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I. ZARZĄDZANIE  MIASTEM 

 

Prezydent Miasta – organ wykonawczy gminy 

Prezydent Miasta stanowi jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Do najważniejszych 

zadań Prezydenta należy m.in.: przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, 

realizacja uchwał Rady Miejskiej, przygotowywanie projektu budżetu miasta oraz jego 

realizacja, a także wieloletnich planów inwestycyjnych, opracowywanie programów 

strategicznych miasta. Sprawuje także nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi 

i spółkami komunalnymi oraz zajmuje się bieżącym zarządzaniem Urzędu Miasta. 

W 2006 r. Prezydent uznał za priorytetowe następujące zadania: 

• tworzenie warunków do rozwoju i wspierania różnych form przedsiębiorczości, 

generujących nowe miejsca pracy oraz ograniczenie zjawiska bezrobocia, 

• rozwój infrastruktury komunalnej, podnoszącej walory i atrakcyjność miasta, 

• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy, w tym zwłaszcza 

środków unijnych, 

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

• otwartość na problemy mieszkańców oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu Miasta. 

 

Prezydent miasta przedkładał pod obrady Rady Miejskiej comiesięczne Raporty ze swej 

działalności oraz roczny Raport na sesję absolutoryjną w kwietniu 2006 r. 

Prezydent, reprezentując gminę na zewnątrz, uczestniczył m.in. w Zgromadzeniach Związku 

Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Zajmował się komunalną polityką zagraniczną, 

doprowadzając do podpisania w 2006 r. porozumienia o współpracy z kolejnym miastem 

partnerskim – tym razem z francuskim miastem Roanne. Corocznie składa Radzie Miejskiej 

Raport o działalności zagranicznej miasta. 

 

W 2006 r. prezydent miasta skierował do Rady Miejskiej – jako własne inicjatywy 

uchwałodawcze – 113 projektów uchwał. 

W ubiegłym roku prezydent przedkładał pod obrady Wysokiej Rady różne materiały 

sprawozdawczo – informacyjne, w tym m.in. sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków 

Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2002 – 2006, z wykonania budżetu miasta Legnicy za 

rok 2005 oraz sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2006 r., analizę 

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miasta 

w 2005 r., informację o działalności i wynikach spółek z udziałem gminy, sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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w roku 2005. Swoje raporty o działalności w 2005 r. złożyły też samorządowe instytucje 

kultury i jednostki organizacyjne gminy. 

Prezydent przekazywał również materiały informacyjne z różnych dziedzin życia społeczno – 

gospodarczego miasta komisjom problemowym Rady Miejskiej. 

 

Realizując bieżące zadania gminy i powiatu (Legnica jest miastem na prawach powiatu 

grodzkiego), prezydent miasta podejmował decyzje w postaci postanowień i zarządzeń, które 

były przekazywane do realizacji dyrektorom wydziałów lub jednostek organizacyjnych gminy. 

Liczbę podjętych aktów prawnych w ostatnich trzech latach prezentuje poniższa tabela: 

Lata 2004 2005 2006 

Zarządzenia 92 95 99 

Postanowienia 1093 1068 850 

  

Realizacja aktów prawnych, wydanych w 2006 r., jest omówiona w załączniku do Raportu. 

Rejestr postanowień i zarządzeń miasta znajduje się w Biurze Prezydenta. 

 

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

pracach uczestniczyli: zastępcy prezydenta, skarbnik i sekretarz miasta, koordynator radców 

prawnych, dyrektorzy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Posiedzenia 

Kolegium odbywały się w każdą środę tygodnia. W 2006 r. odbyto 52 posiedzenia. 

 

Społeczne konsultacje i zasięganie opinii różnych środowisk na tematy związane między 

innymi z projektowaniem budżetu, realizacją inwestycji miejskich, opracowywaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, estetyką miasta, bezpieczeństwem 

publicznym stały się trwałym instrumentem podejmowania decyzji przez prezydenta Legnicy.  

W 2006 r. prezydent odbył 11 spotkań z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach (ul. 

Wielogórska, osiedle Sienkiewicza, Przybków, Zakaczawie, Tarninów, Osiedla „Kopernik” 

i „Słoneczna”, Osiedle „Piekary”, Centrum Staromiejskie, dzielnica Fabryczna), w których 

brało udział ponad 600 legniczan. Spotkania te miały charakter wielowątkowy. Podczas nich 

legniczanie zgłaszali liczne uwagi dotyczące m.in. estetyki wnętrz podwórkowych, remontów 

chodników i dróg oraz komunalnych budynków mieszkaniowych. Wiele razy podnoszono też 

kwestie związane z  funkcjonowaniem Straży Miejskiej i Policji. 

Prezydent spotykał się również z przedstawicielami świata gospodarki i biznesu, nauki oraz 

kultury, oświaty i sportu, a także organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń. 
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Urząd Miasta 

Urząd Miasta jest powołany do wykonywania zadań publicznych. Pracami Urzędu kieruje 

prezydent miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu jego zastępcy (3), sekretarz i skarbnik 

miasta.  

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadawany 

przez prezydenta miasta. W 2006 r. zmieniany był on dwukrotnie – Zarządzeniem nr 

295/IV/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. oraz Zarządzeniem nr 319/IV/2006 z dnia 29 czerwca 

2006 r. W pierwszym przypadku zmiany dotyczyły m.in. określenia sposobu powoływania 

pełnomocników i zespołów oraz określenia limitu zatrudnienia w wydziałach i organizacji 

wewnętrznej poszczególnych wydziałów, w drugim – zmiany nazwy Wydziału Geodezji 

i Mienia na Biuro Geodety Miejskiego, utworzenia nowych referatów w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, zmiany zakresu zadań wydziałów: Finansowego, Inwestycji Miejskich, 

Gospodarki Nieruchomościami, Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej oraz Biura Geodety Miejskiego. Z dniem 1 września zmieniono też nazwę 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na Zespół Placówek Specjalnych.  

Istotą zachodzących zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu było przede wszystkim 

usprawnienie jego funkcjonowania, a zwłaszcza skrócenie czasu obsługi klientów i ułatwienie 

im bezpośredniego dostępu do urzędników prowadzących konkretne sprawy. 

 

W 2006 r. w strukturze Urzędu Miasta funkcjonowało 21 wydziałów. Na 31 grudnia 2006 r. 

zatrudnionych było 313 pracowników samorządowych (na 307 etatach). 

Legnicki Magistrat wydał w ub. r. 51.750 decyzji administracyjnych. Najwięcej decyzji wydał 

Wydział Spraw Obywatelskich – prawie 27 tys., w dalszej kolejności – Wydział Finansowy 

prawie 20 tys., Wydział Rozwoju Miasta – 1.827, Wydział Gospodarki Przestrzennej, 

Architektury i Budownictwa – ponad 1.200, Urząd Stanu Cywilnego – 1.077 decyzji. 

Warto też odnotować, że w 2006 r. 15.640 legniczan wymieniło dowody osobiste (dla 

porównania w 2005 r. – 15.375). 2006 r. był ostatnim rokiem wymiany praw jazdy – wydano 

ogółem 8.336 tych dokumentów, podczas gdy w 2005 r. – ponad 6.400. 

 

Niebagatelne znaczenie na poprawę obsługi mieszkańców ma także m.in. systematyczna 

informatyzacja Urzędu Miasta. W roku 2006 kontynuowano np. proces modernizacji katastru 

nieruchomości miasta Legnicy, na co wydano prawie 400 tys. zł. Realizacja programu 

modernizacji urzędowego spisu nieruchomości – jakim jest ewidencja gruntów i budynków – 

pozwoli wdrożyć w 2007 r. zintegrowany system informatyczny (integracja danych 

graficznych i opisowych), a ten z kolei da realne podstawy do nowoczesnego zarządzania 

miastem oraz sprawnej obsługi jego mieszkańców. 
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Budując konsekwentnie wizerunek Urzędu jako samorządowej instytucji przyjaznej 

mieszkańcom, otwartej na ich problemy, której pracownicy są kompetentni, od listopada 

2004 r. Urząd Miasta uczestniczył w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Ten ogólnopolski 

projekt, który prowadziła „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu m.in. Polsko – Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej, zakończył się w marcu 2006 r. wręczeniem certyfikatów. Brało w niej 

udział prawie 800 samorządów, a tylko ponad 400 otrzymało certyfikat. W gronie tym 

znalazła się także Legnica. Audytorzy projektu bardzo wysoko – jako wzorcowe – ocenili 

m.in. przygotowany przez legnicki Magistrat „Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta”, 

a także opracowane i wdrożone Informacyjne Karty Usług, przeznaczone dla klientów 

Urzędu, opisujące przejrzyście ponad sto procedur załatwianych tu spraw. 

 

Udział w ww. akcji znacznie ułatwił i ukierunkował myślenie pracowników samorządowych 

we wdrażaniu procedur związanych z Systemem Zarządzania Jakością zgodnie 

z międzynarodową normą ISO 9001:2001. Prace w tej dziedzinie rozpoczęły się w marcu, 

a zakończyły 8 listopada 2006 r., przekazaniem Urzędowi Miasta Certyfikatu ISO. Warto tu 

podkreślić, że tylko 3 % samorządowych urzędów ma takie świadectwo jakości. 

 

W 2006 r. ogłoszono 46 konkursów na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i w jednostkach 

organizacyjnych gminy, w tym 6 na stanowiska dyrektorów jednostek gminnych (Legnickiego 

Centrum Kultury, Centrum Kształcenia Praktycznego – dwukrotnie, Zespołu Placówek 

Specjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 3) oraz 40 konkursów na 32 stanowiska w Urzędzie, w tym m.in. na stanowisko: 

• zastępcy dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich,  

• geodety miejskiego,  

• dyrektora Biura Prezydenta,  

• zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  

• kierownika Referatu Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym, 

• Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 

• głównego specjalisty w Wydziale Kultury i Nauki, 

• inspektora ds. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych (trzykrotnie),  

• podinspektora ds. pożyczek dla osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia 

i Spraw Społecznych, 

• referenta ds. księgowości w Referacie Księgowości Wydatków w Wydziale 

Finansowym, 
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• podinspektora w Referacie Informatyki w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli 

(dwukrotnie), 

• inspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych w Referacie 

Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji w Wydziale Finansowym, 

• inspektora ds. opłat w Referacie Opłat i Windykacji w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, 

• referenta ds. zatrzymywania, cofania i zwracania uprawnień do kierowania pojazdami 

w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich, 

• inspektora ds. organizacyjnych i przetargów w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, 

• podinspektora ds. funduszy strukturalnych w Referacie Programów Rozwoju Miasta 

i Funduszy Strukturalnych w Wydziale Rozwoju Miasta, 

• referenta ds. funduszy realizacji programów stypendialnych realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Oświaty i Sportu. 

W stosunku do r. 2005 nastąpił wzrost ilości organizowanych konkursów (w 2005 r. – 31 

konkursów). Zjawisko to spowodowane było głównie przejściem pracowników na emerytury.  

 

W ramach poprawy jakości usług i obsługi osób niepełnosprawnych – z inicjatywy 

prezydenta miasta – w 2006 r. kontynuowano – we współpracy z Polskim Związkiem 

Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu kurs języka migowego drugiego stopnia (od 28 

kwietnia do 13 maja oraz od 9 czerwca do 1 lipca), zakończony egzaminem. Słuchaczami 

kursu byli – oprócz jednego pracownika urzędu – pracownicy takich instytucji, jak: Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej nr 2, Świetlicy Terapeutycznej nr 1. Wśród kursantów były również osoby 

prywatne.  

 

W minionym roku zadbano też o dalsze podwyższanie kwalifikacji pracowników 

samorządowych poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych, na co wydano ponad 65,5 tys. 

zł (w 2005 r. – prawie 45 tys. zł), oraz w szkoleniach wewnętrznych. 

Na kursy zawodowe i seminaria skierowano ponad 200 pracowników (w 2005 r. ponad 150). 

Uczestniczyli oni w szkoleniach dotyczących takich zagadnień, jak np. przygotowanie 

wniosku aplikacyjnego do projektów współfinansowanych z Mechanizmów Finansowych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, audyt projektów współfinansowanych ze środków 

unijnych, od pomysłu do projektu – zarządzanie projektem współfinansowanym z funduszy 

europejskich, nowelizacja prawa zamówień publicznych, aktualizacja ewidencji gruntów 

i budynków, rejestracja osób fizycznych, w tym osób zagranicznych, podejmujących 
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i wykonujących działalność gospodarczą na terytorium RP, zieleń miejska – naturalne 

bogactwo miasta – problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej, ratownictwo, 

zarządzanie kryzysowe oraz obrona cywilna, jako elementy ochrony ludności, wydawanie 

licencji i zezwoleń oraz tryb wykonywania kontroli w zakresie transportu drogowego, 

znowelizowana ustawa o odpadach, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych 

pod drogi publiczne, dobra komunikacja – skuteczny urząd. 

Szkoleń wewnętrznych przygotowano jedenaście, w których brali udział wszyscy pracownicy 

Urzędu. Ich tematyka obejmowała m.in. nowelizację prawa zamówień publicznych 

(z udziałem pracowników jednostek organizacyjnych gminy), wdrażanie systemu 

zarządzania jakością ISO, stanowienie aktów prawa miejscowego przez gminy i powiaty, 

instrukcję kontroli i obiegu dokumentów księgowych, legalność oprogramowania – audyt, 

prawa i obowiązki pracowników urzędu, ochronę tajemnicy służbowej i politykę 

bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta. Ponadto pracownicy zostali zapoznani 

z wynikami badań ankietowych, przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 

Społecznej w Warszawie nt. „Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście”. 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

• jednostki budżetowe – Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, Miejska Izba Wytrzeźwień, 57 jednostek oświatowych 

i opiekuńczo – wychowawczych (przedszkola, szkoły, placówki kształcenia 

specjalnego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne). Jednostką budżetową jest 

także Urząd Miasta, 

• zakłady budżetowe – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, zajmujący się zarządzaniem 

i administrowaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, 

• instytucje kultury – to samorządowe osoby prawne; jest ich pięć: Teatr im. H. 

Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Legnicka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki 

i Legnickie Centrum Kultury, 

• spółki prawa handlowego – miasto Legnica jest właścicielem lub współwłaścicielem 

czterech spółek prawa handlowego, które realizują usługi komunalne. Są to: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne sp. z o.o., Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. Prezydent 

miasta pełni w nich funkcję Zgromadzenia Wspólników lub Zgromadzenia 

Akcjonariuszy, 

• gospodarstwa pomocnicze – Basen Kąpielowy „Bąbelek” przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 i Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych. 
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Ogółem w jednostkach organizacyjnych gminy na koniec 2006 r. zatrudnione były 4.473 

osoby, w tym w oświacie – 2.410 (1.424 nauczycieli i 986 pracowników administracyjno – 

obsługowych), w instytucjach kultury – 240, w spółkach komunalnych - 798 pracowników, w 

Urzędzie Miasta - 313 pracowników samorządowych. 

 

Ze strukturą Miasta Legnicy związane są również służby administracji zespolonej powiatu. 

Tworzą je: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego dla miasta Legnicy i Powiatowy Urząd Pracy.  

 

 

II. POZYSKIWANIE  ŚRODKÓW Z FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII 

EUROPEJSKIEJ 

 

Działania Prezydenta Legnicy związane z pozyskiwaniem środków inwestycyjnych 

z europejskich funduszy strukturalnych, przynoszące praktyczne i wymierne skutki w 2006 

roku datują się od momentu, kiedy po wstąpieniu do Unii Europejskiej rozpoczął się pierwszy 

nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, którym zarządza Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego oraz finansowanego przez ten sam fundusz Sektorowego Programu 

Operacyjnego Transport (SPO Transport), którym początkowo zarządzało, a w ostatnim 

okresie programowania było instytucją pośredniczącą w zarządzaniu – Ministerstwo 

Transportu. Gmina Legnica w latach 2004 – 2005 złożyła dziewięć projektów. Dotyczyły 

różnorodnych dziedzin życia. Ze względu na kończący się okres programowania 

i wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów, w roku 2006 

nie ogłaszano nowych konkursów. Działania skupiały się przede wszystkim na prawidłowym 

wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających z podpisania umów dofinansowania 

z Wojewodą Dolnośląskim oraz z Ministrem Transportu.  

Poniżej zostały przedstawione wszystkie złożone projekty. Wśród nich znajdują się te, które 

otrzymały dofinansowanie i te, które znalazły się na listach rezerwowych, niegwarantujących 

dofinansowania.  
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Oto przegląd projektów:  

ZAKUP ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 

W LEGNICY 

Koszt całkowity  - 458.800 zł; udział gminy – 114.700 zł; współfinansowanie UE – 344.100 zł; 

Dnia 03.11.2004 r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym 

i formalnym, ale uzyskał o 0,5 punktu za mało, by otrzymać akceptację. 

 

MODERNIZACJA STADIONU SPORTOWEGFO PRZY ALEI ORŁA BIAŁEGO 

Koszt całkowity – 10.105.000 zł; udział gminy – 1.515.750 zł; udział Ministerstwa Gospodarki 

i Pracy – 1.010.500 zł; współfinansowanie ze środków funduszy strukturalnych - 

7.575.750 zł. Wniosek rekomendowany do dofinansowania, jednak z powodu zbyt szczupłej 

puli pieniędzy w stosunku do ilości rekomendowanych wniosków – nie  otrzymał środków. Po 

rozpoznaniu możliwości w nowym okresie programowania 2007 – 2013, przy założeniu, że 

ogłoszony zostanie konkurs na realizację inwestycji dot. modernizacji obiektów sportowych, 

zostanie ponowiony stosowny wniosek. 

 

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI KACZAWY 

Projekt stanowi część składową szerszego przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym. 

Przewidziany do realizacji przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności. Ma szansę 

realizacji w następnym okresie programowania. Celem projektu jest ochrona zlewni rzeki 

Kaczawy, w szczególności - ochrona ujęć wody Zakładu Produkcji Wody w Przybkowie. 

 

PRZEBUDOWA ULICY GNIEWOMIERSKIEJ W LEGNICY  

Całkowity koszt wynosi – 10.000.000 zł; udział gminy – 1.500.000 zł; dofinansowanie ze 

środków funduszy strukturalnych - 8.500.000 zł. 

Z uwagi na fakt, iż do końca 2005 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie rozstrzygnęło sporu 

pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim na etapie oceny formalnej, w 2006 r. 

Prezydent podjął decyzję o tradycyjnym sposobie realizacji zadania, rezygnując z założeń 

poprzednich, czyli projektu typu „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje realizację zadania w nowym 

okresie programowania 2007–2013, zamierzając korzystać ze środków przeznaczonych na 

realizację inwestycji drogowych. 

 

RESTAURACJA I MODERNIZACJA AKADEMII RYCERSKIEJ W LEGNICY – ETAP I  – 

SKRZYDŁO POŁUDNIOWO – ZACHODNIE E Z WIEŻĄ. 

Koszt całkowity projektu – 7.929.749,20 zł, udział finansowy Gminy – 1.976.642,30 zł; 

dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych – 5.929.926,90 zł. Dnia 22.04.2005 r. 

wniosek, pomimo wysokiej oceny Panelu Ekspertów, znalazł się na liście rezerwowej. 
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16 listopada 2006 r. rozstrzygnięto przydział środków dla projektów znajdujących się na liście 

rezerwowej. Prezydent otrzymał propozycję dofinansowania realizacji inwestycji, jednakże 

proponowane środki pochodziły z oszczędności „porealizacyjnej” wniosków, którym 

przyznano dofinansowanie. Proponowana kwota 668.336,00 zł., w porównaniu do wartości 

całej inwestycji, stanowiła niespełna 10 % wartości projektu. Jednocześnie beneficjent 

zobligowany był do realizacji całego zakresu rzeczowego inwestycji zawartego we wniosku 

aplikacyjnym, przy znikomym dofinansowaniu. Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki 

dofinansowania, którego przyjęcie zamknęłoby drogę do ubiegania się o dofinansowanie 

realizacji projektu w następnym okresie programowania, Prezydent podjął decyzję o 

nieskorzystaniu ze środków unijnych na ten cel w okresie programowania 2004 - 2006.  

 

ROZBUDOWA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W LEGNICY WRAZ Z ZAKUPEM TABORU 

AUTOBUSOWEGO DLA MPK SP. Z O.O. 

Koszt całkowity – 4.443.751,03 zł; udział finansowy gminy - 1.168.922,36 zł; dofinansowanie 

ze środków funduszy strukturalnych – 3.274.828,67 zł. Projekt otrzymał rekomendację RKS, 

następstwem czego było podpisanie przez Prezydenta Legnicy dnia 13 czerwca 2006 r. 

Umowy Dofinansowania na realizację projektu. Projekt jest w trakcie realizacji. Zakończenie 

realizacji przewidziano na sierpień 2007 r. Przedmiotem projektu jest budowa pętli 

autobusowej, zatok oraz wiat na ulicy płk. Karola Myrka oraz zakup taboru autobusowego 

wraz z systemem monitoringu bezpieczeństwa.  

