemczech, 

Drohobyczem na Ukrainie i z Blaskiem w Czechach. Pod koniec ub. r. prezydent miasta skierował do 

mera francuskiego miasta Roanne list intencyjny, celem nawiązania bliższej i szerszej współpracy. 

Ponadto zapoczątkowano – poza dziedziną sportową (która trwa od kilku lat) – współpracę z miastem 

Gallarate we Włoszech. 
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Współpraca zagraniczna odbywa się nie tylko w ramach zawartych porozumień o partnerskiej 

współpracy. Kilkanaście szkół i instytucji współdziała z partnerami spoza miast bliźniaczych. 

Francuskich partnerów mają np. Zespół Szkół Budowlanych, II LO, Zespół Szkół Samochodowych, 

Szkoła Podstawowa nr 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 współpracuje ze szkołą w 

Wolfsburgu i z Uniwersytetem Europejskim we Frankfurcie / Odrą, a także z Uniwersytetem w 

Dreźnie i Magdeburgu; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – z prywatną szkołą 

ogólnokształcącą w Dahlem – Marienau. Tych przykładów jest oczywiście więcej.  

 Warto w tym miejscu dodać, że dotychczasowe kontakty wzbogacone zostały w ubiegłym roku 

o nowych partnerów, mianowicie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 nawiązał współpracę ze 

szkołą w Wolfsburgu i z Uniwersytetem w Magdeburgu; Fundacja „Zielona Akcja” i legnicki oddział 

PTTK  pozyskali partnerów w Blansku. Do realizacji europejskich projektów nowych partnerów 

pozyskały również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Wyższa Szkoła Menedżerska. Kontakty 

nawiązali legniccy harcerze z niemieckimi skautami.   

W marcu już po raz drugi odbyły się w Legnicy Dni Kultury Szwedzkiej, które przygotowała 

Legnicka Biblioteka Publiczna z wrocławskim oddziałem Towarzystwa Polsko – Szwedzkiego i 

Stowarzyszeniem Vastmanland – Dolny Śląsk. Była prezentacja szwedzkiej kultury, obyczaju, 

literatury, a nawet kuchni. Filie LBP przygotowały także dla dzieci i młodzieży wystawy poświęcone 

szwedzkiej literaturze dziecięcej. Odbyły się liczne konkursy czytelnicze i plastyczne oraz prezentacje 

strojów i fryzur a’la Pippi Langstrump. 

W październiku wizytę w Legnicy złożyła również delegacja regionu Alzacji we Francji. Jej 

pobyt był związany z realizacją wspólnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Klasy dziedzictwa 

narodowego”. Jego celem jest przybliżanie ludziom młodym dziejów i dziedzictwa cywilizacyjnego 

regionów, leżących na pograniczach różnych państw: Alzacji – na pograniczu Francji i Niemiec oraz 

Dolnego Śląska – na pograniczu Polski, Niemiec i Czech. Ze strony legnickiej udział biorą uczniowie 

z I LO i nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

Najistotniejszym wydarzeniem 2004 r. z punktu widzenia efektów międzynarodowych działań 

legnickiego samorządu oraz instytucji miejskich było wyróżnienie miasta przez Zgromadzenie 

Parlamentarne Rady Europy Honorową Tablicą Rady Europy. Jest to już trzecie wyróżnienie o 

prestiżowym charakterze. Legnica była w ub. r. jedynym polskim miastem, którego działania zostały 

tak wysoko ocenione.  

Duże znaczenie dla tworzenia wizerunku miasta miały częste spotkania prezydenta miasta z 

przedstawicielami placówek dyplomatycznych różnych państw – Republiki Czeskiej, Słowenii, 

Szwecji, Japonii i Republiki Federalnej Niemiec. 

W związku z programem rządów RP i RFN pod nazwą „Rok Polski w Niemczech i Rok 

Niemiecki w Polsce 2005/2006” w grudniu 2004 r. prezydent miasta zdecydował o włączeniu Legnicy 

do tego projektu. Opracowany został harmonogram różnych inicjatyw, które będą realizować miejskie 

instytucje kultury oraz wyższe uczelnie.  
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XII.  OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 

W ostatnich latach w Legnicy zintensyfikowano działania gminy na rzecz ochrony 

środowiska, kładąc przy tym nacisk na efektywną edukację ekologiczną mieszkańców. 