Projekt obejmuje: 

budowę nawrotnej pętli autobusowej w postaci jezdni jednokierunkowych i wyspy centralnej,  

budowę dwóch zatok autobusowych na odcinku liniowym – z dwoma wiatami dla 

użytkowników komunikacji zbiorowej,  

budowę dwóch zatok autobusowych na pętli nawrotnej – z dwoma wiatami dla użytkowników 

komunikacji zbiorowej,  

zakup 4 autobusów spełniających normy europejskie,  

zakup systemu monitoringu bezpieczeństwa. 

Korzyści dla mieszkańców: 

zmniejszenie obciążenia pasażerskiego na strategicznych liniach MPK,  

poprawa estetyki oraz zmniejszenie awaryjności autobusów,  

poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego,  

zredukowanie czasu podróży,  

zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie 

dostępu do nich.  
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REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W LEGNICY. ETAP I MODERNIZACJA ULICY 

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY  

Łączna wartość inwestycji – 5.539.920,40 zł; dofinansowanie ze środków funduszy 

strukturalnych - 4.154.940,30 zł (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu). 

21 września 2005 r. została podpisana przez Stanisława Łopatowskiego - Wojewodę 

Dolnośląskiego i Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Legnicy Umowa Dofinansowania 

projektu nr Z/2.02/III/3.3.1/280/04/04/U/78/05. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

Inwestycja służyła przywróceniu głównemu legnickiemu traktowi handlowemu historycznego 

wyglądu i charakteru. Obejmowała, między innymi, wymianę nawierzchni ulicy i uliczek doń 

przylegających na kostkę granitową, budowę kanalizacji deszczowej, małej architektury, 

enklaw zieleni, instalację stylizowanego oświetlenia, ławeczek, koszy na odpadki, stojaków 

na rowery, stylizowanego zegara. Zabiegom renowacyjnym została poddana zabytkowa 

dekoracja sgraffitowa na kamienicy Scholza, gdzie mieści się siedziba Ośrodka Sportu 

i Rekreacji. 

Korzyści dla mieszkańców: 

odnowiony wizerunek ulicy, poprzez modernizację małej architektury i oświetlenia,  

wzrost atrakcyjności i bezpieczeństwa poprzez jednolity rodzaj nawierzchni ulicy 

Najświętszej Marii Panny i ulic przyległych o powierzchni 1.214,00 m²,  

ożywienie gospodarcze miasta, 

wzrost atrakcyjności inwestycyjnej zrewitalizowanego terenu. 

Realizacja projektu zakończyła się w marcu 2006 r. Na konto Gminy zostały przekazane 

środki finansowe w następujących transzach: 

- marzec 2006  - 2.668.792,38 zł; 

- lipiec 2006 - 895.519,14 zł; 

- sierpień 2006 - 475.241,53 zł; 

- grudzień  2006 - 78.750,50 zł. 

 

BUDOWA OBWODNICY ZACHODNIEJ LEGNICY – ETAP ID – ODCINEK OD UL. 

NOWODWORSKIEJ DO AUTOSTRADY A4 

Sukcesem zakończone zostały starania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport  

projektu budowy ostatniego odcinka Obwodnicy Zachodniej Legnicy. Podpisana przez Jana 

Ryszarda Kurylczyka – Ministra Infrastruktury i Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta 

Legnicy 18 października 2005 Umowa Dofinansowania nr 75/05 pozwoliła zakończyć 
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największą inwestycję drogową Legnicy, której wartość ogólną szacuje się na około 

100 mln zł. Łączna wartość tego etapu inwestycji to 31.801.930,86 zł; dofinansowanie ze 

środków funduszy strukturalnych - 17.793.086,48 zł (75 % wydatków kwalifikowanych 

w ramach Projektu).  

Przedmiotem projektu była realizacja etapu ID budowy obwodnicy zachodniej  

w Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 3. W ramach inwestycji wybudowano: 

dwie jezdnie jednokierunkowe z dwoma pasami ruchu każda,   

chodniki, ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe,  

skrzyżowanie typu rondo w rejonie istniejącego skrzyżowania. 

Ponadto w celu skomunikowania terenów przyległych w rejonie projektowanego 

skrzyżowania (rondo) wybudowano włączenia do dróg lokalnych oraz do dróg dojazdowych. 

Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy, której ostatnim etapem był  wybudowany  odcinek 

ID, sprawiła, że miasto jest jedynym dużym miastem w tej części Polski posiadającym 

własną obwodnicę. Dzięki tej arterii wyprowadzony został ze śródmieścia uciążliwy dla 

mieszkańców ruch tranzytowy.  

Korzyści dla mieszkańców: 

poprawa płynności ruchu drogowego, a przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie 

czasu przejazdu,  

poprawa obsługi komunikacyjnej, a w szczególności uporządkowanie i usprawnienie 

komunikacji tranzytowej,  

uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej,  

zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych,  

zmniejszenie uciążliwości wywołanej hałasem, wibracjami i spalinami. 

Projekt zakończono w lutym 2006 r. We wrześniu 2006 r. Gmina Legnica otrzymała 

z Ministerstwa Transportu kwotę 17.793.086,48 zł, stanowiąca refundację poniesionych 

kosztów. 

 

BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI POŁUDNIOWEJ W LEGNICY – MODERNIZACJA ULICY 

GRABSKIEGO. 

Łączna wartość inwestycji – 2.294.839,86 zł; dofinansowanie ze środków funduszy 

strukturalnych – 1.721.129,90 zł (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu). Dnia 

8 marca 2006 r. Krzysztof Grzelczyk Wojewoda Dolnośląski i Tadeusz Krzakowski Prezydent 

Legnicy podpisali Umowę Dofinansowania nr Z/2.02/I/1.1.1/555/05/U/55/06.  

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. Przedmiotem Projektu była rozbudowa odcinka ulicy Grabskiego, w rejonie od 

skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Legnicy.  
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W ramach projektu wybudowano: 

jezdnię,  

chodniki,  

tereny zielone,  

ścieżki rowerowe,  

kanalizację deszczową,  

oświetlenie uliczne. 

Założenia projektowe przedsięwzięcia miały na celu usprawnienie organizacji ruchu, a tym 

samym - poprawę stanu bezpieczeństwa zarówno dla użytkowników drogi jak  

i pieszych. 

Korzyści dla mieszkańców: 

odciążenie centrum od wewnątrzmiejskiego ruchu międzyosiedlowego  

(między wschodnią i zachodnią częścią miasta),  

poprawa bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników drogi i dla pieszych,  

uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej,  

zmniejszenie ilości wypadków drogowych. 

Projekt zakończono w sierpniu 2006 r. Na konto Gminy w październiku 2006 r. wpłynęła 

pierwsza transza w kwocie 721.831,19 zł, stanowiąca refundację części poniesionych przez 

Gminę kosztów. 

 

W grudniu 2006 roku Legnica znalazła się na pierwszym miejscu listy rankingowej miast na 

prawach powiatu stworzonej przez Związek Powiatów Polskich (z liczbą 2.401 punktów). Tak 

wysoka lokata przyznana została między innymi dzięki: 

uzyskaniu przez Urząd Miasta Międzynarodowego Certyfikatu ISO 9001:2000, 

uzyskaniu Certyfikatu „Miasto otwarte na fundusze strukturalne”, 

pionierskiemu wykorzystywaniu odnawialnego źródła energii. 

 

Miasto może się również poszczycić tytułem „Unijnej Gwiazdy”, zdobytym w ramach 

programu promocji dobrych praktyk, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. Organizatorzy wyróżnili projekt pn.: „Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. 

Etap I – modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny”, który został zrealizowany z udziałem 

środków Unii Europejskiej (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego). Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości 4.328.403,09 zł przy 

całkowitej jego wartości 5.771.204,03 zł. 5 grudnia 2006 r. w Warszawie odbyło się uroczyste 

wręczenie „Certyfikatu Banku Dobrych Praktyk” w ramach konkursu „Wzoruj się na 

najlepszych – Bank Dobrych Praktyk” organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej i Ministra Rozwoju Regionalnego. Eksperci analizowali 1.300 projektów już 
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zrealizowanych i rozliczonych, a do Banku wybrali zaledwie 51 spośród nich, w tym zaledwie 

4 z Dolnego Śląska. Certyfikat jest zatem dowodem na profesjonalizm działań miasta 

w zakresie pozyskiwania środków finansowych z europejskich funduszy strukturalnych. 

Został przyznany za przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID 

– odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4”, które eksperci ocenili jako projekt 

„wzorowo zrealizowany”. Koszt całkowity wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 

23.724.115,30 zł przy dofinansowaniu UE wynoszącym 17.793.086,48 zł. 

 

Legnica w pełni wykorzystała szansę związaną z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych 

w okresie finansowania 2004-2006. W tym czasie miasto zdobyło około 28.000.000 zł dotacji 

z Unii Europejskiej i około 14.000.000 zł dotacji z budżetu państwa na inwestycje, których 

łączna wartość przekracza 47.000.000 zł. Świadczy to o bardzo wysokiej efektywności 

pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych przez Legnicę. 

 

Ogólnopolski tygodnik samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikował w swym 

pierwszym numerze z 2007 r. - opracowany wspólnie z naukowcami Uniwersytetu 

Warszawskiego - ranking samorządów, najlepiej pozyskujących i wykorzystujących środki 

unijne do 2005 roku. W kategorii polskich miast na prawach powiatu (pod względem 

wysokości udziału środków zagranicznych w ogólnych wydatkach inwestycyjnych) bardzo 

wysokie – drugie miejsce specjaliści przyznali Legnicy. 

 

W okresie analizowanym przez autorów rankingu 65,46 % nakładów Legnicy na 

przedsięwzięcia inwestycyjne pochodziło z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Wydatki te przede wszystkim skupiały się na zakończonej jesienią 2005 r. budowie 

obwodnicy zachodniej. Pod względem wykorzystywania unijnej pomocy w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca Legnica znalazła się w tym samym rankingu na miejscu jedenastym 

pośród polskich miast na prawach powiatu. 

  

Na rozpoczynający się kolejny okres unijnego dofinansowywania (2007-2013) Prezydent 

Tadeusz Krzakowski przygotował projekty inwestycyjne o wartości ponad 300 milionów 

złotych. Związane są one głównie z dalszą modernizacją układu komunikacyjnego 

i remontami dróg, remontami obiektów oświatowych, rewitalizacją Starego Miasta 

i zabytkowych obiektów. 
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III. INWESTYCJE,  REMONTY,  MODERNIZACJE 

 

W  2006 r. nakłady na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne wyniosły 

ogółem 34.617.850,39 zł, w tym środki zewnętrzne:  

• budżet państwa (subwencja, dotacje celowe) – 3.210.749,13 zł,  

• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 720.000 zł,  

• refundacja środków Unii Europejskiej – 22.079.132,93 zł, w tym na projekt 

„Rewitalizacja Starego Miasta – etap I – modernizacja ul. NMP” – 3.564.311,52 zł, 

projekt „Budowa obwodnicy zachodniej – etap I D – odcinek od ul. Nowodworskiej do 

autostrady A4” – 17.793.086,48 zł (projekt w całości rozliczony z Ministerstwem 

Transportu), projekt „Zbiorcza Droga Południowa – modernizacja ul. Grabskiego” – 

721.734,93 zł,  

• dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – 179.271 zł, 

• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

679.200 zł, 

• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

270.400 zł. 

Pieniądze na inwestycje i zakupy pochodziły również z Gminnego i Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 491.399,87 zł oraz z dochodów 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 970.579,55 zł, 

a także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w wysokości 

199.250 zł. 

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że w 2006 r. gmina nie zaciągnęła żadnych inwestycyjnych 

kredytów bankowych. 

 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Legnicy wydatki inwestycyjne w 2006 r. osiągnęły kwotę 

327 zł. 

 

Dla zilustrowania zmian, które zaszły w analizowanym okresie, poniżej przedstawiono 

najważniejsze inwestycje roku 2006 w poszczególnych dziedzinach oraz wybrane zadania 

remontowo – modernizacyjne. Warto tu jeszcze dodać, że w ubiegłym roku realizowano 

łącznie z zakupami inwestycyjnymi 109 inwestycji, w tym 8  w ramach inicjatyw lokalnych, 

podczas gdy w 2005 r. – 70, w tym 3 zadania w ramach inicjatyw lokalnych. 
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Transport i komunikacja – łączne nakłady na inwestycje w 2006 r. wyniosły 

16.480.549,44 zł 

 
Nazwa inwestycji 

Koszt  
w zł 

 
Uwagi 

Zbiorcza Droga Południowa – modernizacja ul. 
Grabskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska 
Polskiego 
 

1.927.639,32 Wykonano m.in. dwie 
jezdnie, chodniki, kanalizację 
deszczową, 18 latarni 

Przebudowa mostu na rzece Wierzbiak na ul. 
Koskowickiej  
 

1.024.425,31 Wykonano m.in. most o dł. 
7,97 mb i pow. 107 m kw. 

Przebudowa ul. Wrocławskiej  - I etap – od ul. 
Moniuszki do I bramy Cmentarza Komunalnego 

3.390.029,26 Wykonano m.in. jezdnię dł. 
460 mb, kanalizację 
deszczową dł. 107 m kw., 
chodniki, zjazdy, zatokę 
autobusową  

Przebudowa ul. Czarnieckiego 2.238.410,00 Wykonano m.in. jezdnię dł. 
418 mb, kanalizację 
deszczową dł. 87 mb, 
chodniki, zjazdy 

Modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny i płyty Rynku 1.062.822,89 Zakończono prace związane 
z przebudową ul. NMP wraz 
z ulicami przyległymi oraz 
rozpoczęto – w zakresie 
przebudowy płyty Rynku, pl. 
Katedralnego i ulic 
przyległych – opracowanie 
dokumentacji projektowej 
(zakończenie 2007 r.) 

Rozbudowa transportu publicznego wraz z zakupem 
taboru autobusowego i przebudową ul. Myrka 

5.052.252,88 Zakupiono 4 autobusy 
niskopodłogowe, które 
przekazano MPK sp. z o.o., 
w zakresie przebudowy ul. 
Myrka – wykonano roboty 
instalacyjne związane z 
budową kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia 

Modernizacja nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem 
na ul. Kilińskiego od nr 15 do nr 55 – w ramach inicjatyw 
lokalnych 

113.614,88 Zakończono budowę drogi 
w technologii stabilizacji 
chemicznej i budowę 
kanalizacji deszczowej 

Modernizacja nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowej, 
Goździkowej (część) i Czerwonych Maków (część) – 
w ramach inicjatyw lokalnych 

249.451,12 Zakończono budowę dróg 
w technologii stabilizacji 
chemicznej 

Przebudowa drogi gruntowej na drogę polbruk na ul. 
Kanarkowej – w ramach inicjatyw lokalnych 

210.594,09 Przebudowano drogę o pow. 
1.156 m kw. 

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż al. Piłsudskiego – 
I etap na odcinku od ul. Galileusza  
do ul. W. Niedźwiedzicy 

302. 940,83 Wybudowano ścieżki o pow. 
1.924,9 m kw. 

Budowa akomodowanej sygnalizacji na skrzyżowaniu 
ul. Senatorskiej/Jagiellońskiej 

270.000,00  

Budowa zatok parkingowych przy ul. Świętokrzyskiej, 
Szaniawskiego, Okulickiego, Sosnkowskiego – 
w ramach inicjatyw lokalnych 

 
163.068,55 

 

Budowa chodnika na ul. Kwiatkowskiego – w ramach 
inicjatyw lokalnych 

162.580,27  
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W 2006 r. zakończono poza tym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską oraz rozpoczęto 

opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Gniewomierskiej 

i przebudowę drogi krajowej nr 94 – etap I – ul. Chojnowska od granic miasta do ul. 

Jagiellońskiej. 

Remonty i modernizacje w sferze drogownictwa : 

• remont chodnika na ul. Biskupiej/Wrocławskiej (koszt – 35 tys. zł), 

• remont nawierzchni chodnika przy ul. Kolbego – odcinek przy Szkoły Podstawowej 10 

(ponad 16 tys. zł), 

• remont chodników na ul. Armii Ludowej, Sportowców, Drohobyckiej (ponad 23 tys. zł),  

• przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Witelona (ponad 106 tys. zł), 

• zakończenie prac projektowych dot. remontu przejścia podziemnego przy pl. 

Wolności (prawie 47 tys. zł), 

• remont nawierzchni ul. Łabędziej (ponad 51,5 tys. zł), 

• likwidacja osuwiska – naprawa skarpy obwodnicy zachodniej (ponad 540 tys. zł), 

• przebudowa skrzyżowania al. Rzeczypospolitej/ul. Kaczawska (ponad 50 tys. zł). 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne nakłady wyniosły  

1.043.795,29 zł. 

Nazwa inwestycji Koszt  
w zł 

Uwagi 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wielogórskiej – 
etap I, podetap B  

858.455,87 Wybudowano sieć kanalizacji 
grawitacyjnej, kanalizacji 
tłocznej, przyłącze kanalizacji 
do budynku Szkoły Podstaw. 

Budowa sieci wodociągowej na ul. Pawickiej 27.499,00 Opracowano dokumentację 
projektową – zakończenie 
prac w 2007 r. 

Rekultywacja środowiska gruntowo – wodnego na terenie 
b. lotniska 

24.717,00 Prace trwają od 2004 r. 
Dotychczas sczerpano 3,55 m 
sześc. paliwa zalegającego 
na zwierciadle wód 
podziemnych 

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 68.870,00 Zakupiono 35 pojemników na 
szkło i 36 na papier 

Rewitalizacja Skweru Orląt Lwowskich – wykonanie 
wodotrysków 

102.089,00  

Zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni 
średniej i wysokiej 

25.487,00  

Wykonanie podświetlenia pomnika „2000 lat 
Chrześcijaństwa” na Skwerze Orląt Lwowskich 

17.536,69  

 

W ub. r. kontynuowano prace związane z budową nowego cmentarza komunalnego (wykup 

gruntów oraz przygotowano dokumentację projektową do uzgodnień) oraz opracowano 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 17 

studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko na zadanie 

inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego i zabytkowego Zespołu Palmiarni”. 

Trzeba tu ponadto dodać, że prezydent miasta wielokrotnie monitował w Urzędzie 

Marszałkowskim i podległym mu Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we 

Wrocławiu w sprawie wprowadzenia w 2006 r. do planu inwestycyjnego „Programu dla Odry 

2006” zadania pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego L-7 Kartuska III rz. Kaczawy 

w km 25+677 do 29+350 m. Legnica”. Niestety nie udało się, tym niemniej na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opracowywane jest „Studium 

ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kaczawy”, które ma być zakończone w 2007 r. 

Dokument ten wytyczy kierunki zamierzeń inwestycyjnych z zakresu ochrony przed 

powodzią na tle hydrologii rzeki Kaczawy i dopływów, w tym projektowanych rozwiązań 

technicznych w ramach zadań „Wierzbiak” i „Kartuska III”. 

Remonty i modernizacje wybranych urządzeń komunalnych: 

• remont 69 wiat przystankowych (koszt prawie 52 tys. zł), 

• remont ciągów pieszych w Palmiarni oraz wykonanie wejścia bocznego wraz 

z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, a także zakup kwiatów i ptaków (ponad 

62 tys. zł), 

• remont fontanny głównej oraz „Żabiego Dołka”, a także Muszli Koncertowej w Parku 

(ponad 17 tys. zł), 

• remont oświetlenia wzdłuż alei głównej na Cmentarzu Komunalnym 

(ponad  11 tys. zł), 

• remont III bramy cmentarnej i wykonanie nawierzchni (prawie 17 tys. zł), 

• odwodnienie z dachów i posadzek boksów dla zwierząt w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt (prawie 19 tys. zł), 

• zakończenie rewitalizacji Skweru Orląt Lwowskich (421.189 zł), 

• leczenie, konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody oraz cennego starodrzewu 

(ponad 72 tys. zł, w tym 36 tys. zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 

• konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego (ponad 25 tys. zł), 

• wykonanie stylizowanych ławek parkowych (prawie 25 tys. zł), 

• likwidacja dzikich wysypisk oraz rekultywacja gruntów przy ul. Okrężnej (za 

ogródkami działkowymi), ul. Struga (wzdłuż torów), ul. Kilińskiego (za garażami 

wzdłuż torów), ul. Grodzieńskiej, ul. Stryjskiej, al. Zwycięstwa (wzdłuż garaży), al. 

Czerwonych Maków i ul. Bratkowej oraz przy ul. Radosnej (prawie 27 tys. zł). 
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Gospodarka mieszkaniowa – łączne nakłady 1.494.800,32 zł 

Nazwa inwestycji Koszt  
w zł 

Uwagi 

Budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych 
w Przychodni przy ul. Biegunowej 

45.912,00  

Modernizacja toalet z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 

12.403,80  

Modernizacja budynku przy ul. Lotniczej 42 59.807,66 Wykonano docieplenie ścian 
osłonowych i utylizację 
azbestu 

Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania przy 
ul. Łukasińskiego 

82.187,44  

Modernizacja budynku przy ul. H. Pobożnego 18 a  42.064,54 Wykonano docieplenie ściany 
szczytowej 

Modernizacja budynku przy ul. Korczaka 2 28.517,86 Wykonano docieplenie ściany 
szczytowej 

Wyodrębnienie nieruchomości poprzez odtworzenie 
ściany nośnej pomiędzy budynkami ul. Bankowej 1 i ul. 
Bankowej 3 – I etap  

11.260,80 Wykonano ścianę i odrębne 
wejście 

Wniesienie wkładów do Towarzystwa Budownictwa Spo- 
łecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na 
adaptację 5 koszarowców w Lasku Złotoryjskim oraz bu- 
dynku b. szpitala przy ul. Daszyńskiego 

900.000,00 
 

 

 

Remonty budynków komunalnych 

Nakłady na remonty komunalnych budynków mieszkaniowych w latach 2005 – 2006 ilustruje 

poniższa tabela. 

Rok 2005 2006 
Dotacja z budżetu 
miasta w zł 

5.503.297 5.445.223,12 

Środki własne ZGM 5.150.539 5.542.827,14 
Ogółem 10.653.836 10.988.050,26 

 

W 2006 r. wykonano m.in.: 

• remont 19 mieszkań socjalnych za prawie 250 tys. zł, 

• remont 13 mieszkań pod wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki, 

na co wydano prawie 300 tys. zł, 

• remont 24 dachów na wartość ponad 1,5 mln zł, 

• remont 4 elewacji budynków (Rynek 32, 33, 34, Piekarska 7), których koszt wyniósł 

ponad 340 tys. zł, 

• wymianę instalacji gazowej w 27 klatkach za ponad 600 tys. zł, 

• wymianę instalacji elektrycznej w 18 klatkach za ponad 460 tys. zł, 

• wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w 21 klatkach za ponad 217 tys. zł, 

• wymianę 581 okien na wartość ponad 600 tys. zł, 

• postawiono 538 pieców kaflowych za ponad 1,3 mln zł.  
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Oświata i wychowanie – łączne nakłady inwestycyjne 2.601.337,89 zł 

Nazwa inwestycji Koszt 
w zł 

Uwagi 

Modernizacja kotłowni w Miejskim Przedszkolu nr 1 przy 
al. Rzeczypospolitej 

185.504,70 Likwidacja kotłowni opalanej 
paliwem stałym i budowa 
kotłowni gazowej 

Kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 
przy ul. Marynarskiej oraz modernizacja boisk szkolnych 

293.580,50 Wymiana okien w segmen-
tach dydaktycznych oraz 
montaż drzwi wejściowych; 
w zakresie modernizacji  
boisk –  opracowanie 
dokumentacji projektowej 
oraz koncepcji 
zagospodarowania terenu 

Modernizacja sali gimnastycznej i boisk szkolnych w 
Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Grabskiego 

280.000,00 Zakończono prace projektowe 
i rozpoczęto prace budowlane 

Zakończenie rozbudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum 
nr 5 przy ul. Chojnowskiej 

39.994,41 Obiekt przekazano 
użytkownikowi 

Zakończenie renowacji obiektu I Liceum 
Ogólnokształcącego 

737.882,07 Zakończono elewacje od 
strony północnej, elewacji 
wschodniej i południowej  

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Radosnej 

640.000,00 Zakończono prace projektowe 
i rozpoczęto prace 
modernizacyjne 

Zakup autobusu z ilością miejsc 17 – 20 
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

129.990,00 Autobus przekazano Zespo-
łowi Szkół Integracyjnych – 
zakup współfinansowany ze 
środków PFRON 

Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Placówek 
Specjalnych przy ul. Rycerskiej 

47.865,80 Opracowanie projektu napra- 
wy dachu i remontu sali gim- 
nastycznej oraz wyłonienie 
wykonawcy robót 

 
W 2006 r. w placówkach oświatowo – wychowawczych dokonano wiele zakupów 

inwestycyjnych w postaci m.in. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 

zmywarek do naczyń, czy sprzętu sportowego. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 

247.208,31 zł. 

 

Od 2004 r. obserwuje się systematyczny wzrost nakładów na remonty w placówkach 

oświatowo – wychowawczych.  

Tendencje te obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj jednostki 2004 rok 2005 rok 2006 rok 
Przedszkola 166.959 zł 111.812 zł 162.551,42 zł 

Szkoły podstawowe 723.178 zł 776.512 zł 854.944,18 zł 
Gimnazja  333.335 zł 343.203 zł 335.918,12 zł 

Szkoły ponadgimnazjalne 708.497 zł 788.379 zł 696.886,68 zł 
Inne placówki: MCK, 
Schronisko, Poradnie 

179.206 zł 200.952 zł 185.654,94 zł 

Ogółem 2.111.175 zł 2.220.858 zł 2.235.955,34 zł 
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Opieka społeczna i pomoc osobom niepełnosprawnym – łączne nakłady 777.753,48 zł. 

Nazwa inwestycji Kwota 
w zł 

Uwagi 

Utworzenie pracowni komputerowej w Świetlicy Tera-
peutycznej nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 

14.902,00 Zakupiono 3 zestawy kompu- 
terowe wraz z oprogramowa- 
niem 

Zakup 9 osobowych mikrobusów dostosowanych do 
przewozu osób niepełnosprawnych 

120.000,00 Zakupiono 2 mikrobusy, które 
przekazano Pogotowiu 
Ratunkowemu – zakup współ- 
finansowany z PFRON  

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 24.000,00 Odkupiono od Fundacji na 
Rzecz Dzieci ZM używany 
autobus, który przekazano 
MOPS-owi; zakup współfi- 
nansowany z PFRON  

Budowa szybu dźwigowego i montaż windy pionowej, 
a także wykonanie  systemu sygnalizacji pożarowej w 
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia 
Puchatka oraz zakupy inwestycyjne 

354.626,02  

 

Do placówek, będących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Domu 

Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni, żłobków), 

dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 204.225,48 zł. Był to głównie sprzęt 

użytkowy do bloków żywieniowych. Ponadto dla pracowników MOPS-u zakupiono zestawy 

komputerowe wraz z oprogramowaniem. Na ten cel wydatkowano prawie 60 tys. zł. 

Natomiast nakłady remontowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach 

pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia wyniosły w 2006 r. ponad 800 tys. zł. 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – łączne nakłady 4.773.113,55 zł 

Nazwa inwestycji Kwota 
w zł 

Uwagi 

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej 4.383.782,55 Wykonano prace remontowo 
– modernizacyjne w salach 
skrzydła „C” i „D” I piętra – 15 
pomieszczeń wraz z wyposa-
żeniem, które przekazano 
Muzeum Miedzi oraz ele-
wację skrzydła „D” i elewację 
części skrzydła „E” 

Restauracja rzeźby św. Franciszka Ksawerego wraz 
z wykonaniem kopii 

41.900,00 Oryginał figury przekazano 
Muzeum Miedzi 

Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. 
w obiekcie Teatru przy ul. Jordana 2 

120.000,00  

Rewaloryzacja i rozbudowa Legnickiej Biblioteki 
Publicznej 

156.770,00 Opracowano dokumentację 
projektową wraz z kosztory- 
sami i instalacjami 

Wykonanie i montaż figury „Satyrykonowego 
Chłopaczka” 

70.661,00 Figurę i tablice pamiątkowe 
satyryków zamontowano na 
ul. NMP 
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W związku z tym, że w ub. r. nie złożono żadnego wniosku na udzielenie dotacji z budżetu 

miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach – 

w myśl uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/366/05 z dnia 30 maja 2005 r. – prezydent miasta 

postanowił wykorzystać te pieniądze na restaurację XVIII wiecznej figury św. Franciszka 

Ksawerego, która została uszkodzona przez wandali. Jej kopię uroczyście postawiono na 

moście przy ul. Wrocławskiej, a oryginalna rzeźba trafiła do Lapidarium Muzeum Miedzi.  

W 2006 r. odrestaurowano również zabytkową stację meteorologiczną, usytuowaną u zbiegu 

ulic Mickiewicza i Powstańców Śląskich. „Domek pogodynki” pochodzi z XIX w. 

Warto również w tym miejscu wspomnieć, że w analizowanym okresie zakończono remont 

elewacji kamienic w Rynku 32 i 34 oraz kontynuowano prace renowacyjne budynku przy 

ul. Piekarskiej 7. 

 

Kultura fizyczna i sport – łączne nakłady 6.608.352,24 zł. 

Nazwa inwestycji Kwota 
w zł 

Uwagi 

Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego 6.508.352,26 Wykonano roboty ziemne pod 
fundamenty trybuny „A”, prace 
zbrojeniowe fundamentowe, 
montaż prefabrykatów pod 
siedzenia, montaż konstrukcji 
dachowej, montaż siedzisk, 
pokrycie dachowe oraz montaż 
kabin dla prasy na trybunie „A” 

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 99.999,98 Zakupiono m.in. samochód 
ciężarowy, urządzenia 
do nagłaśniania imprez 
plenerowych 

 

Bezpieczeństwo publiczne i administracja samorządowa – łączne nakłady 

inwestycyjne 838.148,18 zł. 

Nazwa inwestycji Kwota 
w zł 

Uwagi 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego – modernizacja i 
wyposażenie  

244.856,99 Adaptacja pomieszczeń, zakup 
sprzętu łączności i tele- 
informatycznego 

Rozbudowa systemu monitoringu kamerowego  65.880,00 Zakupiono i zamontowano 2 
kolejne kamery – na os. Pie- 
kary: przy ul. Przybosia 3 i ul. 
Pomorskiej 56 

Zakup oprogramowania Systemu Wspomagania De- 
cyzji dla KM Państwowej Straży Pożarnej 

10.000,00  

Informatyzacja Urzędu Miasta 287.139,62 Zakup sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem, 
zakup licencji na 
oprogramowanie uplook i stat- 
look 

Wykonanie instalacji teletechnicznej punktu bezprzewo- 
dowego dostępu do Internetu  

4.894,00 Uruchomiono HOT SPOT 

Zakup samochodu osobowego 99.899,70  
Zakup kserokopiarek 91.157,18 Zakupiono 2 kserokopiarki, w 

tym 1 dla Biura Rady Miejskiej 
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Nakłady inwestycyjne w spółkach komunalnych 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 2.442.600 zł, z tego na 

urządzenia wodociągowe – ponad 833 tys. zł, modernizację sieci i urządzeń 

kanalizacyjnych – prawie 860 tys. zł, zakupy inwestycyjne – ponad 750 tys. zł, 

• Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 2.616.300 zł. 

Pieniądze te przeznaczono głównie na budowę bazy przy ul. Nowodworskiej oraz 

dwóch kiosków do sprzedaży kwiatów przy III bramie cmentarnej (ul. Wrocławska). 

Ponadto spółka zakupiła samochód typu śmieciarka, samochód do selektywnej 

zbiórki odpadów, samochód – cysternę asenizacyjną oraz stację METEO, 

zamontowaną na wiadukcie przy al. Piłsudskiego, 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. – 69.500 zł, 

• Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. – 1.553.000 zł; spółka wybudowała halę 

magazynową oraz zakupiła samochód Peugeot 206. 

 

 

IV.   AKTYWIZACJA GOSPODARCZA, PRZECIWDZIAŁANIE I ŁAGODZENIE 

SKUTKÓW  BEZROBOCIA 

 

Legnica w rankingu „Pulsu Biznesu”, opublikowanym pod koniec 2005 roku znalazła się na 

siódmym miejscu pośród przyjaznych inwestorom polskich miast powyżej stu tysięcy 

mieszkańców. Ocena taka stanowiła zachętę dla inwestorów i kapitału, zwiększając ich 

zainteresowanie Legnicą w roku 2006. 

Inwestycyjna atrakcyjność Legnicy promowana była w internecie, czasopismach, w radiu 

i telewizji oraz na targach krajowych i zagranicznych, gdzie przedstawiano gminne oferty. 

Urząd Miasta doskonalił pracę specjalnego zespołu, który wdrożył szybką ścieżkę obsługi 

inwestorów. Inwestorzy liczyć mogli na współpracę i wszelką pomoc ze strony władz gminy. 

Proinwestycyjny wizerunek Legnicy skutecznie kreował również gospodarz miasta podczas 

swych częstych spotkań z przedstawicielami biznesu i jego otoczenia. 

 

Gmina Legnica nadal działała jako partner finansowy w funduszu poręczeń kredytowych, 

będąc udziałowcem Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego (od 20 września 2004 r.), 

jako jeden z pięciu dolnośląskich samorządów. Z poręczeń gminy mogli korzystać legniccy 

mali i średni przedsiębiorcy, poszukujący łatwo dostępnego, taniego kredytu na rozwój firm. 

W 2006 r. udzielono poręczenia trzem przedsiębiorcom z Legnicy na kwotę 346.500 zł. 

6 kwietnia 2006 r. Prezydent Legnicy podpisał umowę z Polską Fundacją Przedsiębiorczości 

na utworzenie i prowadzenie przez gminę punktu obsługi Subregionalnego Funduszu 

Pożyczkowego „Dolny Śląsk”, utworzonego przy Wydziale Rozwoju Miasta. Fundusz udziela 
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pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Jego celem jest wspieranie lokalnej i regionalnej aktywności gospodarczej poprzez 

ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek i szkoleń. 

Adresatami oferty są głównie przedsiębiorcy, którzy mają utrudniony dostęp do drogich, 

komercyjnych kredytów bankowych.  

 

Ożywieniu gospodarczemu i pobudzeniu aktywności lokalnych przedsiębiorców, 

owocującemu powstawaniem nowych miejsc pracy, służyły prezydenckie inicjatywy 

uchwałodawcze, dotyczące ulg i preferencji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

W listopadzie 2005 miało miejsce uchwalenie nowego prawa lokalnego - zgodnego 

z unijnymi zasadami konkurencyjności gospodarczej – w postaci programu horyzontalnej 

pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program ów realnie funkcjonować 

zaczął w 2006 roku. Oferuje on znaczące ulgi w podatku od nieruchomości (nawet do 65 % 

wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych na okres 5 lat) firmom wchodzącym na 

lokalny rynek i tworzącym miejsca pracy. Podkreślić trzeba, że to nowatorskie legnickie 

rozwiązanie stało się wzorcem dla innych dolnośląskich samorządów, pragnących wspierać 

rozwój lokalnej przedsiębiorczości.  

W oparciu o przepisy lokalnego prawa, dotyczące finansowych zachęt do rozwijania firm 

i tworzenia nowych miejsc pracy, w roku 2006 ze zwolnień w podatku od nieruchomości 

skorzystały łącznie 34 osoby prawne (na kwotę ogólną około 1,7 mln zł) oraz 157 osób 

fizycznych (na kwotę ogólną ponad 251 tys. zł). W ciągu roku dało się zaobserwować 

wysokie zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców, firm oraz osób fizycznych korzystaniem 

z gminnej pomocy w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych, 

zwiększaniem zatrudnienia, zatrudnianiem osób bezrobotnych, prowadzeniem działalności 

w sferze usług zdrowotnych, komunalnych, penitencjarnych, zmianą sposobu użytkowania 

nieruchomości na cele gospodarcze oraz przeprowadzaniem remontów elewacji budynków. 

W 2003 roku po ten oferowany przez Prezydenta Miasta instrument ożywiania działalności 

gospodarczej sięgnęło 106 podmiotów, rok później – 142, w 2005 r.- 152 podmioty, a w 2006 

– już 191. W minionym roku z samej tylko formuły „pomocy horyzontalnej” skorzystały 22 

osoby prawne i fizyczne. Ta ilość stale się zwiększa. Z perspektywy „horyzontalnych” 

zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2007 skorzysta już około 30 podmiotów. 

 

Według danych Urzędu Statystycznego na koniec 2006 roku w Legnicy zarejestrowanych 

było w systemie REGON 12.589 podmiotów gospodarki narodowej (na koniec roku 2005 

ilość ta wynosiła 12.561). Pośród ujętych w systemie firm 665 było spółkami prawa 

handlowego. Z kolei w prowadzonej przez gminę ewidencji działalności gospodarczej 31 
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grudnia 2006 r. wpisanych było 8.527 przedsiębiorców. W roku 2006 do ewidencji gminnej 

wpisało się 1.153 nowych przedsiębiorców, natomiast wykreśliło się 1.189. 

Stosownie do legnickich przepisów preferencyjnych, czyniących tańszymi i prostszymi 

procedury zakładania własnej działalności gospodarczej (uchwała RM z 30.12.2002 r. 

zwalniająca z opłat wpisowych osoby bezrobotne i niepełnosprawne), z obowiązku 

wnoszenia opłat za wpis do ewidencji w roku 2006 zwolnionych zostało 439 osób (w tym 412 

wcześniej bezrobotnych i 27 osób niepełnosprawnych). W 2005 roku ilość ta wynosiła 378. 

Natomiast 123 przedsiębiorców korzystało w ubiegłym roku ze zwolnień w opłacaniu zmian 

we wpisach wprowadzanych do ewidencji. Łączna kwota zwolnień „wpisowych” wyniosła 

ponad 50 tys. złotych. 

 

Strategiczne znaczenie dla gospodarczego rozwoju Legnicy oraz jej rynku pracy posiada 

miejscowa podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2002 roku działalność 

produkcyjną prowadziło tam 7 firm, dających zatrudnienie 933 osobom. W roku 2006 ilość 

operujących w Strefie inwestorów była dwukrotnie większa. Na powierzchni ponad 55 ha 

z powodzeniem funkcjonowało 14 firm o międzynarodowym – niemieckim, francuskim, 

brytyjskim, amerykańskim, holenderskim, japońskim i krajowym kapitale. Dominują branże: 

motoryzacyjna, metalowa, odzieżowa, tekstylna, meblarska, tworzyw sztucznych, 

maszynowa, budowlana i spożywcza. Wartość zainwestowanych do 2006 r. środków 

przekroczyła miliard złotych. W firmach LSSE na 31 grudnia 2006 r. zatrudnione były 2.853 

osoby. 

 

Ostatnie lata odznaczały się szczególną aktywnością inwestycyjną zagranicznych 

podmiotów, lokujących swe firmy lub rozbudowujących fabryki na przedmieściach Legnicy.  

 

Zaledwie trzech lat potrzebowała niemiecka firma „ADO” International, by do pierwszej swej 

hali produkcyjnej, uruchomionej w legnickiej podstrefie LSSE w 2003 r. dodać kolejną. 

Uroczyste otwarcie nowego obiektu miało miejsce 2 czerwca 2006. Obecnie firma ta, będąca 

europejskim liderem na rynku firan i zasłon oraz dekoracyjnych tkanin i dodatków – zawsze 

ze złotą nitką – zatrudnia ponad 300 osób. Są to przede wszystkim kobiety.  

30 czerwca 2006 r. w legnickiej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Jaworzyńskiej 

odbyło się oficjalne otwarcie zakładu produkcyjnego firmy „Härter” Technika Wytłaczania. To 

przedsiębiorstwo z kapitałem niemieckim związało się z Legnicą w 2004 r., a już jesienią 

2005 r. uruchomiło pierwszą halę produkcyjną. Wartość inwestycji sięgnęła 5 milionów euro, 

a rozwojowe plany firmy zakładają zainwestowanie tutaj kwoty 50 milionów euro. Fabryka 

specjalizuje się w produkcji tłoczonych elementów montażowych do urządzeń gospodarstwa 

domowego, elektronarzędzi, telefonów komórkowych oraz wytwarzaniu maszyn tłoczących, 
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stosując najnowocześniejsze technologie. Lokalizacja zakładu w doskonale komunikacyjnie 

położonej Legnicy pozwala organizować tu centrum ekspansji na rynki Europy Wschodniej. 

Firma zatrudnia obecnie 130 osób. Do końca roku 2007 zatrudnienie wzrośnie do 290 osób.  

Światowy koncern „Gates” – producent pasów klinowych stosowanych w napędzie 

samochodów różnych marek - obecny jest w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od 

2002 roku. „Gates Polska” sp. z o. o., firma o mieszanym amerykańsko – brytyjskim kapitale, 

dotąd zainwestowała w Legnicy ponad 160 milionów złotych. W fabryce znalazło 

zatrudnienie około 300 osób. 6 lipca 2006 r. specjalnie przybyli z USA szefowie koncernu 

Richard Bell oraz Marco Moran uroczyście zainaugurowali działalność nowej hali 

produkcyjnej. W budynku, zwanym „mikserem”, o powierzchni 3.500 metrów kwadratowych 

produkowany jest granulat gumowy na potrzeby fabryki. Znalazło tu pracę kolejne 20 osób. 

Wartość tej inwestycji sięga 7 milionów dolarów.  