Przedsięwzięcia gminy połączone z działaniami przedsiębiorców oraz mieszkańców dały pozytywne 

efekty ekologiczne i ekonomiczne. 

W 2004 r. władze Legnicy kontynuowały realizację programu na rzecz ochrony środowiska, 

co zostało dostrzeżone i docenione na szczeblu centralnym. 7 stycznia w Pałacu Prezydenckim w 

Warszawie odbyła się uroczysta gala laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego 

„Przyjaźni środowisku”, nad którym honorowy patronat objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski odebrał z rąk Prezydenta RP Certyfikat „Gmina przyjazna 

środowisku”. Legnica była jednym z pięciu laureatów. Do tego prestiżowego tytułu dołączyły 

następnie nagrody pieniężne. Otóż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu przyznał Legnicy w marcu nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych. Miasto otrzymało 

też nagrodę pieniężną  w wysokości 12.500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Pieniądze te zostały przeznaczone na dalsze działania proekologiczne – zakup 

pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

Również Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zostało laureatem 

nagrody finansowej – w wysokości 10 tys. zł – w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „O puchar 

recyklingu”. Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę bardzo dobre efekty, wdrażanego od dwóch lat 

przez przedsiębiorstwo, programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.   

W 2004 r. z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przeznaczono 800.000 zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje.  

Do najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji ekologicznych należy zaliczyć: 

- budowę obwodnicy zachodniej, 

- rozpoczęcie rekultywacji środowiska gruntowo – wodnego na terenie byłego lotniska JAR – zadanie  

  będzie kontynuowane w 2005 r. (w okresie czerwiec – grudzień 2004 r. odpompowano 605,77 dm  

  sześc. wolnego paliwa), 

- odbudowę rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej, 

- budowę sieci wodociągowej na ul. Zacisze i wzdłuż ul. Wrocławskiej do osiedla Rzemieślnik, 

- zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych. 

Swój udział w działaniach proekologicznych mają  również spółki komunalne, zwłaszcza 

MPK, LPGK i LPWiK S.A. Warto tu podkreślić, że w styczniu ub. r., w obecności prezydenta miasta, 

doszło do podpisania umowy z firmą Ener – G Polska (kapitał polsko – angielski) w sprawie budowy 

na komunalnym wysypisku odpadów instalacji do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię 

elektryczną oraz cieplną. Będzie to druga, a jednocześnie największa w Polsce, tego rodzaju instalacja. 
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Utylizując wytwarzający się w odpadach biogaz (głównie metan), zatruwający powietrze 

atmosferyczne i stwarzający niebezpieczeństwo samozapłonów, przekształci go w prąd i ciepło. 

Aktualnie dobiegają końca prace montażowe instalacji.  

W trosce o legnicką zieleń, corocznie z GFOŚiGW wydawane są pieniądze na zakup nowych 

drzew i krzewów ozdobnych. Dba się również o pomniki przyrody oraz cenny i unikatowy starodrzew, 

poddając go zabiegom pielęgnacyjno – konserwacyjnym. Cześć środków na ten cel pochodzi z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Istotnym elementem aktywności gminy w dziedzinie ochrony środowiska jest edukacja 

ekologiczna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych 

w legnickich szkołach prowadzona była już po raz trzeci przez Fundację „Zielona Akcja” kampania 

recyklingu puszek aluminiowych. Szesnaście legnickich placówek oświatowych przystąpiło do zbiórki 

puszek. W czerwcu odbył się finał kampanii recyklingu. Najwięcej puszek zebrali uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 16 – aż 740 kg. Drugie miejsce w konkursie zajął Zespół Szkół Rolniczych – 433 kg, 

a trzecie – Szkoła Podstawowa nr 2 – 295 kg. 