 

Prezydent Miasta, wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów z legnickiej podstrefy LSSE, 

na sesji Wysokiej Rady 25 września 2006 r. zaproponował taką zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ponad 50 hektarowego obszaru Strefy, by zwiększyły się 

powierzchnie, na których działające już tutaj firmy mogłyby budować nowe hale i poszerzać 

swą działalność. Przyniesie to efekt w postaci zwiększenia ilość miejsc pracy i powiększenia 

potencjału gospodarczego miasta. Dotychczasowe prawo pozwalało na przemysłowe 

wykorzystanie tylko 40 proc. powierzchni działki, jaką dysponuje inwestor. Reszta musiała 

być terenem zielonym. Prezydent Krzakowski zaproponował, a Rada przyjęła tę propozycję, 

żeby przedsiębiorcy w Strefie mogli wznosić swe obiekty produkcyjne na powierzchni 85 % 

działki. Rozwiązanie to już w 2006 r. umożliwiło kilku działającym w LSSE inwestorom 

budowę kolejnych hal fabrycznych. 

 

11 maja 2006 r. na placu pomiędzy ulicami Chojnowską, Piastowską i Jagiellońską oficjalnie 

rozpoczęła się budowa Rodzinnego Centrum Handlowo – Rekreacyjnego „FERIO”. Otwarcie 

FERIO Legnica miało miejsce 21 marca 2007 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 17 

milionów euro. Powierzchnia całkowita tej galerii to ok. 13 tysięcy m². Znajdzie tu 

zatrudnienie ponad 400 osób, a w jej budowie – jako podwykonawcy – uczestniczyły firmy 

legnickie. Zdaniem inwestorów, Dolny Śląsk i Legnica – to doskonałe miejsce do lokowania 

kapitału. Legnicka galeria jest drugą w regionie w sieci FERIO po zbudowanej we Wrocławiu 

na osiedlu Gaj. Ta nowa inwestycja, przynosząc legniczanom kolejne miejsca pracy, będzie 

też umacniać pozycję Legnicy jako regionalnego centrum handlowo-usługowego. 

Jesienią 2006 r. pomiędzy ulicami Gwarną, Złotoryjską i Wjazdową rozpoczęła się budowa 

Galerii „Gwarna”, która będzie nowoczesnym centrum handlowo – usługowym. Jej 

pięciokondygnacyjny budynek posiadać ma ponad 18 tys. m² powierzchni użytkowej. Na 
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trzech kondygnacjach przewidziano miejsca parkingowe dla 200 samochodów. Obiekt 

będzie wyposażony w ruchome schody, windę panoramiczną, windy osobowe i towarowe 

oraz narożny układ klatek schodowych, pozbawionych barier architektonicznych, a więc – 

przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. Znajdzie w niej pracę około 250 osób.  

 

30 sierpnia 2006 r. przy ul. Pawickiej firma „Eckert” Automatyka Spawalnicza sp. z o. o. 

uruchomiła nową halę produkcyjną. Firma istnieje od 16 lat. Powstała na terenie Niemiec, 

a od 1994 roku działa w Legnicy. Zajmuje się produkcją unikalnych maszyn, służących do 

cięcia i obróbki różnorodnych materiałów. Konstruktorem wszystkich maszyn jest pan 

Tadeusz Eckert. W ciągu kilku ostatnich lat firma zdobyła 80 % rynku krajowego 

i wyeliminowała zachodnią konkurencję dzięki doskonałej jakości urządzeń i niskiej ich cenie. 

Właśnie stosowanie najnowocześniejszych technologii i dobra organizacja pracy 

zdecydowały o przyznaniu „Eckertowi” Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. 

Budowa nowej hali kosztowała 1,5 mln złotych. Do tej pory właściciel zainwestował w swą 

legnicką fabrykę około 8 mln zł. Pracuje tu 57 osób, a średnia wieku personelu to ok. 30 lat. 

 

Na otwarcie Centrum Handlowego „Galeria Piastów” przy ul. Najświętszej Marii Panny 

legniczanie oczekiwali z wielkim zainteresowaniem. Budynek stanął w miejscu szpecącego 

zabytkowe śródmieście „Megasamu”, a swą niezwykle ciekawą, nawiązującą do historii 

architekturą wzbudza uznanie zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych gości. Otwarcie 

obiektu miało miejsce 29 listopada zeszłego roku. Wartość inwestycji, zrealizowanej w ciągu 

dwóch lat przez legnicką firmę EF Rank Progress Bartnicki-Mroczka wyniosła ok. 70 mln zł. 

Galeria ma ponad 12 tysięcy m² powierzchni na trzech kondygnacjach, połączonych 

ruchomymi schodami. Do prac wykończeniowych użyte były najwyższej jakości materiały. 

Pracuje tu około 500 osób. 

 

Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, jak również zachęcanie wszystkich inwestorów do 

brania czynnego udziału w życiu miasta, przybierało bardzo różne formy. Były to liczne 

spotkania w Ratuszu lub w zakładach pracy oraz organizowane lub współorganizowane 

szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorstw i pracodawców. Te ostatnie 

inicjatywy cieszyły się znacznym zainteresowaniem szczególnie małych i średnich 

przedsiębiorców zarówno z terenu Legnicy, jak i sąsiednich miast. Podczas szkoleń 

i seminariów lokalni biznesmeni zdobywali lub poszerzali swą wiedzę między innymi na 

temat: uzyskiwania poręczeń kredytowych oraz pożyczek na działalność gospodarczą, 

korzyści z partnerstwa władz lokalnych i przedsiębiorców (partnerstwo na rynku pracy), 

przygotowania dobrego biznesplanu, wdrażania elastycznych i innowacyjnych form 

zatrudniania oraz telepracy i wykorzystywania dostępnych instrumentów wspierania 
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przedsiębiorczości. Odbyło się również polsko-czeskie seminarium gospodarcze, którego 

ideę stanowiło doprowadzenie do bezpośrednich kontaktów i współpracy przedsiębiorstw 

Legnicy i Czech. Wszystkie te fora informacyjno – konsultacyjne gromadziły nie tylko 

przedstawicieli małego i średniego sektora przedsiębiorczości, ale również reprezentantów 

otoczenia biznesu, wyższych uczelni, stowarzyszeń i fundacji, samorządów, którzy pragną 

prowadzić aktywną politykę stymulowania rynku pracy oraz integracji zawodowej 

i społecznej. W 2006 roku powołany został Legnicki Klub Biznesu, skupiający i integrujący 

środowisko miejscowych przedsiębiorców. W Wydziale Rozwoju Miasta Magistratu 

stworzona została baza danych o legnickich przedsiębiorcach, obejmująca zapisy ewidencji 

gminnej, Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i rynek pracy 

Rok 2006 był kolejnym, w którym odnotowano znaczny spadek bezrobocia w mieście. Na 

koniec grudnia 2006 roku status bezrobotnego posiadało 6.145 mieszkańców Legnicy, w tym 

3.311 kobiet. W porównaniu do grudnia 2005 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się 

o 2.227 osób, tj. o 26,6 %, a spadek był dwukrotnie większy niż w 2005 roku. 

Na koniec grudnia 2006 r. stopa bezrobocia w Legnicy wynosiła 13,7 % i była niższa od 

wskaźnika w Województwie Dolnośląskim (16,8 %) oraz od stopy krajowej (14,9 %). 

Natomiast w porównaniu do roku 2005 spadła o 4,5 pkt. proc. 

 

W ciągu 2006 roku zarejestrowano 10.872 bezrobotnych, tj. o 793 mniej niż w 2005 r. 

Odnotowano natomiast wzrost odpływu bezrobotnych - z ewidencji wyłączono 13.099 osób, 

tj. więcej o 296 niż w roku poprzednim. W 2006 roku, podobnie jak w poprzednim, 

najliczniejsze grupy wyłączone z ewidencji to bezrobotni, którzy podjęli pracę (5.307 osób)  

oraz osoby wykluczone z rejestru bezrobotnych z uwagi na niepotwierdzenie gotowości do 

pracy (3.825 osób). Pracodawcy zgłosili w 2006 r. 2.775 ofert pracy, tj. o 10,9 % (223) więcej 

niż w roku poprzednim. 

 

Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

wyodrębnia grupy bezrobotnych – osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których 

zalicza się m.in. osoby do 25 roku życia, osoby które ukończyły szkołę wyższą (do 27 roku 

życia), długotrwale bezrobotne i powyżej 50 roku życia. Poniższe zestawienie przedstawia 

osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2005 i 2006 roku. 
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Wyszczególnienie 

 

Osoby wg stanu na 

koniec roku 

Udział w ogółem 

bezrobotnych (%) 

2005 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. 

do 25 roku życia 1 364 922 16,3 15,0 

które ukończyły szkołę wyższą,  

do 27 roku życia 

 

99 

 

52 

 

1,2 

 

0,8 

długotrwale bezrobotne 5.506 3.866 65,7 62,9 

powyżej 50 roku życia 1.926 1.868 23,0 30,4 

bez kwalifikacji zawodowych 2.021 1.806 27,4 24,1 

samotnie wychowujące dzieci  

do 7 roku życia 

 

481 

 

374 

 

5,7 

 

6,2 

niepełnosprawni  437 412 5,2 6,7 

 

W 2006 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, o 1,3 % spadł udział ludzi młodych (do 

25 lat) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (zmniejszenie o 442 osoby) oraz 

o 3,3 % udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (spadek o 215 osób). Wzrósł 

natomiast o 7,5 % udział osób w wieku powyżej 50 roku życia w ogólnej ilości 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

Szczególnie trudną sytuację w 2006 r. na rynku pracy mieli bezrobotni w przedziale 

wiekowym od 35 do 54 lat. Na koniec grudnia tego roku zarejestrowanych było 3.058 takich 

osób, tj. 49,77 % ogółu bezrobotnych. Zmniejszył się natomiast udział młodych legniczan 

poszukujących pracy. Na koniec 2006 liczba bezrobotnych w przedziale wiekowym od 18 do 

24 lat wynosiła 992 (spadek o 442 osoby w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego). 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia - na koniec 2006 roku dominowały, podobnie jak 

w roku 2005, osoby z wykształceniem gimnazjalnym (podstawowym), stanowiąc 33,23 % 

ogółu bezrobotnych oraz zasadniczym zawodowym – 30,33 %. Największą grupę 

bezrobotnych w 2006 roku, wg kryterium czasu pozostawania bez pracy, stanowiły osoby  

figurujące w ewidencji bezrobotnych ponad 12 miesięcy. Udział tej grupy to 40,3 % (2.478 

osób) pośród zarejestrowanych w 2006 r. 

 

 W roku 2006 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy otrzymał w ramach limitu 

6.289.300 zł z Funduszu Pracy na realizację programów rynku pracy. Dodatkowo pozyskał 

też 2.012.300 zł. Łącznie w roku 2006 PUP dysponował kwotą 8.301.600 zł, pochodzącą 

z Funduszu Pracy (2005 r. – 7.480.600 zł). Natomiast z Europejskiego Funduszu 
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Społecznego pozyskano 3.082.100 zł. Zatem w roku 2006 legnicki PUP przeznaczył na 

aktywizację bezrobotnych łączną kwotę 11.383.700 zł. 

W ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy 

aktywizacją objął 4.514 bezrobotnych, w tym 2.906 mieszkańców Legnicy, tj. 64,38 % 

wszystkich aktywizowanych. W 2006 roku:  

na szkolenia skierowano 1.333 bezrobotnych legniczan,  

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy podjęło 390 bezrobotnych,  

w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 200 osób,  

na staże skierowano 622 bezrobotnych,  

102 bezrobotnym przyznano środki finansowe - dotację na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na własny rachunek, 

PUP zawarł 45 umów z przedsiębiorcami na refundację kosztów utworzenia bądź 

doposażenia miejsc pracy  dla 116 bezrobotnych.  

W 2006 roku nową formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikającą z nowelizacji 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, były  prace społecznie użyteczne. 

Gmina Legnica była organizatorem prac społecznie użytecznych prowadzonych 

bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz w 5 jednostkach organizacyjnych Gminy. W ramach 

tych zajęć zaktywizowano 69 bezrobotnych legniczan. 

 

Od 2002 roku Prezydent Legnicy prowadzi aktywną politykę wspierania przedsiębiorców, 

zatrudniających osoby niepełnosprawne. Gmina w znaczący sposób pomaga też 

niepełnosprawnym, którzy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

Pomoc ta przybiera formy udzielania pożyczek, umożliwiających stworzenie własnego 

stanowiska pracy, własnej małej firmy, finansowanie szkoleń oraz doradztwo organizacyjno–

prawne. 

 

Stanowiące bardzo skuteczną formę zawodowej i społecznej aktywizacji niepełnosprawnych 

legniczan pożyczki na działalność gospodarczą udzielane są na korzystnych warunkach – 

okres spłaty obejmuje cztery lata z sześciomiesięczną karencją, oprocentowanie jest 

jednorazowe i wynosi 5 % otrzymanej kwoty, istnieje możliwość umorzenia do połowy 

wysokości pożyczki po dwóch latach jej niczym niezakłóconej spłaty. W roku 2006 Prezydent 

Miasta udzielił takich pożyczek 6 niepełnosprawnym mieszkańcom Legnicy na łączną kwotę 

345 tys. zł. Jednocześnie wobec 10 osób, które spełniły warunki prawne podjął decyzje o 

umorzeniu części niespłaconych kwot, dzięki czemu mogły one znacznie poprawić swą 

sytuację materialną i umocnić pozycję na konkurencyjnym rynku produkcji, handlu i usług. 

Niepełnosprawni przedsiębiorcy inwestowali m. in.: w produkcję i sprzedaż artykułów 
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spożywczych, produkcję i sprzedaż artykułów przemysłowych, poradnictwo organizacyjno-

prawne dla pracodawców w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

usługi remontowo-budowlane, prowadzenie małej gastronomii czy siłowni. 

 

Łącznie w 2006 roku na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych Prezydent Legnicy 

przeznaczył prawie 445 tys. złotych. 

 

 

V.  UDZIAŁ  GMINY  W  SPÓŁKACH 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. majątek gminy Legnica w 10 spółkach wynosił ogółem 

130.205.125 zł. Udział gminy w kapitale zakładowym poszczególnych spółek przedstawiał 

się następująco: 

• w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.   - 100 %, 

• w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  - 100 %, 

• w Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.     - 100 %, 

• w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym sp. z o.o.    - 94,06 %, 

• w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.     - 1,25 %, 

• w Rolno – Przemysłowym Rynku Hurtowym „Giełda Hurtowa” S.A.  - 5,79 %, 

• w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego „ALGOR” sp. z o.o.   - 7,05 %, 

• w TV Lubin          - 0,4 %, 

• w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” w Kamiennej Górze sp. z o. o. – 

39,77 %, 

• w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym sp. z o. o. we Wrocławiu   - 2,41 %. 

 

W ub. r. gmina objęła udziały i akcje w podwyższonym kapitale zakładowym trzech spółek,  

tj. w: 

• LPWiK S.A. – akcje o wartości 3.704.200 zł – wniesiono prawo własności gruntów, 

będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym spółki, 

• MPK sp. z o. o. – udziały o wartości 1.695.000 zł, wnosząc aportem 2 

niskopodłogowe autobusy marki „Solaris Urbino 10”, zakupione w ramach 

realizowanego projektu unijnego p.n. „Rozbudowa systemu transportu publicznego 

wraz z zakupem taboru autobusowego”  połączonego z przebudową ul. Myrka, 

• Towarzystwie Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze – 

udziały o wartości 5.773.500 zł, wnosząc gotówkę – 900.000 zł i aport w postaci 7 

działek, zabudowanych 6 koszarowcami przy ul. Złotoryjskiej, które TBS będzie 

adaptował na mieszkania przeznaczone na najem. 
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W połowie ub. r. odbyły się we wszystkich spółkach zwyczajne zgromadzenia wspólników lub 

akcjonariuszy, które dokonały oceny funkcjonowania spółek w 2005 r., zatwierdzając 

sprawozdania Zarządów i Rad Nadzorczych oraz sprawozdania finansowe za rok 2005, 

a także udzieliły absolutorium członkom organów spółek. 

W spółkach gminnych działają zarządy jednoosobowe, a funkcje kontrolne sprawują rady 

nadzorcze.  

Corocznie prezentowano Wysokiej Radzie informacje o działalności spółek komunalnych. 

 

Spółki komunalne świadczyły usługi dla mieszkańców, a niektóre z nich także dla 

okolicznych gmin. Funkcję zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy sprawował 

prezydent miasta, z wyjątkiem MPK – prezydent miasta wraz z firmą Solaris Bus & Coach 

Jedyną spółką komunalną, której gmina dopłaca z własnego budżetu, jest MPK sp. z o.o. – 

na mocy zawartej umowy o świadczeniu usług przewozowych. W 2006 r. dopłata ta wynosiła 

6 mln zł. 

 

 

VI.  MIESZKALNICTWO 

 

Rok 2006 był kolejnym, w którym realizowano Program gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym na lata 2003 – 2008 oraz uchwałę nr IX/74/03 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 

2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Legnica. 

 

Zarządcą i wynajmującym mieszkania komunalne jest Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

(ZGM). Obejmuje on swoim działaniem ok. 40 % wszystkich zasobów mieszkaniowych 

w mieście.  

 

Struktura własnościowa – wspólnoty mieszkaniowe 

W wyniku sprzedaży mieszkań komunalnych na preferencyjnych warunkach (bonifikata 97 % 

przy jednoczesnym wykupie mieszkań przez dotychczasowych najemców) zmienia się 

z każdym rokiem struktura własnościowa mieszkań komunalnych. Zjawisko to ilustruje 

poniższe zestawienie porównawcze z lat 2004 – 2006. 

Rodzaj mieszkań 2004 rok 2005 rok 2006 rok 
komunalne 12.070 11.224 10.580 

własnościowe 3.328 4.143 4.759 
 

Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. umożliwiła tworzenie wspólnot 

mieszkaniowych. Wg ewidencji ZGM-u na 31 grudnia 2006 r. zarejestrowane były 822 
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wspólnoty mieszkaniowe (w 2005 r. – 755), w tym zarządzane przez ZGM – 136 (w 2005 r. 

159), a pod obcym zarządem było 686 wspólnot (w 2005 r. – 596). 

 

Oczekujący na mieszkania komunalne 

Na 31 grudnia 2006 r. liczba oczekujących na mieszkanie komunalne wynosiła 1.768 osób 

(dla porównania  na koniec 2005 r. – 2.000 osób), w tym: 

• na liście osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział mieszkania 570 osób,  

z czego: 468 osób oczekujących na lokal socjalny, 77 – na mieszkanie na czas 

nieoznaczony i 25 osób – oczekujących na zamianę lokalu, 

• 20 osób na wykazie wykwaterowań, 

• 1.178 osób na wykazie do remontu mieszkania na koszt własny. 

 

Pozyskiwanie mieszkań komunalnych 

Generalnie Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej pozyskuje mieszkania w wyniku ruchu 

ludności. I tak w ub. r. pozyskano 149 takich mieszkań, podczas gdy w 2005 r. - 142. 

Ponadto na mieszkania adaptowane są pomieszczenia strychowe i użytkowe. W 2006 r. 

ZGM zawarł 11 umów w sprawie wykonania adaptacji pomieszczeń nieużytkowanych na 

cele mieszkalne, w tym: 10 z najemcami ubiegającymi się o dopisanie tych pomieszczeń do 

zajmowanych już mieszkań i 1 umowę z osobą, znajdującą się na liście socjalnej, która 

dokonuje adaptacji na samodzielny lokal mieszkalny. 

W 2004 r. prezydent swym zarządzeniem nr 146/IV/2004 z 22 września 2004 r. wydzielił 

z zasobu mieszkaniowego część lokali na wynajem jako lokale socjalne, tworząc w ten 

sposób „zasób socjalny”. Sukcesywnie zwalniane mieszkania, usytuowane w 35 budynkach, 

m.in. przy ul. Cmentarnej, Kwiatowej, Jordana, Jaworzyńskiej, tworzą zasób w ilości ok. 400 

mieszkań. Zwykle mieszkania te wymagają remontu. 

 

Przydział mieszkań komunalnych 

W 2006 r. ZGM przydzielił 140 mieszkań, w tym: 139 mieszkań na remont, z czego 109 

mieszkań remontowanych jest przez przyszłego najemcę, a 30 mieszkań remontowanych 

przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej oraz 1 mieszkanie otrzymała osoba, znajdująca się 

na wykazie pilnych wykwaterowań. 

Mieszkania, przeznaczone do remontu na koszt przyszłego najemcy, otrzymały: 

• 62 osoby umieszczone na liście najmu lokali socjalnych, 

• 6 osób umieszczonych na liście najmu lokali na czas nieoznaczony, 

• 8 legniczan z tytułu zamiany z „urzędu”, 

• 23 mieszkańców znajdujących się na liście wykwaterowań, 
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• 1 osoba z tytułu wykwaterowania – w ramach rozdzielenia wielopokoleniowej rodziny, 

• 1 osoba z tytułu utraty uprawnień do najmu lokalu socjalnego (w związku ze 

wzrostem dochodów w gospodarstwie domowym), 

• 8 osób z tytułu dopisania zwolnionej części lokalu. 

 

Istotnym elementem polityki mieszkaniowej gminy pozostaje realizacja wyroków 

eksmisyjnych. Corocznie ZGM przeznacza na ten cel kilkadziesiąt mieszkań komunalnych. 

I tak w 2006 r. zrealizowano 57 wyroków eksmisyjnych, w tym: 

• 13 mieszkań otrzymała SM „Piekary” (6 – najem lokalu socjalnego i 7 poprzez 

wskazanie mieszkania do remontu), 

• 10 mieszkań otrzymała Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (7 – najem lokalu 

socjalnego i 3 – mieszkania do remontu), 

• 1 mieszkanie – SM „Legbud”, 

• 33 mieszkania – ZGM, w tym poprzez 3 eksmisjo – zamiany, 7 – wskazanie lokalu 

socjalnego, w 2 przypadkach przywrócono najem, w 21 zaś przypadkach – 

dobrowolnie przekazano mieszkanie lub komisyjnie przejęto porzucony lokal. 

Na 31 grudnia 2006 r. do wykonania pozostało jeszcze 241 wyroków eksmisyjnych, 

orzeczonych po 1994 r., w tym z zasobu komunalnego aż 142.  

 

Polityka czynszowa 

Poniżej w tabeli przedstawiono kształtowanie się stawek bazowych czynszu w ostatnich 

trzech latach. 

Rok 2004 2005 2006 
Mieszkania socjalne 0,52 zł/m kw. 0,53 zł/m kw. 0,54 zł/m kw. 
Pozostałe mieszkania 2,30 zł/m kw. 2,42 zł/m kw. 2,64 zł/m kw. 

 

Należy tu dodać, że stawka bazowa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 50 % 

w zależności od lokalizacji mieszkania, jego stanu technicznego i wyposażenia. 

Corocznie z budżetu miasta przeznacza się dotację dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 

na dopłatę do mieszkań socjalnych. Poziom tych dopłat w latach 2004 – 2006 obrazuje 

poniższe zestawienie. 

Rok 2004 2005 2006 
Wysokość dopłaty w zł 146.158 142.203 154.324,88 

 

Windykacja należności czynszowych 

Mimo tego, że stawka bazowa czynszu nie jest wygórowana, to zaległości za opłaty 

czynszowe mieszkań komunalnych są wciąż wysokie. W porównaniu do r. 2005 – w r. 2006 

nieznacznie się zwiększyły, bowiem o ile na koniec 2005 r. wynosiły one 17.624.561,43 zł, 
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obejmując 7.711 najemców, o tyle na 31 grudnia 2006 r. wynosiły – 17.900.849,65 zł, 

dotykając jednak mniej najemców – bo 7.105. 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej podejmował wielokierunkowe działania windykacyjne 

wobec dłużników, w tym m.in. spłatę zadłużenia w ratach w zamian za występowanie na 

drogę sądową, odraczanie terminu spłaty zaległości, wypowiadanie umów najmu, 

występowanie do sądu z pozwami o zapłatę zaległości i wydanie lokalu, zamiany 

międzylokatorskie z oddłużeniem mieszkania itp. 

Dla przykładu podam, że w 2006 r. ZGM doprowadził do 89 zamian międzylokatorskich, 

w tym przeprowadzono 31 zamian międzylokatorskich z oddłużeniem na ogólną kwotę 

ponad 180 tys. zł i 3 eksmisjo – zamiany na kwotę prawie 60 tys. zł. 

Ponadto – w związku z zagospodarowywaniem wolnych mieszkań zadłużonych – zawarto 49 

umów o przystąpienie do spłaty długu czynszowego na łączną kwotę ponad 241 tys. zł, 

w tym m.in. z 20 osobami, znajdującymi się na liście oczekujących do remontu na koszt 

własny i 22 osobami z listy oczekujących na lokal socjalny. 

 

Na sesji Rady Miejskiej Legnicy 24 kwietnia 2006 r. Prezydent Tadeusz Krzakowski 

przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie wprowadzenia skuteczniejszych form pomocy 

legniczanom, którzy nie są w stanie regulować na bieżąco swych należności czynszowych 

i obciążeni są długami wobec Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Obowiązujące 

dotychczas rozwiązania odbierały dłużnikom gminny prawo do dodatku mieszkaniowego, 

a możliwość zapłaty należności w ratach ograniczały do 12 miesięcy. Rozwiązanie zawarte 

w Uchwale poszło znacznie dalej. Wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom tych najemców, 

dla których dotychczasowe warunki spłat zaległości powodowały, że wyjście z zadłużenia 

stawało się nierealne. Wydłużony został okres spłat ratalnych z tytułu niezapłaconych 

czynszów mieszkaniowych z 12 do 60 miesięcy, czyli do pięciu lat. Przez ten czas dłużnik 

będzie miał prawo do pobierania dodatku mieszkaniowego, co w sposób oczywisty ułatwi mu 

zapłatę bieżących czynszów. Czas ratalnej spłaty innych niż czynszowe zaległości wynosić 

będzie nadal 12 miesięcy. To rozwiązanie powinno również zminimalizować bardzo 

niekorzystne ze społecznego punktu widzenia zjawisko eksmisji z zajmowanego mieszkania, 

spowodowanej długami. 

 

Wprowadzone ww. uchwałą zmiany przynoszą pierwsze pozytywne efekty, o czym świadczy 

liczba złożonych wniosków i zawartych umów. Otóż na koniec grudnia 2006 r. wpłynęło do 

ZGM-u ponad 1360 wniosków. Zawarto zaś 1.032 umowy na ratalną spłatę zaległości 

czynszowych za mieszkania na łączną kwotę 3.784.470,35 zł, w tym 1.010 umów na 

mieszkania komunalne (na kwotę 3,7 mln zł) oraz 14 – na mieszkania własnościowe (na 

kwotę ponad 14 tys. zł).  
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Inną formą pomocy lokatorom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jest 

udzielanie przez gminę – z własnych środków – dodatków mieszkaniowych. W 2006 r. z tej 

formy pomocy skorzystało ponad 4.500 rodzin – najemców mieszkań komunalnych. Ogółem 

na dodatki mieszkaniowe wyasygnowano 6.374.525 zł, wydając 7.971 decyzji o przyznaniu 

dodatku. 

 

Mieszkania Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym 

na lata 2003 – 2008, chcąc wzbogacić ofertę mieszkań na rynku i przyspieszyć drogę 

legniczan do własnego „M”, gmina przystąpiła w 2004 r. do Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego „TBS” Kamienna Góra sp. z o.o., wnosząc doń udziały i aporty.  

Pierwsze TBS-owskie mieszkania przekazano mieszkańcom w lutym 2006 r. – 150 mieszkań 

w tzw. leningradach przy ul. Złotoryjskiej o średniej powierzchni 50 m². Inwestor wybudował 

także parking na 142 miejsca oraz zagospodarował otoczenie. Inwestycja ta kosztowała 12,8 

mln zł.  

Jednocześnie na początku 2006 r. rozpoczęto adaptację budynku byłego szpitala wraz 

z dobudową budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego. Koszt tej inwestycji wyniesie 4,4 

mln zł. W połowie tego roku przewiduje się oddać do użytku 44 mieszkania, które już dziś 

mają najemców.  

Ponadto na 5 budynków koszarowych przy ul. Złotoryjskiej TBS posiada już pełną 

dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Po otrzymaniu promesy z Banku 

Gospodarstwa Krajowego, TBS planuje rozpocząć prace adaptacyjne ww. obiektów jeszcze 

w tym roku. Ma tu być 269 mieszkań. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania i pozwolenia na budowę domów mieszkalnych 

W ramach wspierania rozwoju budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego prezydent 

miasta występował do Rady Miejskiej z wnioskami o podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te stwarzają nowe 

możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście. Wykaz podjętych 

uchwał w 2006 r. i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

ilustruje poniższa tabela. 

 

Nr uchwały Rady 
Miejskiej 

Nazwa planu Teren Rodzaj 
zabudowy 

mieszkalnej 
XLII/440/06 
z 30.01.06 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Obszaru 
Staromiejskiego Centrum 

Historyczne 
centrum Legnicy 
w granicach 
„małej” obwodnicy 

Nowe tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
i usługowej (MU) 
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XLIII/455/06 
z 27.02.06 

Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego 
terenu w rejonie ul. 
Bielańskiej 

Teren na wschód 
od wałów Kacza-
wy – rejon ul. Bie- 
lańskiej 

Zabudowa miesz- 
kaniowa jedno- 
rodzinna, wolno-
stojąca. Dopusz-
cza się usługi  
uzupełniające 
zabudowę, np.  
gabinety 
lekarskie, biura 
(MN) 

XLVII/505/06 
z 26.06.06 

Zmiana miejscowego planu 
zag. przestrz. rejonu ul. Su- 
deckiej – tereny usług i ko- 
munikacji z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkalno - 
usługową 

Teren na północ 
od osiedla domów 
jedn. „Wierzbiak” 

Zabudowa miesz- 
kaniowa jedno- 
rodzinna, wolno- 
stojąca. Dopusz- 
czalne usługi 
(MN) 

XLVII/506/06 
z 26.06.06 

Zmiana miejsc. planu zag.  
przestrz. dzielnicy Kartuzy – 
tereny przemysłowe oraz  
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w kwartale 
zabudowy: Wrocławska, Ka- 
mienna, Kościelna, Daszyń- 
skiego 

Teren pomiędzy 
ulicami: 
Wrocławską, Ka- 
mienną, Kościel-
ną, Daszyńskiego 

Zabudowa miesz- 
kaniowa wielo- 
rodzinna z usłu- 
gami (MW,U) 

LI/529/06 
z 25.09.06 

Miejscowy plan zag. 
przestrz. dla terenu dawnej 
wsi Piątnica 

Obszar dawnej 
wsi Piątnica 

Zabudowa miesz- 
kaniowa jednoro- 
dzinna (MN) 

 

W 2006 r. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 

wydał ogółem 45 pozwoleń na budowę domów mieszkalnych, w tym 21 na domki 

jednorodzinne, 6 na budowę domów wielorodzinnych oraz 18 pozwoleń dotyczyło 

przebudowy domów. 

 

 

VII.  GOSPODARKA  NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy są dochody ze sprzedaży nieruchomości, 

zbycia prawa własności gruntów na rzecz użytkowników wieczystych, najmu, dzierżawy, 

użytkowania wieczystego mienia komunalnego. W 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 7,48 % 

w stosunku do ogółu dochodów własnych (dla porównania w 2005 r. - 7,3 %). 

  

Sprzedaż nieruchomości 

W 2006 r. gmina przygotowała do sprzedaży 263 mieszkania w 59 budynkach, w których 

dotychczas nie prowadzono sprzedaży, 431 mieszkań, gdzie warunki sprzedaży uległy 

zmianie, 4 wolne mieszkania, 11 lokali użytkowych na rzecz ich dotychczasowych 

użytkowników oraz 5 wolnych lokali użytkowych.   
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W analizowanym okresie kontynuowano na preferencyjnych zasadach sprzedaż mieszkań 

komunalnych i lokali użytkowych wg uchwały nr XL/411/05 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 

2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 

Legnica. 

W ub. r. gmina zbyła:  

• 648 mieszkań, w tym 3 wolne mieszkania i 645 na rzecz dotychczasowych 

najemców, 

• 13 lokali użytkowych na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz 2 wolne lokale 

użytkowe, 

• 1 budynek na cele mieszkalno – użytkowe przy ul. Ściegiennego, 

• 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania działek budowlanych, 

• 2 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy 

ul. Okrężnej i ul. Drozdowej, 

• 2 nieruchomości zabudowane po Jednostkach Armii Radzieckiej na terenie lotniska, 

• 3 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę niemieszkalną przy 

ul. Przemkowskiej, Zamkowej i ul. Sejmowej, 

• 3 nieruchomości zabudowane – przy ul. Okólnej i Gliwickiej oraz w Karpaczu 

(Ośrodek Wypoczynkowy „Jaspis”), 

• 6 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi, 

• 3 nieruchomości zabudowane do adaptacji na cele mieszkaniowe przy 

ul. Ściegiennego, 

• prawo własności 39 działek na rzecz użytkowników wieczystych. 

 

Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 

• 15 działek na poprawę warunków zagospodarowania działek budowlanych, 

• 5 działek pod zabudowę niemieszkalną przy al. Rzeczypospolitej i ul. Wielkiej 

Niedźwiedzicy, 

• działkę wraz ze sprzedażą budynku do adaptacji na cele mieszkaniowe przy ul. 

Ściegiennego. 

Ponadto przyjęto zrzeczenie osoby fizycznej z prawa użytkowania wieczystego działki o pow. 

47 m², zabudowanej garażem przy ul. Kościuszki. 

 

Darowizny, wykupy, zamiany gruntów, aporty 

• przyjęto darowizny od gminy Krotoszyce – prawo własności działki o pow. 200 m² pod 

budowę obwodnicy zachodniej i prawo własności 3 działek o łącznej powierzchni 

2.296 m² pod budowę cmentarza, 
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• przyjęto darowiznę od gminy Miłkowice – prawo własności działki o pow. 1.138 m² 

pod budowę cmentarza, 

• przyjęto darowiznę od osoby fizycznej – prawo użytkowania wieczystego działki o 

pow. 35 m² zabudowanej garażem przy ul. Jaworzyńskiej, 

• wykupiono od osoby fizycznej prawo własności działki o pow. 2,1568 ha w obrębie 

Przybków, 

• nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 4 działki 

o pow. 4.674 m² pod budowę obwodnicy oraz 5 działek o pow. 10,3240 ha pod 

budowę cmentarza, 

• dokonano zamian następujących nieruchomości: gmina dała prawa własności 2 

działek o pow. 159 m² zabudowanych dwoma garażami, a Parafia Rzymskokatolicka 

dała prawo użytkowania wieczystego 3 działek o pow. 375 m² w obrębie Stare 

Miasto; gmina dała prawa własności 2 działek o pow. 470 m², natomiast osoba 

fizyczna dała prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 110 m² w obrębie Stare 

Miasto, 

• wniesiono aportem do TBS Kamienna Góra sp. z o. o. prawo własności 7 działek 

o łącznej pow. 2,8703 ha, zabudowanych 6 obiektami w tzw. kompleksie R-32 przy 

ul. Złotoryjskiej. 

Ponadto gmina przejęła nieodpłatnie od PKP S.A.: 

• własność 4 mieszkań przy ul. Senatorskiej 52 oraz udział 431/1000 w prawie 

użytkowania wieczystego działki o pow. 430 m², 

• własność 3 mieszkań przy ul. Senatorskiej 54 oraz udział 255/1000 w prawie 

użytkowania wieczystego działki o pow. 338 m², 

• własność 7 mieszkań przy ul. Śląskiej 8, 9, 10 oraz udział 231/1000 w prawie 

użytkowania wieczystego działki o pow. 1.095 m², 

• własność 1 mieszkania przy ul. Kobylińskiej 2 oraz udział 1519/10.000 w prawie 

użytkowania wieczystego działki o pow. 230 m².  

   

Dzierżawa i najem  nieruchomości 

W 2006 r. zawarto 257 umów dzierżawy lub najmu gruntów, będących własnością gminy, 

w tym: 

• 99 – zabudowanych pawilonami handlowymi, w tym 5 cesji umów, 

• 4 – zabudowanych 22 kioskami „RUCH”, 

• 2 – zabudowanych obiektami totalizatora sportowego, 

• 2 – wykorzystywanych na parkingi, 

• 6 – na lokalizację 18 tablic reklamowych, 
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• 4 – wykorzystywanych na inne cele, w tym na boiska sportowe, place manewrowe, 

• 101 – gruntów rolnych (73,7604 ha), w tym 2 umowy wieloletnie, 

• 39 działek na poprawę warunków zagospodarowania. 

Ponadto zawarto 99 umów dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: 

• 93 – grunty zabudowane garażami, 

• 1 – nieruchomość zabudowana budynkiem dydaktycznym Legnickiego Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego, 

• 5 – grunty rolne. 

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

W 2006 r. wydano ogółem 274 decyzje administracyjne, w tym 271 na gruntach gminy 

Legnica i 3 na gruntach Skarbu Państwa (dot. gruntów przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe i usługowe), podczas gdy w 2005 r. wydano tylko 61 decyzji. W 2005 r. proces 

przekształceń uległ pewnemu zahamowaniu – z dniem 13 września weszła w życie nowa 

ustawa, normująca ten proces. Na znaczny przyrost liczby przekształceń w 2006 r. miało 

także wpływ uproszczenie procedur administracyjnych zastosowanych w legnickim Urzędzie 

Miasta. 

 

Zagospodarowanie mienia przejętego po wojskach Federacji Rosyjskiej 

Kontynuowany jest proces zagospodarowania nieruchomości przejętych po wojskach 

Federacji Rosyjskiej.  

W analizowanym okresie gmina prowadziła: 

• prace remontowo – restauracyjne w XVIII wiecznej Akademii Rycerskiej, oddając do 

użytku pomieszczenia dla Muzeum Miedzi oraz Zespołu Szkół Muzycznych, 

• rekultywację środowiska gruntowo – wodnego na terenie lotniska, 

• rozpoczęła przebudowę ul. płk. Karola Myrka, 

• zakończyła modernizację ul. Grabskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska 

Polskiego. 

Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr VI/40/03 z dnia 24 lutego 2003 r. gmina rozpoczęła 

w 2004 r. sprzedaż mieszkań przejętych po wojskach FR – wyremontowanych na koszt 

gminy i przeznaczonych na mieszkania komunalne. Dotychczas sprzedano 344 mieszkania, 

w tym w 2006 r. – 16 mieszkań. 

Do zagospodarowania pozostały jeszcze 24 obiekty (ogółem przejęto 804 obiekty), w tym: 

• 11 obiektów do rozbiórki – przy ul. Chojnowskiej tzw. kompleks 28 – 1 obiekt i na 

poligonie „Igła” w tzw. kompleksie nr 156 – 9 obiektów – jest to teren o powierzchni 
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ok. 25 ha, przeznaczony pod lokalizację cmentarza komunalnego, a także 1 obiekt na 

lotnisku przy al. Rzeczypospolitej, 

• 2 obiekty wytypowano do sprzedaży przy ul. Chojnowskiej, 

• dla 11 obiektów przy ul. Złotoryjskiej – zostanie określona forma zagospodarowania. 

 

Przetargi 

W analizowanym okresie zorganizowano 25 przetargów na zbycie nieruchomości (13 

przetargów pisemnych nieograniczonych i 12 ustnych), 1 przetarg pisemny na 

wydzierżawienie słupów ogłoszeniowych oraz 1 przetarg pisemny na dzierżawę gruntów pod 

kioski handlowe. Dwukrotnie przeprowadzono rokowania na zbycie nieruchomości. 

W wyniku przetargów ustnych ustalono nabywców na: 

• wolne mieszkanie przy ul. Tatarskiej 4, 

• nieruchomość zabudowaną przy ul. Okólnej 3 a, 

• nieruchomość zabudowaną położoną w Karpaczu przy ul. Granitowej (Ośrodek „Jaspis”), 

• wolne lokale użytkowe przy ul. Anielewicza 3, ul. Piastowskiej 2 i ul. Drukarskiej 29, 

• nieruchomość zabudowana przy ul. Złotoryjskiej 116. 

 

W wyniku przetargów pisemnych ustalono nabywców na nieruchomości gruntowe: 

• przy al. Rzeczypospolitej 116 (dz. 13/37) z przeznaczeniem na cele administracji, 

handlu, usług, 

• przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy (dz. 529/2, 529/3, 529/4) z przeznaczeniem na usługi 

komunikacji samochodowej z wyłączeniem stacji paliw, 

• przy ul. Przemkowskiej 7 a (dz. 554/91) z przeznaczeniem na nieuciążliwą 

produkcję, usługi, 

• przy ul. Grodzkiej (dz. 789/1) z przeznaczeniem pod zabudowę usługową 

oraz nieruchomości zabudowane przy: 

• ul. Gliwickiej (dz. 95/51) – nieruchomość zabudowana wiatą, 

• ul. Okólnej 3 a (dz. 641/4). 

W wyniku przeprowadzenia rokowań zbyto nieruchomości położone przy ul. Ściegiennego nr 

20, 22, 24 – budynki mieszkalne oraz przy ul. Ściegiennego nr 21 – budynek po byłym 

przedszkolu. 

W wyniku zaś 2 przetargów pisemnych wyłoniono dzierżawców na: 

• grunty przeznaczone pod kioski handlowe (13 lokalizacji), 

• 58 słupów ogłoszeniowych. 