W 2004 r. legnicka Ekobiblioteka obchodziła swoje 10. urodziny. Placówka ta, gdzie funkcjonuje 

również Ośrodek Informacji Ekologicznej przy ul. Łukasińskiego, ma bogaty księgozbiór i 

wydawnictwa multimedialne. Corocznie z GFOŚiGW przeznaczane są pieniądze na zakup nowego 

księgozbioru – w 2004 r. na ten cel wydatkowano 47 tys. zł. Ze zbiorów korzystają m.in. studenci 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie jest kierunek „administrowanie ochroną środowiska” 

oraz innych legnickich uczelni oraz uczelni w kraju (uczelnie wrocławskie, zielonogórskie, 

poznańskie). W grudniu Ekobiblioteka zorganizowała sesję „Ochrona środowiska – integracja – 

obywatele”, której celem było przedstawienie głównych problemów związanych z integracją Polski z 

Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. 

W edukację ekologiczną włączają się różne instytucje, w tym zwłaszcza Młodzieżowe Centrum 

Kultury, które już po raz dziewiąty było organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Ekologicznej „Eko – Piosenka 2004”. 

 Akcje „Sprzątanie Świata – Polska” i „Dni Ziemi” weszły już na stałe do kalendarza imprez 

ekologicznych w naszym mieście. W ub. r. w akcjach brały udział zarówno dzieci, młodzież, jak i 

dorośli legniczanie. Posprzątano m.in. Lasek Złotoryjski, międzywale rzeki Kaczawy, Park Miejski, 

tereny wokół szkół, przedszkoli i instytucji. W 2004 r. zebrano ok. 30 ton śmieci. 

Przeprowadzono również akcje wygrabienia i zebrania opadłych liści kasztanowców, które zostały 

zaatakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Zlikwidowano też trzy „dzikie wysypiska”: przy 

ul. Oświęcimskiej i Tatarskiej, Ceglanej oraz przy ul. Kochanowskiego. Gmina na to zadanie poniosła 

nakłady w wysokości ponad 5.000 zł (z PFOŚiGW). 

 Miasto zobowiązane do dalszych działań i szerszej prezentacji dokonań gminy na rzecz 

ochrony środowiska podjęło się – z inicjatywy prezydenta miasta – zorganizowania od 25 maja do 5 
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czerwca uroczystych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W 2004 r. centralne obchody 

Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywały się na Dolnym Śląsku. 

W naszym mieście z tej okazji – przy współpracy różnych instytucji, w tym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej, NOT-u, Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego, MCK, OSiR-u – 

odbyło się szereg przedsięwzięć: konferencja naukowa nt. „Człowiek a środowisko”, miejski festyn 

ekologiczny, Eko – Targi (w ramach XXVIII Dni Nauki Techniki – 25 – 26 maja), wystawa i giełda 

minerałów oraz skamieniałości. W tych dniach była też okazja do zwiedzenia miejskiej oczyszczalni 

ścieków i składowiska odpadów komunalnych. 

  

XIII.  PROGRAM  POROZUMIENIE  DLA  BEZPIECZE ŃSTWA  LEGNICY 
 

W mieście systematycznie realizowany jest program prewencyjno – edukacyjny 

„Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” poprzez: 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym i samotnym w okresie zimowym ze strony Straży  

  Miejskiej, Policji oraz miejskich instytucji opieki społecznej, 

- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i placówkach opiekuńczych, zwiększających  

  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się po drogach; zadania te realizuje Policja, a   

  wspiera ją, powołany w strukturach Straży Miejskiej przed wakacjami, Patrol Szkolny, 

- działania operacyjne Policji w ramach programu Dealer, zmierzające do eliminowania handlu  

  narkotykami w szkołach, 

- opracowanie i wdrożenie przez Urząd Miasta, Policję i Spółdzielnie Mieszkaniowe obywatelskiego  

  projektu bezpieczeństwa „Czuwający sąsiad”, 

- systematyczne spotkania i konsultacje prezydenta miasta z różnymi środowiskami, poświęcone  

  zagadnieniom bezpieczeństwa mieszkańców, 

- wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji, 

- inwestycje drogowe, 

- inwestycje związane z budową oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, progów spowalniających   

  ruch, 

- rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta (w 2004 r. działało w mieście 12 kamer).  