Na oddanie w najem lokali użytkowych przeprowadzono 9 przetargów nieograniczonych i 1 

przetarg ograniczony, w wyniku których ustalono 35 najemców 
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VIII. GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

 

Tworzenie i nowelizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego leży 

w najlepiej pojętym interesie Legnicy. Im większa w tym zakresie aktywność Prezydenta 

i jego służb, tym większe zarówno doraźne, jak i perspektywiczne korzyści dla samej gminy. 

Opracowywanie takich planów daje możliwość racjonalnej gospodarki nieruchomościami, 

podnosi wartość nieruchomości, poszerza zakres i różnorodność ofert inwestycyjnych, 

umożliwia realizację budów, przyciąga do miasta kapitał i inwestorów. Dzięki planistycznej 

aktywności gminy w ostatnich latach następuje ożywienie gospodarcze terenu, a sama 

gmina zyskuje na atrakcyjności w oczach inwestorów. Przekłada się to na wzrost wpływów 

do budżetu, choćby ze sprzedaży nieruchomości, podatków od nieruchomości, a także na 

zmniejszanie rozmiarów bezrobocia. Ma też ogromne znaczenie, bo jest bardzo wysoko 

punktowane, przy ocenie wniosków gminy o unijne dofinansowanie inwestycji miejskich. 

Realizowana dynamicznie przez Prezydenta w latach 2002 – 2006 polityka przestrzennego 

zagospodarowania Legnicy - a pamiętać należy, iż sporządzanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego stanowi wyłączną właściwość Prezydenta - służyła 

umocnieniu pozycji miasta jako ośrodka o znaczeniu regionalnym w Województwie 

Dolnośląskim. 

Polityka przestrzenna Legnicy zawarta jest w „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego” z 2002 r. z późniejszymi zmianami, które określa ogólne 

wytyczne dla przestrzennego ładu miasta oraz jego kierunki, mające służyć realizacji celów 

zdefiniowanych w „Strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 2004-2014”. Studium to nie daje 

jednak prawnej podstawy do lokalizacji inwestycji, a czynią to jedynie – stanowiące 

uchwałodawczą prerogatywę Prezydenta – miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

Na koniec 2006 r. w Legnicy około 21 procent administracyjnej powierzchni miasta, która 

liczy sobie ponad 56 km², objęta była planami zagospodarowania przestrzennego. Należy 

przy tym uwzględnić, że 40 procent powierzchni miasta nie musi, a nawet nie może być 

objętych planami (tereny zielone, parki, drogi, pobrzeża rzeki Kaczawy, tereny wodonośne, 

strefa ochronna Huty Miedzi itd.), gdyż nie jest tam możliwe wznoszenie budowli. Jeśli 

chodzi o tzw. tereny zainwestowane, to w Legnicy sieć planów zagospodarowania obejmuje 

obecnie 32 % ich powierzchni. Podkreślić trzeba, iż jest to jeden z najlepszych wskaźników 

na tle innych, ponadstutysięcznych miast tej części kraju. 

 

W roku 2006 Rada Miejska na wniosek Prezydenta Legnicy podjęła łącznie 14 uchwał w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przyjęła też 7 uchwał zatwierdzających plany. W poszczególnych latach 
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zakończonej kadencji samorządowej proces planotwórczy rozwijał się następująco: 2002 rok 

– przystąpiono do sporządzenia 1 m.p.z.p.; w 2003 – przystąpiono do sporządzania 3 

planów; w 2004 – do 9 planów; w 2005 – do 6, a w 2006 – przystąpiono już do stworzenia 14 

tych niezwykle ważnych aktów prawa lokalnego. Nakłady na planistykę związaną w 2006 

roku z gospodarką przestrzenną wyniosły około 320 tys. złotych. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeden z najważniejszych dla perspektywicznego 

rozwoju Legnicy oraz ochrony jej zabytkowych walorów – jako unikalnego zespołu 

urbanistycznego – uchwalony w styczniu 2006 r. plan zagospodarowania Staromiejskiego 

Centrum uznany został przez specjalistów za akt prawny o znaczeniu historycznym, 

porównywalnym do aktu lokacyjnego miasta. 

 

W 2006 roku Prezydent szczególnie zabiegał, by podległe mu służby administracyjne 

ułatwiały i sprawnie organizowały przyśpieszenie procesu rozwoju budownictwa oraz 

aktywności inwestycyjnej zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Wydział 

Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa wydał w tym czasie 573 pozwolenia 

na budowę (w tym 21 dla domów jednorodzinnych, 18 dla przebudów i 6 dla obiektów 

wielorodzinnych), 122 decyzje ustalające warunki zabudowy i 34 decyzje o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego. 

 

 

IX.  EDUKACJA,  NAUKA,  KULTURA,  SPORT 

 

Edukacja 

W 2006 r. nakłady na placówki oświatowo – wychowawcze wyniosły ogółem 119.235.129,32 

zł (w 2005 r. - 118.097.830 zł), tj. 41,28 % ogółu wydatków. 

Na realizację zadań w tej sferze miasto otrzymało pieniądze z takich oto źródeł 

zewnętrznych: 

• subwencja oświatowa z budżetu państwa – 77.310.020 zł, 

• dotacje celowe z budżetu państwa – 1.553.542,87 zł (głównie z przeznaczeniem na 

stypendia, wyprawki szkolne), 

• Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski 

i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (są to środki unijne na realizację programów 

„Socrates – Comenius”) – 360.452,72 zł. 

Oznacza to, że z własnych środków gmina wydała na zadania oświatowe 40.011.113,73 zł. 

Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. na wydatki rzeczowe placówek, funkcjonowanie 

przedszkoli, wypoczynek dzieci i młodzieży, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, a także 

remonty i inwestycje w placówkach.  
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Dominującą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78,12 % ogółu wydatków 

oświatowych, tj. ponad 93 mln zł. 

 

Kadra pedagogiczna 

W roku szkolnym 2006/2007 zadania dydaktyczno – wychowawcze realizuje 1424 

nauczycieli pełnozatrudnionych (w r. szkol. 2005/2006 – 1471) oraz 421 

niepełnozatrudnionych. Pośród nauczycieli pełnozatrudnionych ponad 89 % (1.271 osób) ma 

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Jedna osoba ma 

tytuł doktora, a tylko 52 nauczycieli, tj. 3,65 %, legitymuje się wykształceniem średnim 

pedagogicznym (po SN, PST, SWP) lub innym. 

Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele mianowani – 638 osób (prawie 45 %). Natomiast 

najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego – posiada 564 

nauczycieli (tj. 39,6 % ogółu zatrudnionych). Nauczycieli kontraktowych jest 171, a stażystów 

– 51. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że 303 nauczycieli (ponad 21 %) zdobywa aktualnie 

wyższy stopień awansu zawodowego. 

Daje się więc zauważyć systematyczny wzrost poziomu wykształcenia w tym środowisku, co 

sprzyja efektywności kształcenia oraz wzrostowi autorytetu kadry nauczycielskiej. Prezydent 

miasta przywiązuje ogromną uwagę do dokształcania nauczycieli. Corocznie na ten cel 

wydatkowane są odpowiednie pieniądze z budżetu miasta – w 2006 r. wynosiły one ponad 

390 tys. zł.  

 

Wychowanie przedszkolne 

W mieście jest 21 przedszkoli, w tym 14 miejskich placówek z Publicznym Przedszkolem dla 

Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem, w których jest 1.480 miejsc oraz 7 przedszkoli 

niepublicznych, powstałych na bazie zlikwidowanych placówek miejskich, a dysponujących 

752 miejscami. 

Publiczne Przedszkole dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem spełnia dodatkową funkcję, 

mianowicie jest to jednocześnie placówka specjalistyczna. Z kolei Miejskie Przedszkole nr 13 

przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy prowadzi oddziały integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. 

Ponadto przy Szkołach Podstawowych nr 9, 18, 19 funkcjonują oddziały dla dzieci 

sześcioletnich, w których aktualnie przebywa 108 dzieci.  

Wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego (dzieci od 3 do 6 lat) w naszym 

mieście z każdym rokiem się zwiększa. O ile w r. szkol. 2005/2006 wynosił 63 %, o tyle w r. 

szkol. 2006/2007 – już 66,2 %, podczas gdy wskaźnik ten w Polsce wynosi 52 % 

(w miastach). 
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Nakłady na utrzymanie publicznych przedszkoli wyniosły w 2006 r. 9.057.649 zł (w 2005 r. 

ponad 8,6 mln zł). Przedszkola te są na wyłącznym utrzymaniu miasta. 

Przedszkola niepubliczne otrzymały zaś dotację w wysokości 3.077.224 zł, tj. 75 % 

wydatków bieżących, ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym. 

 

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 

Na bieżące utrzymanie 11 szkół podstawowych wydatkowano w 2006 r. 28.976.635 zł. W 

roku szkol. 2006/2007 uczy się w nich 6.006 uczniów w 245 oddziałach (w roku szkol. 

2005/2006 – 6.358 w 258 oddziałach). 

Edukacja informatyczna odbywa się we wszystkich szkołach, w których jest 15 pracowni 

komputerowych i internetowych, wyposażonych w 179 stanowisk komputerowych. 

Obowiązkowe zajęcia z informatyki rozpoczynają się w klasie czwartej, ale w zajęciach 

pozalekcyjnych z informatyki uczęszczają również uczniowie klas 1 – 3. 

We wszystkich placówkach funkcjonują biblioteki szkolne, w Szkołach Podstawowych nr 4, 7, 

9, 10, 16, 19 i nr 20 utworzono też czytelnie. Ponadto w 2006 r. w bibliotekach Szkół 

Podstawowych nr 1, 2, 4, 7 i nr 20 powstały internetowe centra informacji multimedialnej.  

W 10 szkołach są pełnowymiarowe sale gimnastyczne (z wyjątkiem SP nr 2), co w pełni 

umożliwia realizację zwiększonej – od r. 2002/2003 – liczby godzin zajęć wychowania 

fizycznego. Przy szkołach znajdują się również boiska sportowe. 

 

W mieście funkcjonują także placówki specjalistyczne, w których kształcą się dzieci z 

różnymi zaburzeniami, niepełnosprawnością ruchową, niedostosowane społecznie. Do nich 

należy zaliczyć: 

• Szkołę Podstawową nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych z oddziałami 

integracyjnymi. W r. szkol. 2006/2007 uczy się tu 157 uczniów niepełnosprawnych, 

w tym 80 w Szkole Podstawowej, 49 – w Gimnazjum nr 9 oraz 28 uczniów w Liceum 

Ogólnokształcącym Integracyjnym. 

• Szkoły Podstawowe nr 12 i nr 14, funkcjonujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym przy Zespole Placówek Specjalnych. Tu pod opieką są uczniowie 

upośledzeni umysłowo. Mają oni możliwość kontynuacji nauki w specjalnych 

gimnazjach, a następnie w specjalnych szkołach zasadniczych. Kształceniem 

objętych jest 365 wychowanków.  

• Szkołę Podstawową nr 13, działającą w Pogotowiu Opiekuńczym, która umożliwia 

naukę dzieciom zagrożonym uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania i 

niedostosowanych społecznie. Młodzieży tej zapewniono także naukę w gimnazjum 

przy Pogotowiu. W r. szkol. 2006/2007 do szkół tych uczęszcza 127 uczniów. 
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W 11 gimnazjach, prowadzonych przez miasto, kształci się w r. szkol. 2006/2007 3.433 

uczniów w 129 oddziałach (w roku szkol. 2005/2006 – 3.721). Do klas pierwszych uczęszcza 

1.131 uczniów. 

Warto tu dodać, że w myśl uchwały nr XXXIII/344/05 Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2005 r., 

tylko do 31 sierpnia 2007 r. funkcjonować będzie jeszcze Gimnazjum nr 6 przy ul. 

Przemysłowej. 

 

W Legnicy funkcjonują również 3 gimnazja niepubliczne – Gimnazjum im. Św. Franciszka 

z Asyżu prowadzone przez Kurię Prowincjonalną Ojców Franciszkanów w Krakowie (od 1 

września 2001 r.), gdzie aktualnie kształci się 224 uczniów; Prywatne Gimnazjum przy ul. 

Mazowieckiej (od 2004 r.); od 1 września 2006 r. funkcjonuje Gimnazjum prowadzone przez 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk (w I LO). Placówki te otrzymują dotację z budżetu miasta. 

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Aktualną strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego w naszym mieście określa uchwała nr 

XXXIII/354/05 Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych. Ustalono funkcjonowanie 52 

szkół ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym 43 placówki dla 

młodzieży oraz 10 szkół dla dorosłych. 

 

W r. szkol. 2006/2007 do klas pierwszych wszystkich szkół ponadgimnazjalnych przyjętych 

zostało  2.052 uczniów, a do szkół dla dorosłych ok. 1.000 słuchaczy. 

Aktualna sieć publicznych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy jest 

następująca: 

• licea ogólnokształcące – 8, 

• licea profilowane – 3, 

• technika – 11 (kształcące w 17 zawodach), 

• zasadnicze szkoły zawodowe – 3, 

• szkoły policealne – 3, 

• Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – 1. 

Natomiast w kategorii szkół dla dorosłych funkcjonują: 1 technikum, 3 technika 

uzupełniające, 2 szkoły policealne i 1 ośrodek doskonalenia zawodowego.  

 

Do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza w r. szkol. 2006/2007 6.157 

uczniów (w r. szkol. 2005/2006 – 6.634). 

Niezmiennie od kilku lat absolwenci gimnazjum wybierają przede wszystkim naukę w liceach 

ogólnokształcących. O ile w r. szkol. 2005/2006 50,6 % absolwentów wybrało liceum, o tyle 
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w r. szkol. 2006/2007 już ponad 51 %. Należy także odnotować kolejne pozytywne zjawisko, 

jakim jest zwiększanie się z każdym rokiem liczby młodzieży podejmującej naukę 

w technikach – w r. szkol. 2005/2006 – 30 %, a w r. szkol. 2006/2007 – 31,4 %. 

Nadal obserwuje się niskie zainteresowanie młodzieży nauką w zasadniczych szkołach 

zawodowych. Uczniowie tych szkół stanowią 15 % (w r. szkol. 2006/2007 – 450 uczniów) 

wszystkich uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Ważne miejsce w systemie edukacji zawodowej zajmuje Centrum Kształcenia Praktycznego 

(CKP), do którego zadań należy m.in. organizacja zajęć praktycznych dla uczniów szkół 

zawodowych i dla osób dorosłych oraz organizacja egzaminów z nauki zawodu. W 2006 r. 

CKP przejęło warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych. Aktualnie w placówce zajęcia 

praktyczne odbywają uczniowie technikum i zasadniczych szkół zawodowych z Zespołu 

Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół 

Samochodowych. W zajęciach uczestniczy 519 uczniów. 

 

Sieć legnickich szkół zawodowych uzupełnia publiczny Zespół Szkół Budowlanych PPU 

„Primgabex”, prowadzony przez osobę prawną. Placówka kształci zarówno młodzież, jak 

i dorosłych. Funkcjonują w niej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracowników 

młodocianych w systemie dziennym, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w formie 

wieczorowej oraz Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w systemie wieczorowym i 

zaocznym. 

 

Wiodącą placówką edukacji dorosłych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), 

w którym mieszczą się: Uzupełniające LO dla Dorosłych, LO dla Dorosłych, Technikum 

Uzupełniające dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum Gastronomiczne 

(4 letnie, szkoła wygaszana) i Ośrodek Doradztwa Zawodowego. W r. szkol. 2006/2007 

kształci się w nich 1.074 słuchaczy. 

W CKU w 2006 r. działała Państwowa Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Kuratora 

Oświaty, do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych ze wszystkich typów szkół. 

W 2006 r. w sesji jesiennej do egzaminów przystąpiły ok. 1.002 osoby, zdając ok. 6.000 

egzaminów. 

CKU organizuje również różnego rodzaju kursy, w tym kursy przygotowujące do egzaminu 

dojrzałości, do egzaminów eksternistycznych, informatyczne etc. 

 

Obok szkolnictwa publicznego młodzi ludzie mogą się kształcić i zdobywać zawody także 

w szkołach niepublicznych, mających uprawnienia szkół publicznych, wpisanych do 

ewidencji placówek niepublicznych. Ewidencję tę prowadzi Wydział Oświaty i Sportu Urzędu 
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Miasta. Aktualnie w Legnicy działa 17 szkół policealnych, w tym 2 dla młodzieży, 

prowadzonych przez 6 podmiotów. Do placówek tych uczęszcza w r. szkol. 2006/2007 726 

słuchaczy. 

Corocznie z budżetu miasta niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne otrzymują 

dotację. W 2006 r. wynosiła ona ogółem ponad 8 mln zł. Pieniądze te pochodzą z budżetu 

państwa. 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

Poniższe zestawienie obrazuje zakres finansowy pomocy materialnej dla legnickich uczniów 

w latach 2005 – 2006. 

Zadanie Nakłady w 2005 r. 
w zł 

Nakłady w 2006 r. 
w zł 

Stypendia unijne (EFS) 600.732 448.812,56 
Stypendia socjalne (szkolne i PGR) 806.964 1.322.632,81 
Zasiłki losowe  8.865 4.759,00 
Pomoc socjalna dla dzieci romskich 66.795 37.258,23 
Wyprawka szkolna dla uczniów klas I szkół 
podstawowych 

17.903 17.961,60 

Stypendia Prezydenta Legnicy za osiągnięcia 
w nauce i sporcie 

50.000 50.200 

 
OGÓŁEM 

1.551.259,  
w tym dotacja z 
budżetu państwa 
–  885.763 

1.881.624,20 
w tym dotacja z 
budżetu państwa 
– 1.700.286,86 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2006 r. na stypendia oraz inne formy pomocy dla 

uczniów wydatkowano ogółem 1.881.624,20 zł, z tego: 

• wypłacono miesięczne stypendia Prezydenta Legnicy 12 najzdolniejszym uczniom 

w okresie od stycznia do czerwca oraz 10 uczniom od września do grudnia, a także 

78 stypendiów jednorazowych, 

• uczniom, rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych w r. szkol. 2006/2007, 

a znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zakupiono podręczniki, 

• opłacono edukację przedszkolną dzieci romskich, a uczniom, pochodzącym z rodzin 

romskich, zakupiono podręczniki i przybory szkolne, 

• uczniom – mieszkańcom Legnicy wypłacono 1.181 stypendiów szkolnych w okresie 

od stycznia do czerwca, a od września do grudnia – 995 stypendiów, oraz 18 

zasiłków losowych, 

• 64 uczniom, pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych 

przedsiębiorstw gospodarki rolnej, wypłacono stypendia na łączną kwotę 323.901 zł, 
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• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – w ramach projektu 

„Stypendia dla uczniów legnickich szkół średnich – mieszkańców obszarów wiejskich” 

pomocą materialną objęto: w r. szkol. 2005/2006 – 534 uczniów, a w r. szkol. 

2006/2007 – 421 uczniów. 

 

Corocznie z budżetu miasta przeznacza się pieniądze na dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych do: Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów 

Śląskich, Zespołu Placówek Specjalnych oraz na refundację wydatków związanych 

z dowożeniem niepełnosprawnego ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 

Dzieci Głuchych we Wrocławiu. Łącznie na ten cel wydano w 2006 r. ponad 72 tys. zł. 

 

Istotną pomocą dla dzieci i młodzieży szkolnej jest umożliwianie korzystania z ciepłych 

posiłków w szkołach. Znaczna część dzieci korzysta z nich nieodpłatnie. W 2006 r. z tej 

formy pomocy skorzystało 1.737 dzieci. Na ten cel wydatkowano ogółem 928.784 zł,  w tym: 

ze środków własnych gminy – 681.839 zł oraz z Programu Rządowego – „Posiłek dla 

potrzebujących” – prawie 247 tys. zł. 

W placówkach prowadzonych przez legnicki samorząd funkcjonuje 13 stołówek z pełnym 

zapleczem kuchennym (SP nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 18, 19, Gimnazjum nr 4 i nr 5, Zespoły Szkół 

Ogólnokształcących nr 2, nr 3 i nr 4). W placówkach tych z posiłków korzystają także 

uczniowie szkół, w których nie ma stołówek, tj. ze SP nr 16, II LO, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego, Zespołu Szkół Muzycznych i Zespołu Szkół Samochodowych.  

Poza tym są szkoły, które wprawdzie nie posiadają stołówek, ale dysponują 

pomieszczeniami do wydawania posiłków. W tym przypadku posiłki są dowożone przez firmy 

cateringowe. Dotyczy to: SP nr 10, I LO i Zespołu Szkół Integracyjnych.  

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

Corocznie w okresie ferii zimowych oraz wakacji przygotowywany jest bogaty i urozmaicony 

program dla dzieci i młodzieży, pozostających w mieście. 

Na kolonie, półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku gmina wydała w 2006 r. 

z własnych środków 255.053,98 zł. Pieniądze te przeznaczono na: 

• organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w Szkołach Podstawowych nr 4, nr 7 

i Młodzieżowym Centrum Kultury oraz w Zespole Placówek Specjalnych, w których 

uczestniczyło 295 dzieci (ponad 54 tys. zł), 

• organizację półkolonii w okresie wakacji w Szkołach Podstawowych nr 4, nr 7 

i Młodzieżowym Centrum Kultury oraz w Zespole Placówek Specjalnych, w których 

brało udział 386 dzieci (ponad 86 tys. zł), 
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• dofinansowanie wyjazdu 11 dzieci z Zespołu Placówek Specjalnych na kolonie letnie 

do Bukowca (ponad 800 zł), 

• dotację dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego na organizację 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Zaborówcu. Z tej formy wypoczynku 

skorzystało 160 dzieci i młodzieży (ponad 90 tys. zł); rekrutację prowadził Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• dotację dla Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy obozu w Sławie dla 52 uczestników 

(5.000 zł), 

• dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy na dofinansowanie 

kolonii profilaktycznych w Przesiece i Różance dla 84 dzieci (9.000 zł), 

• dotację dla TPD na zorganizowanie wypoczynku letniego w Przesiece dla młodzieży 

z rodzin polonijnych, mieszkających w Drohobyczu na Ukrainie – udział wzięło 13 

dzieci wraz z opiekunem (8.850 zł),  

• przewóz 44 dzieci, pochodzących z najuboższych rodzin, na kolonie letnie (rekrutację 

prowadził MOPS), organizowane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty (750 zł). 

 W okresie ferii zimowych i wakacji czynne były w mieście dwie stołówki. Z obiadów 

korzystały najbiedniejsze dzieci. 

 

Pieniądze na wypoczynek dzieci i młodzieży otrzymywali także inni organizatorzy, w tym 

m.in. legnicki Oddział „Caritasu”, niepubliczne świetlice terapeutyczne, stowarzyszenia 

sportowe oraz inne gminne jednostki organizacyjne. Pieniądze te przyznawała Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a pochodziły one z wpływów za opłaty 

wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2006 r. na wypoczynek 

zimowy i letni  przeznaczono z tego źródła ogółem 171.880 zł. 

 

Nauka – szkolnictwo wyższe 

W 2006 r. w Legnicy studiowało niemal 15 tys. studentów na siedmiu wyższych uczelniach: 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, Zamiejscowym Ośrodku 

Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania/The Polish Open 

University Oddział Dolnośląski, Wyższej Szkole Menedżerskiej, Wyższym Seminarium 

Duchownym, Wyższej Szkole Medycznej i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. 

Z każdym rokiem zwiększa się ilość kierunków i specjalności kształcenia w legnickich 

uczelniach oraz rośnie kadra naukowo – dydaktyczna. Uczelnie dbają o rozwój 

i unowocześnianie swojej bazy, czego przykładem może być rozpoczęcie budowy wielkiego 

kompleksu pływackiego i rekreacyjno – rehabilitacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej.  
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Współpraca uczelni z samorządem polega m.in. na udziale w opracowywaniu koncepcji 

planów rewitalizacji dzielnic miasta, tworzeniu kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami 

lokalnego rynku pracy oraz integracji środowiska studenckiego i międzyuczelnianego.  

Warto tu dodać, że od 2005 r. przy Prezydencie Legnicy działa Rada Konsultacyjna ds. 

Szkolnictwa Wyższego, w skład której wchodzą rektorzy, kanclerze i dyrektorzy legnickich 

uczelni. 

Od ośmiu lat w Legnicy pod patronatem prezydenta miasta organizowany jest 

w październiku Festiwal Nauki. Ta popularna w środowiskach – zwłaszcza uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych – impreza przybliża osiągnięcia naukowe w atrakcyjnej i przystępnej 

formie.  

 

Kultura 

W 2006 r. Rada Miejska – na wniosek prezydenta miasta – przyjęła „Strategię rozwoju 

kultury w Legnicy w latach 2007 – 2013 (2020)”, w której nakreślono politykę samorządu 

miasta w najbliższych 15 latach. 

Do dużych wydarzeń artystycznych ubiegłego roku należy zaliczyć m.in.: w styczniu „Galę 

Noworoczną” (dzięki sponsoringowi Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A.), a w czerwcu 

wystawienie na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Świętokrzyskiej 

Golgoty” Piotra Rubika i Zbigniewa Książka. Widowisko to przyciągnęło aż ponad dwa 

tysiące widzów. Koncert ten odbył się także dzięki hojności licznych sponsorów. 

  

W 2006 r. gminie podlegało 5 instytucji kultury: Muzeum Miedzi, Teatr im. H. Modrzejewskiej, 

Legnickie Centrum Kultury, Galeria Sztuki i Legnicka Biblioteka Publiczna. Na ich 

utrzymanie, a także działalność artystyczną, edukacyjną i wydawniczą miasto przeznaczyło z 

budżetu 10.676.155 zł. Środki na kulturę i sztukę pochodzą w głównej mierze z budżetu 

miasta. Corocznie – dzięki staraniom prezydenta miasta – niektóre wydarzenia artystyczne 

są dofinansowywane z budżetu państwa – z rezerwy celowej państwa lub z tzw. mecenatu 

Ministerstwa Kultury. W 2006 r. dotacje te wyniosły ogółem 125.000 zł. z Ministerstwa 

Kultury. 

  

W ub. r. kontynuowane były imprezy, które zyskały ogólnopolską i międzynarodową renomę. 

Do wiodących imprez należały m.in.: 

• Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica cantat”, 

• Międzynarodowy Konkurs i Wystawa „Satyrykon – Legnica”, 

• Międzynarodowe Konkursy i Wystawy Sztuki Srebra, 

• Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”, 

• Letnia Akademia Filmowa – Ogólnopolskie Warsztaty Filmu Animowanego, 
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• Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się spektakle Teatru im. H. Modrzejewskiej i wystawy 

Muzeum Miedzi. 

 

Galeria Sztuki zorganizowała w swojej siedzibie 14 wystaw, 5 wystaw w Galerii Srebra „Pod 

przepiórczym koszem”, 10 wystaw poza siedzibą, 5 wystaw poza Legnicą i 3 wystawy 

zagraniczne. Galerię odwiedziło ponad 29 tys. osób. 

 

Teatr im. H. Modrzejewskiej jest instytucją prowadzoną przez gminę i od 1 stycznia 2006 r., 

na podstawie umowy, także przez Urząd Marszałkowski, który w 2006 r. przekazał 

dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. 

Teatr zrealizował 7 premier, kilka koncertów w ramach impresariatu, projekt dla dzieci 

i młodzieży w ramach edukacji teatralnej. Łącznie instytucja ta przygotowała 197 spektakli, 

które obejrzało prawie 23 tys. widzów. 

Spektakle „Made in Poland” oraz „Operacja Dunaj” zaprezentowano w Niemczech 

i Czechach. W Legnicy wystąpił gościnnie Teatr Arts Sceniques ze Strasburga (Francja). 

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem ubiegłego roku był wyjazd zespołu teatralnego do 

USA. Legnicki teatr w trzytygodniowym tournee po Stanach Zjednoczonych Ameryki 

ośmiokrotnie wystawił szekspirowskiego „Otella”. 

 

Muzeum Miedzi zorganizowało 11 wystaw tematycznych, szereg spotkań, odczytów, 

konferencji, a także koncertów. Przygotowano również 76 lekcji muzealnych dla dzieci 

i młodzieży szkolnej. Muzeum odwiedziło w 2006 r. ponad 36 tys. osób. 

Największym ubiegłorocznym wydarzeniem i przedsięwzięciem było zorganizowanie 

wspólnie z Narodni Galerie w Pradze wystawy p.n. „Śląsk - perła w Koronie Czeskiej. Trzy 

okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech”, którą legniczanie i goście mogli 

podziwiać w nowych odrestaurowanych salach muzealnych na pierwszym piętrze Akademii 

Rycerskiej.  

W 2006 r. (20 maja) Muzeum zaprosiło po raz pierwszy mieszkańców i gości Legnicy na 

„Noc w Muzeum”, z przewodnikiem. Odwiedziło wówczas placówkę i obejrzało wystawę 

„Śląsk - perła w Koronie Czeskiej” ok. 600 gości.    

 

Legnickie Centrum Kultury zorganizowało w swojej siedzibie 20 imprez, w których 

uczestniczyło ponad 14 tys. osób. Poza placówką odbyło się 95 imprez dla prawie 38 tys.  

Ponadto w LCK odbywały się systematycznie zajęcia zespołów kół zainteresowań dla 542 

członków. 
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W ramach Dni Kultury Dolnego Śląska w Alzacji (Francja) zorganizowano wystawę 

„Satyrykonu”. 

Legnickie Centrum Kultury podpisało w 2006 r. kilka umów o współpracy: z Podduklańskim 

Centrum Kultury (Słowacja), Czeską Federacją Folkloru (Czechy) i Związkiem Serbów 

Łużyckich „Domowina” (Niemcy). 

 

Legnicka Biblioteka Publiczna wzbogaciła w ub. r. swoje zbiory o 4.944 woluminy, 2.233 

jednostki zbiorów specjalnych oraz zaprenumerowała 293 egzemplarze czasopism, w tym 41 

tytułów dla Ekobiblioteki. W 2006 r. zarejestrowanych było 24.987 czytelników, którzy 

dokonali 473.157 wypożyczeń. Biblioteka udzieliła także 87.481 informacji, a z internetu 

skorzystało 3.654 osoby. Ponadto zorganizowano 154 pogadanki, 465 lekcji bibliotecznych 

dla dzieci, 110 różnorodnych konkursów oraz 8 wystaw tematycznych.  

Obok zadań adresowanych do mieszkańców naszego miasta, Legnicka Biblioteka Publiczna 

realizuje inicjatywy o charakterze ponadlokalnym, w tym na mocy porozumienia Urzędu 

Miasta ze Starostwem Powiatowym, sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami 

bibliotecznymi na terenie powiatu legnickiego.    

 

Organizatorami wielu interesujących imprez kulturalnych były także organizacje pożytku 

publicznego, które mogły się ubiegać o dotacje z budżetu miasta w drodze, organizowanego 

przez Urząd Miasta, konkursu ofert.  

Corocznie – na wniosek prezydenta miasta – Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie 

programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta polegała m.in. 

na obejmowaniu przez prezydenta miasta honorowych patronatów nad organizowanymi 

imprezami oraz dofinansowywaniu imprez. W 2006 r. na ten cel wydatkowano prawie 78 tys. zł. 

 

Do cyklicznych imprez, organizowanych przez różne stowarzyszenia, należy zaliczyć m.in.: 

• Wielkanoc w Rynku, Święto Ogórka, Wigilia Narodów – Stowarzyszenie Kobiety 

Europy, 

• koncerty jazzowe w Caffe Modjeska – Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 

Modrzejewskiej, 

• prowadzenie Legnickiej Orkiestry Dętej, towarzyszącej różnym imprezom miejskim 

oraz Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, koncertującej co miesiąc dla melomanów 

muzyki poważnej w Akademii Rycerskiej – Towarzystwo „Pro Sinfonica”, 

• organizacja konferencji naukowych i publikacja „Szkiców Legnickich” – Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk. 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 53 

Trzeba także odnotować, że od 2003 r. Duszpasterstwo Akademickie wespół z instytucjami 

kultury i legnickimi wyższymi uczelniami organizuje Festiwal Piosenki Studenckiej „Pryzmat”, 

cieszący się coraz większym powodzeniem. 

Z kolei Stowarzyszenie „Obecność” rozpoczęło w 2006 r. organizację „Legnickiego Roku 

Jana Pawła II”, w ramach którego, obok odczytów, odbywały się występy znanych gwiazd, 

jak np. Edyty Geppert.  

 

Informacje o wszystkich miejskich wydarzeniach można było znaleźć w wydawanym co 

miesiąc (od maja 2004 r.) przez Biuro Prezydenta – przy wsparciu finansowym sponsorów – 

„Kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych” (nakład – 5 tys. egz., w wakacje – 7 tys. egz.). 

Informacje na ten temat były również dostępne w wydawanym – od lutego 2006 r. 

bezpłatnym dwutygodniku (wcześniej miesięczniku) – pt. „Express Legnicki”. 

Dorobek kulturalny miasta i najważniejsze składające się nań wydarzenia były ponadto 

szeroko popularyzowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu oraz na 

stronach internetowych instytucji kultury, a także na Regionalnym Portalu www.lca.pl . 

 

Budowa tożsamości lokalnej i postaw patriotycznych 

Umacnianiu emocjonalnej więzi legniczan z ich miastem i kształtowaniu poczucia 

odpowiedzialności za jego rozwój służyły w 2006 r. m.in. takie przedsięwzięcia, jak np. 

imprezy związane z emisją legnickiej monety dwuzłotowej (kwiecień), uroczyste otwarcie – 

po renowacji – ulicy Najświętszej Marii Panny (czerwiec), a także „Imieniny Naszej Ulicy” – 

Najświętszej Marii Panny (wrzesień), organizowane z wielkim powodzeniem przez Ośrodek 

Sportu i Rekreacji.  

Oczywiście trzeba tu też wspomnieć o przygotowywanych przez Stowarzyszenie Kobiety 

Europy imprezach, nawiązujących do historycznych tradycji, takich jak: Wielkanoc w Rynku 

czy Śniadanie u Piastów. 

 

Zachowanie szacunku, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dla obywatelskich i patriotycznych 

wartości wspierały uroczyste obchody świąt państwowych i regionalnych. W mieście 

pielęgnowane były rocznice powrotu Legnicy do Macierzy, Konstytucji 3 Maja, wybuchu II wojny 

światowej, Dnia Sybiraka, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Stało się legnicką tradycją zapraszanie przy takich okazjach do szkół, np. na 

inaugurację roku szkolnego, przedstawicieli środowisk kombatanckich. Znamiennym przykładem 

może być porozumienie zawarte pomiędzy legnickim Zespołem Szkół Elektryczno – 

Mechanicznych a Związkiem Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, na 

mocy którego uczestnicy historycznych wydarzeń dzielą się z młodzieżą (na lekcjach historii i 

języka polskiego) wiedzą i doświadczeniami z czasów ich walki z hitleryzmem i stalinizmem. 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 54 

Kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych 

służy organizowany przez samorząd miasta (od 2000 r.) konkurs wiedzy historycznej, 

społecznej i politycznej. Podobną funkcję wypełnia doroczny konkurs Muzeum Miedzi, 

propagujący znajomość dziejów Legnicy, zaś kształtowaniu tożsamości legnickiej i lokalnego 

patriotyzmu służy przygotowywany od trzech lat przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

konkurs na multimedialną prezentację p.t. „Legnica moje miasto”.  

Z kolei promowaniu aktywnych postaw młodzieży szkolnej, spieszącej z bezinteresowną 

pomocą i wsparciem osób najbardziej potrzebujących służy Ogólnopolski Konkurs 

Samorządowy Nastolatków „8 Wspaniałych”, który w naszym mieście był organizowany 

w 2006 r. po raz dziewiąty.  

 

Sport i rekreacja 

Corocznie odbywa się uroczyste podsumowanie legnickich osiągnięć sportowych w danym 

roku. Jego gospodarzem jest prezydent miasta. Tytuł Sportowego Sukcesu Roku 2006 

przypadł I drużynie seniorów Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej „Miedź” za awans do II ligi. 

Postaciami Roku w Środowisku Sportowym zostali: Piotr Potycz (dyrektor i trener drużyn 

młodzieżowych KS „Konfeks”) oraz Szczepan Knap (dziennikarz sportowy). Zaś za Sportowe 

Odkrycie Roku uznano zawodniczkę TKKF „Olimp” Agnieszkę Małowską – Wiczanowską, 

zdobywczynię brązowego medalu Mistrzostw Europy w trójboju siłowym. Wyróżniono także 

Stanisława Rozłowskiego – gospodarza obiektu sportowego – hali sportowej przy ul. 

Głogowskiej, za całokształt dotychczasowej działalności.  

 

W ubiegłym roku wielu legnickich sportowców zdobyło międzynarodowe laury. Wśród nich 

znaleźli się m.in.: 

• Marzanna Pawlik – mistrzyni świata w taekwon-do, 

• Jacek Proć – brązowy medalista Mistrzostw Europy w łucznictwie – drużynowo, 

• Dariusz Wszoła – srebrny medalista Mistrzostw Świata w trójboju siłowym, 

• Gabriela Jóźwik – członkini kadry narodowej seniorek w 2006 r. w ringo, I miejsce 

w kategorii otwartej kobiet na XXXIV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 

w Ostrołęce, 

• Tadeusz Hul – mistrz Europy w trójboju siłowym w kategorii wiekowej Masters, 

rekordzista świata w „przysiadzie”.  

 

W 2006 r. w naszym mieście odbyło się kilka imprez o charakterze ogólnopolskim 

i międzynarodowym, którym patronował prezydent miasta. Jednym z ważniejszych wydarzeń 

sportowych był start do V etapu 63 Tour de Pologne. Wyścig ten znalazł się w elitarnym 

gronie najważniejszych wyścigów w Europie. 
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Ponadto do ważnych wydarzeń sportowych ub. r. należy zaliczyć: XLI Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”, XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy 

o Puchar Wojewody Dolnośląskiego, XX Międzynarodowy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki 

Nożnej Chłopców, VII Europejski Puchar Miedzi w Karate Shotokan – z udziałem 

zawodników z Włoch (Gallarate), Egiptu, Indii, Ukrainy, Rosji, Czech i Polski. 

 

Stypendia sportowe 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/400/05 z dnia 24 października 2005 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w 2006 r. prezydent 

miasta przyznał stypendia sportowe. W okresie od stycznia do czerwca 2006 r. przyznano 11 

stypendiów sportowych, a od sierpnia do grudnia – 21. Ich wysokość wynosiła 1.200 zł 

miesięcznie. Otrzymali je legniccy sportowcy, zrzeszeni w klubach, osiągający wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie w kategorii senior, a 

zarazem będący członkami kadry narodowej. 

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów zaopiniowała pozytywnie Rada Sportu, powołana 

przez prezydenta miasta w grudniu 2005 r. Spełnia ona funkcję doradczą i konsultacyjną. 

 

Struktura wydatków 

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków na działalność sportowo – rekreacyjną 

w 2006 r. w porównaniu z r. 2005. 

Tytuł Wydatki w 2005 r. Wydatki w 2006 r. 
Ogółem 3.278.674 zł 3.563.786,24 zł  

Środki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.515.460 zł 2.747.460 zł 
Dofinansowanie stowarzyszeń 
sportowych – na imprezy sportowe i 
upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży  

444.962 zł 424.772,92 zł 

Dofinansowanie utrzymania dwóch 
stadionów (przy al. Orła Białego i ul. 
Grabskiego) 

240.000 zł 230.000 zł 

Turystyka 25.000 zł 28.287,32 zł 
Promocja Legnicy poprzez imprezy 
sportowe: KPR „Miedź”, Wyścig 
„Szlakiem Grodów Piastowskich”, Tour 
de Pologne 

53.252 zł 133.266 zł 

 

Warto tu ponadto dodać, że kluby sportowe na szkolenie – oprócz dotacji z gminnej kasy – 

korzystały bezpłatnie z miejskich obiektów sportowych, w r. szkol. 2005/2006 – prawie 200 

godzin tygodniowo, a w r. szkol. 2006/2007 – ok. 400 godzin tygodniowo (hale sportowe 

OSiR oraz sale sportowe przy szkołach). 
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Propagatorem turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży jest legnicki Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, który corocznie otrzymuje na ten cel dotację 

z budżetu miasta. PTTK prowadzi również współzawodnictwo szkół w dziedzinie turystyki 

i krajoznawstwa. W ub. r. było także organizatorem targów turystycznych w mieście. 

 

Baza sportowo – rekreacyjna 

Z każdym rokiem obserwuje się poprawę bazy sportowo–rekreacyjnej, należącej do miasta. 

Odbywa się to głównie poprzez modernizację już istniejących obiektów w ramach 

konsekwentnie wprowadzanego programu standaryzacji bazy oświatowej. A oto jakimi 

aktualnie zarządza gmina obiektami: 

• 2 stadiony piłkarskie (przy al. Orła Białego i ul. Grabskiego) z boiskami treningowymi, 

• 13 boisk przyszkolnych, w tym 7 o nawierzchni syntetycznej, 

• 28 sal gimnastycznych przy szkołach, 

• 5 hal sportowych (w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. 

Złotoryjskiej, Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej, Szkole Podstawowej 

nr 16 przy ul. Tatrzańskiej, hale OSiR-u przy ul. Sejmowej i Głogowskiej), 

• 2 hale sportowo – widowiskowe (OSiR-u przy ul. Lotniczej i w Zespole Szkół 

Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego), 

• 2 kompleksy kortów (przy ul. Sejmowej i ul. Ogrodowej),  

• 3 kryte pływalnie (w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Polarnej, Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej, w Zespole Szkół Budowlanych przy 

ul. Grabskiego), 

• 5 basenów i kąpielisk, 

• skate parki (w Parku Miejskim oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy 

ul. Mazowieckiej), 

• ścianka wspinaczkowa (w hali OSiR-u). 