Poprawie stanu bezpieczeństwa mieszkańców służą systematyczne remonty i modernizacja 

oświetlenia ulicznego. W 2004 r. wyremontowano ok. 100 latarni ulicznych na osiedlach Kopernika, 

Piekar, Zosinka i przy ul. Bielańskiej. Stanęły również nowe latarnie przy ulicach: Kościuszki, 

Grabskiego, Słowackiego, Wyspiańskiego – na odcinku od ul. Kolbego do ul. Grunwaldzkiej. 

Gmina modernizuje system oznakowania ciągów komunikacyjnych, powstają nowe sygnalizacje 

świetlne (na skrzyżowaniu ulic: Poznańskiej, Bydgoskiej, Słubickiej oraz na ul. Sikorskiego). Przy ul. 

Piłsudskiego został usytuowany fotoradar. 
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 Istotnym elementem Programu jest zapobieganie patologiom i przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. Podejmowane w tej dziedzinie działania koncentrują się głównie na realizacji programów 

edukacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych i terapeutycznych, skierowanych do dzieci i młodzieży, 

nauczycieli oraz rodziców. Poradnictwem i doradztwem oraz prowadzeniem zajęć terapeutycznych 

zajmują się m.in.: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży, działające w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradnia Profilaktyki i 

Terapii Stowarzyszenia „Monar” oraz Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji. 

W grudniu miasto było organizatorem konferencji – „Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – jak 

je rozumieć i jak im pomagać” oraz „Profilaktyka problemów a dzieci i młodzież” z udziałem Jolanty 

Terlikowskiej z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. 

Przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zajmuje się Policja, która ściśle współpracuje ze 

specjalistycznymi ośrodkami konsultacyjnymi, prowadzonymi przez miasto, w tym m.in. z Punktem 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Witelona, z Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej (w MOPS).  

 12 grudnia 2004 r. doszło w Ratuszu do podpisania przez prezydenta miasta i komendanta 

miejskiego Policji porozumienia w sprawie zasad wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa 

osób i mienia, spokoju i porządku publicznego, pełnienia służby i zabezpieczenia imprez masowych 

oraz prowadzenia wspólnych działań w zakresie prewencji kryminalnej na terenie miasta Legnicy. 

Konieczność zawarcia nowego porozumienia powstała w związku z nowelizacją ustawy o strażach 

gminnych. Poprzednie porozumienie pochodziło z 1999 r. i było jednym z pierwszych dokumentów 

tego typu w kraju. Nie wynikało ono z żadnych aktów normatywnych. W ramach nowego 

porozumienia przewidziano m.in. wspólne szkolenia strażników i policjantów w zakresie taktyki 

działań, wspólne przedsięwzięcia prewencyjne w wybranych rejonach miasta, wspólne służby 

obchodowe dzielnicowych Policji i dzielnicowych Straży Miejskiej, patrole mieszane, a także wspólne 

zabezpieczanie masowych imprez i uroczystości w mieście. Przewidziano również bliską współpracę 

patrolu szkolnego Straży Miejskiej z Policjantami sekcji do spraw nieletnich. 

 6 grudnia 2004 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna 

gmina”. W konkursie wzięło udział 180 gmin. Legnicy przypadło wyróżnienie w kategorii miast na 

prawach powiatu. Jury rozpatrywało w tej kategorii wnioski 35 miast. Celem konkursu było 

wyłonienie i nagrodzenie gmin, wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie 

bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. 
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XIV.  WYBORY  DO  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  UZUPEŁNIA JĄCE  DO 
SENATU 

 

Prezydent miasta powołał zespół, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miasta i  

przedstawiciele Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej, Telefonii „Dialog". Jego zadaniem było zapewnienie warunków organizacyjno – 

technicznych dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły 

się 13 czerwca 2004 r. Obsługę kancelaryjno – biurową prezydent powierzył Wydziałowi Organizacji, 

Kadr i Kontroli. Prezydent powołał również obwodowe komisje wyborcze. 

 W związku z wygaśnięciem mandatu senatora RP na terenie okręgu wyborczego nr 1 – 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory uzupełniające na dzień 11 lipca 2004 r. 

Powołany przez prezydenta miasta roboczy zespół, taki jak w przypadku wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, spełniał nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. 

 

 

 

       Prezydent Miasta Legnicy 

 

           Tadeusz Krzakowski 
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