 

W 2006 r. zakończono i oddano do użytku rozbudowaną i zmodernizowaną salę 

gimnastyczną wraz z łącznikiem w Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej (wcześniej – 

oddano boisko z nawierzchnią syntetyczną). Ponadto rozpoczęto prace modernizacyjne sali 

gimnastycznej i boisk szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Radosnej 

oraz prace modernizacyjne sali gimnastycznej oraz boisk szkolnych w Szkole Podstawowej 

nr 18 przy ul. Grabskiego. 

Największą inwestycją minionego roku była modernizacja stadionu przy al. Orła Białego, 

rozpoczęta w 2005 r., a kontynuowana w 2007 r. 
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Sport szkolny 

Głównym organizatorem rozgrywek sportowych młodzieży szkolnej jest Legnicki Szkolny 

Związek Sportowy, którego działalność jest dofinansowywana z budżetu miasta. Corocznie 

organizuje ok. 40 imprez, w tym m.in. Igrzyska Szkolne, Gimnazjady i Licealiady oraz 

Czwartki Lekkoatletyczne. 

W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu – 

w ramach Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego – Legnica w 2006 r. zajęła 58 

miejsce pośród 826 klasyfikowanych gmin oraz 65 pozycję wśród 362 powiatów. W rankingu 

tym województwo dolnośląskie znalazło się na czwartej pozycji, a Legnica w regionie zajęła 

czwarte miejsce. 

 

Na coraz wyższe osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, a także 

popularyzację różnych dyscyplin mają wpływ takie m.in. czynniki, jak: nowoczesna baza 

sportowa, zwiększona aktywność Uczniowskich Klubów Sportowych i Szkolnych Kół 

Sportowych, tworzenie klas sportowych, czy utworzenie w Legnicy jednego z 16 krajowych 

ośrodków szkolenia piłkarskiego (PZPN) na poziomie gimnazjalnym.  

W r. szkol. 2005/2006 istniały 3 klasy sportowe: 2 w Zespole Szkół Integracyjnych – na 

poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum – profil ogólnorozwojowy i piłki koszowej oraz 

1 klasa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – w gimnazjum – profil ogólnorozwojowy. 

Natomiast w r. szkol. 2006/2007 klasy sportowe funkcjonują w następujących placówkach: 

• w Zespole Szkół Integracyjnych – w Gimnazjum – 1 klasa o specjalności 

lekkoatletycznej, 

• w Zespole Szkół Budowlanych – w gimnazjum – 1 klasa - specjalność piłka nożna, 

• w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – 6 klas, w tym 3 ze 

specjalnością piłki nożnej i 3 – piłki ręcznej. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Jest placówką podległą samorządowi, której głównym celem jest popularyzacja rekreacji 

ruchowej poprzez organizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców 

w różnym wieku. OSiR zarządza 3 halami sportowymi, 2 otwartymi basenami kąpielowymi 

oraz Kąpieliskiem „Kormoran”, 2 kompleksami kortów, Ośrodkiem Wczasowym Jezierzany 

oraz Kempingiem w Legnickim Polu. 

 

W 2006 r. placówka ta zorganizowała 36 imprez, w których uczestniczyło ponad 37 tys. 

osób. 
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Do imprez cyklicznych, organizowanych przez Ośrodek Sportu należy zaliczyć m.in.: 

Imprezy biegowe: 

• V Bieg Wagarowicza, 

• Wielkanocne Biegi Przełajowe, 

• XIX Bieg Lwa Legnickiego, 

• Bieg Niepodległości. 

W biegach wzięło udział 1.100 biegaczy – nie tylko z Legnicy, ale także z innych miast 

Dolnego Śląska. W związku z tym, że w ub. r. trasa Biegu Lwa Legnickiego została 

wydłużona do 15 kilometrów, uczestniczyli w nim również biegacze z całej Polski. 

Turnieje siatkówki: 

• Siatkarski przekładaniec z pączkiem, 

• Majowy Piknik Siatkarski, 

• Nocna Plażówka, 

• Wakacyjne Turnieje Siatkówki Plażowej, 

• Siatkówka z grzankami, 

• Świąteczny Turniej Siatkówki „Makutra 2006”. 

Turnieje siatkarskie organizowane były zarówno w hali sportowej, jak i w Parku oraz na 

boiskach na Kąpielisku „Kormoran”. Nowością ubiegłego roku był Nocny turniej Siatkówki 

Plażowej rozegrany z udziałem aż 33 drużyn z Dolnego Śląska i Wielkopolski. 

Trójki i duety koszykarskie: 

W 2006 r. zaproponowano – obok trójek – także duety koszykarskie, które spotkały się z 

dużym zainteresowaniem. W turnieju zagrało 30 drużyn (60 dziewcząt i chłopców). 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji był również organizatorem rozgrywek piłki nożnej, dwóch imprez 

narciarskich i rajdów rowerowych. Był jednym z największych organizatorów wypoczynku 

dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji, proponując bogatą i zróżnicowaną 

ofertę. W zajęciach i imprezach wzięło udział ponad 6.500 młodych legniczan. Oprócz 

stałych zajęć (rozgrywek koszykówki, siatkówki, unihokeja, ćwiczeń w siłowni, gier i zabaw 

na „Kozim Stawie”), Ośrodek przygotował m.in. feryjny mundial, dziecięcą wystawę zwierząt, 

XIV Wielobój Przedszkolaków, festyn rodzinny „Wakacyjka na Wielkiej Wodzie”, konkurs 

rzeźby w piasku, czy zawody pływackie. 

Nie można pominąć imprez masowych, w których uczestniczyło kilka tysięcy mieszkańców. 

Do nich należały: VII Spływ Samoróbek „O błękitną wstęgę Kaczawy” (40 załóg nie tylko 

z Legnicy, ale także m.in. z Białegostoku, Kędzierzyna Koźla, Czarnej Białostockiej, Jawora, 

Kunic), VI Turniej Kowali „O Srebrne Klucze Legnicy” (11 ekip kowalskich z Polski), 

V Mistrzostwa Legnicy w grillowaniu (20 zespołów 2 osobowych) oraz Imieniny Ulicy 
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Najświętszej Marii Panny z udziałem m.in. Tomasza Stockingera, Joanny Bartel, kapel 

podwórkowych, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Przemkowa, Szkoły Tańca Patryka Mierzwy. 

 

Należy także odnotować powstanie w ub. r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Centrum 

Informacji, które dysponuje bazą danych o Legnicy i regionie. Można tu również zaopatrzyć 

się w materiały promocyjne miasta oraz wydawnictwa.  

 

 

X.   PROMOCJA,  WSPÓŁPRACA  REGIONALNA I  ZAGRANICZNA 

 

W Strategii rozwoju miasta na lata 2004 – 2014 przyjęto, że przedmiotem promocji będzie 

Legnica jako miasto korzystne do inwestowania, atrakcyjne turystycznie, zielone, bogate 

w zabytki oraz znane z licznych wydarzeń artystycznych i sportowych. Ze względu więc na 

różnorodność osiągania celów działania promocyjne roku 2006 skierowane były do różnych 

grup odbiorców – do wewnątrz, czyli do mieszkańców, jak i na zewnątrz miasta. 

 

W minionym roku doskonałą promocją Legnicy były takie m.in. wydarzenia o charakterze 

ogólnopolskim i europejskim, jak: emisja legnickiej dwuzłotowej monety z wizerunkiem 

Zamku Piastowskiego, ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Romów, Europejskie 

Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”, kolejna edycja 

Międzynarodowej Wystawy „Satyrykon – Legnica”, której towarzyszyło m.in. postawienie na 

ul. NMP posągu „Satyrykonowego Chłopaczka” oraz wystawa retrospektywna „Satyrykonu” 

w Strasburgu (Alzacja), a pokonkursowa w Warszawie, Legnicki Festiwal Srebra – 

„Współczesna polska sztuka złotnicza” – wystawy m.in. w Pradze, Budapeszcie, Miluzie 

(Alzacja), VI Tydzień Kultury Japonii. 

 

Niezwykłymi wydarzeniami promocyjnymi były tak duże przedsięwzięcia, jak: 

• polsko – czeska wystawa „Śląsk – perła w Czeskiej Koronie. Trzy okresy świetności 

w relacjach artystycznych Śląska i Czech” (wystawa w Legnicy – od kwietnia do 

listopada, a następnie przeniesiona do Pragi), przygotowana przez Muzeum Miedzi 

wraz z Galerią Narodową w Pradze i Uniwersytetem Wrocławskim,  

• udział Teatru im. H. Modrzejewskiej w „Lit Moon World Theater Festival” w Santa 

Barbara w Stanach Zjednoczonych z prezentacją „Otella”. Amerykańskie tournee 

Teatru objęło także Los Angeles i Chicago. 
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Poniższe zestawienie ilustruje nakłady finansowe na promocję miasta w latach 2005 – 2006. 

 

Rok 2005 2006 
Wydatki w zł 164.551 293.313,68 

 

Istotną promocyjną funkcję pełniły także produkcje telewizyjne. Ogólnopolski kanał TV 4 – 

w ramach programu „Instynkt tropiciela – przewodnik po Polsce” – zrealizował w 2006 r. 23 

minutowy film dokumentalny o charakterze promocyjnym, ukazujący turystyczne, kulturalne, 

architektoniczne i rekreacyjne walory Legnicy. Jego ogólnopolska premiera odbyła się 16 

września. Legnica znalazła się pośród 19 miast, których wyboru dokonali realizatorzy filmu. 

 

Komunikacja społeczna 

Kluczem do zrozumienia i poznania aktualnych problemów mieszkańców, ich myślenia 

o podejmowanych przez samorząd lokalny decyzjach jest otwartość i przychylność wobec 

otoczenia oraz słuchanie tegoż otoczenia. Stąd też w minionym roku mieliśmy do czynienia 

z różnorodnymi płaszczyznami i formami kontaktów prezydenta miasta i jego zastępców, jak 

też dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy. W dobie bowiem 

informacyjnego społeczeństwa – szybki i rzetelny przepływ informacji ma kolosalne 

znaczenie w integrowaniu społeczności. 

 

Na katalog więc narzędzi, służących komunikacji społecznej, złożyły się: 

• comiesięczne konferencje prasowe prezydenta miasta, na których prezentowano 

bieżące zamierzenia i decyzje prezydenta oraz projekty dokumentów składanych 

Radzie Miejskiej – 19, 

• codzienne serwisy informacyjne przekazywane lokalnym, regionalnym 

i ogólnopolskim mediom pisanym i elektronicznym – 308; serwisy były również 

publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu , 

• pełnienie przez prezydenta miasta dyżurów telefonicznych w redakcjach: „Słowa 

Polskiego - Gazety Wrocławskiej” oraz tygodnika „Konkrety” – 12; rozmówcy 

poruszali sprawy związane z funkcjonowaniem miasta: infrastrukturą drogową, 

rewitalizacją historycznego centrum, działalnością służb komunalnych i 

porządkowych, a także podnosili tematy bardziej osobiste – np. braku mieszkania, 

czy braku pracy,  

• rozmowy prezydenta miasta z internautami na tzw. cz@tach w portalu www.lca.pl - 

pięciokrotnie,  

• spotkania konsultacyjne prezydenta z mieszkańcami różnych dzielnic – z udziałem 

jego zastępców, dyrektorów wydziałów, jednostek organizacyjnych gminy, 
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przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej oraz radnych – 11; podczas tych spotkań 

omawiano problemy danego kwartału miasta, realizację budżetu, sprawy związane z 

bezpieczeństwem publicznym oraz realizację inwestycji komunalnych, jak też plany 

inwestycyjne i remontowe. 

 

Współpracowano z Radiem „Plus” (wyemitowano w ub. r. 102 programy: „Gość z Ratusza”, 

„5 minut dla prezydenta Legnicy”, „Wieści z legnickiego Ratusza”), z Telewizją Kablową 

„DAMI” (49 programów o charakterze publicystyczno – informacyjnym „Legnica 

w obiektywie”) oraz z TVL Lubin (26 programów publicystyczno – informacyjnych w „Kurierze 

Legnickim”). 

Prowadzono również kampanie informacyjne na antenie Radia „Plus” i TV „DAMI” dotyczące 

bezpiecznych wakacji, realizacji programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”, Dni 

Legnicy oraz Europejskich Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”, 

a także „Legnica – moim miastem”. Ponadto – w myśl dyrektyw unijnych – prowadzono też 

w lokalnych i regionalnych mediach kampanię promocyjną dotyczącą dofinansowania 

rewitalizacji ul. NMP, budowy ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej i modernizacji ul. 

Grabskiego z programów Unii Europejskiej.  

 

Do działań systemowych należy także zaliczyć publikowanie materiałów promocyjnych 

o Legnicy zarówno na łamach gazet lokalnych, jak i ogólnopolskich (m.in. w „Gazecie 

Prawnej” o doświadczeniach Legnicy w pozyskiwaniu środków z UE, w „Panoramie 

Dolnośląskiej” – „Legnicki samorząd w Przejrzystej Polsce”, audycja w Programie II 

Polskiego Radia „Legnica na kulturalnej mapie kraju”). 

A oto jak przedstawiały się wydatki na komunikację społeczną w latach 2005 – 2006: 

 

Rok 2005 2006 
Wydatki w zł 119.798 155.113,24 

 

12 września ub. r. zainaugurowano akcję promocyjną pod nazwą „Legnica moim miastem”, 

której celem jest budowa lokalnego patriotyzmu i tożsamości legnickiej. Prezydent Tadeusz 

Krzakowski zaprosił do Ratusza dziennikarzy oraz reprezentantów różnych środowisk 

społecznych i zawodowych (oświaty, nauki, kultury, młodzieży, sportu, służby zdrowia, 

służby mundurowe, a Legnickiego Biskupa reprezentował ksiądz Infułat Władysław 

Bochnak), przekazując gościom opaski – bransoletki (wykonane z silikonu) w barwach biało 

– niebieskich z wytłoczonym napisem „Legnica moim miastem”. Noszenie tej bransoletki 

stanowi identyfikację i publiczne potwierdzenie swej tożsamości oraz więzi z Legnicą. Opaski 

te, rozprowadzane były m.in. przez lokalne gazety, redakcje radiowe i telewizyjne. Były też 
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dostępne w Biurze Prezydenta (zlecono wykonanie 6 tys.). Cieszyły się wielką popularnością 

wśród ludzi młodych, co może świadczyć, iż pomysł był udany, a całe przedsięwzięcie należy 

kontynuować i wzbogacać o nowe formy. 

 

Wyniki badań opinii pt. „Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście” 

W połowie 2006 r. – na zlecenie gminy Legnica – przeprowadzono badania socjologiczne pn. 

„Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim mieście”. Na przetarg wpłynęło 5 ofert, spośród których 

komisja wybrała ofertę Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej w Warszawie. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł prawie 27 tys. zł. Celem zamówienia było zbadanie: 

• jakości życia mieszkańców Legnicy – poziom zaspokajania typowych potrzeb 

mieszkańców, warunki mieszkaniowe, ocena infrastruktury miasta – komunikacja, 

wodociągi, handel i usługi, oferta kulturalna i sportowa, 

• oceny kierunków strategicznego rozwoju miasta: określenie pożądanych kierunków 

rozwoju miasta w okresie 4 letnim oraz w perspektywie najbliższych 10 – 15 lat, 

• kapitału społecznego i kulturowego mieszkańców – analiza aspiracji, poziomu 

wykształcenia, mobilności i aktywności społecznej, 

• warunków ekonomicznych życia i poziomu bezpieczeństwa socjalnego – ocena 

warunków mieszkaniowych, rodzaju i zaspokajania potrzeb materialnych, aktywności 

ekonomicznej. 

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z metodologią nauk empirycznych, oparte 

o wywiad kwestionariuszowy (ponad 100 pytań).  

Przeprowadzone zostało na reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wykształcenia 400 

osobowej grupie legniczan.  

 

Tego rodzaju badania, przeprowadzone w Legnicy po raz pierwszy, stanowiły fotografię 

miasta stworzoną przez jego mieszkańców. Były więc odzwierciedleniem ich aktualnych 

powodów do dumy, jak i najważniejszych problemów nurtujących całą lokalną społeczność. 

Należy przy tej okazji dodać, że wartość ubiegłorocznej próby będzie można poznać dopiero 

za jakiś czas, kiedy kolejne badanie opinii legniczan przyniesie materiał porównawczy. Tym 

niemniej trzeba podkreślić, że badania te miały ogromne znaczenie poznawcze.  

Generalnie można powiedzieć, że poziom zadowolenia mieszkańców Legnicy z życia 

w mieście jest relatywnie wyższy niż w innych miastach, w porównaniu z wynikami 

ogólnopolskimi, co podczas konferencji prasowej podkreślił zastępca dyrektora CBOS 

dr Janusz Durlik. 
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A oto niektóre wyniki badań: 

• Legnica jako Mała Ojczyzna – legniczanie są mocno związani ze swoim miastem – 

79,5 % badanych; stosunek do miasta zmienia się wraz z wiekiem badanych 

i poziomem życia – najsilniej związani z miastem czują się najstarsi mieszkańcy; 

bardziej zadowolone są osoby, którym się lepiej powodzi; większość badanych 

przewiduje, że za 10 – 15 lat wzrośnie znaczenie Legnicy w wymiarze lokalnym, 

wojewódzkim i regionalnym, 

• jakość życia – ponad 91 % badanych deklaruje zadowolenie z sieci handlowej; ponad 

81 % pozytywnie ocenia sieć dostępnych usług oraz funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej (ponad 76 %); zdaniem respondentów brakuje jednak różnych sklepów 

specjalistycznych (sportowe, muzyczne, hobbystyczne) oraz markowych sklepów 

odzieżowych i obuwniczych. Ponad 56 % mieszkańców dobrze ocenia dostępność 

obiektów kulturalnych, ponad 62 % - dostępność i stan terenów zielonych. 

Niezadowalająca jest dostępność miejsc parkingowych oraz stan ulic i chodników – 

60 % badanych, 

• problemy, wymagające niezwłocznego rozwiązania – 45 % ankietowanych wskazało 

na infrastrukturę i mieszkalnictwo; najczęściej wskazywano na potrzebę remontów 

budynków (9,3 %), konieczność budowy nowych mieszkań (4,5 %). 20,8 % badanych 

uznała, że należy zwiększyć nakłady finansowe na budowę nowych mieszkań oraz 

45 % - na remonty komunalnych kamienic, 

• legniczanie o kulturze – 38,5 % mieszkańców uważa, że w mieście jest 

organizowanych wystarczająco dużo imprez kulturalnych i rozrywkowych; 46,5 % jest 

jednak takich, którzy sądzą, że różnego rodzaju koncertów, wystaw i festynów jest za 

mało. Mieszkańcy stosunkowo dobrze oceniają jakość imprez, wystawiając im 

wysoką lub nawet bardzo wysoką notę. Tych, którzy oceniają je nisko, jest 

zdecydowanie mniej – 9,3 %. Spośród organizowanych imprez największą 

popularnością cieszyły się „Imieniny ul. NMP”, spływ samoróbek po Kaczawie „O 

błękitną wstęgę Kaczawy” oraz Turniej Kowali „O srebrne klucze Legnicy”, 

• mieszkańcy o bezpieczeństwie – legniczanie na ogół czują się bezpiecznie w swoim 

miejscu zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (93 %) mają poczucie 

bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu. Jednakże im dalej od domu, tym częściej 

pojawia się poczucie zagrożenia. Niemniej jednak większość osób czuje się 

bezpieczna nie tylko w pobliżu swojego domu (86,6 %), ale także na swoim osiedlu 

(78,6 %) i na terenie całego miasta (56,0 %). Stosunkowo najczęściej czują się 

bezpiecznie mieszkańcy osiedla „Kopernik” (96,7 %) oraz osiedla „Sienkiewicza” 

(92 %), najrzadziej zaś poczucie takie mają mieszkańcy Starego Miasta (61,9 %) oraz 

Kartuz (67,7 %). Mieszkańcy Legnicy zapytani o występowanie różnych 
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patologicznych zjawisk na terenie miasta, najbardziej zdecydowanie wypowiedzieli 

się w kwestii alkoholizmu dorosłych i młodzieży, chuligaństwa i złodziejstwa, które 

zauważa ponad 80 % legniczan. 49,5 % badanych przyznało, że w ich miejscu 

zamieszkania często dochodzi do niszczenia ławek, przystanków, klatek schodowych 

itp. Skarżono się także na pijaństwo, w tym również na nadużywanie alkoholu 

w miejscach publicznych (10,8 %), 

• mieszkańcy o urzędnikach samorządowych – legniczanie stosunkowo dobrze ocenili 

pracę miejskich urzędników ze względu na ich sposób odnoszenia się do 

obsługiwania interesantów. Zdecydowana większość badanych (85,4 %) 

kontakty z pracownikami Urzędu Miasta oceniła jako życzliwe, z czego więcej niż co 

piąty (21,2 %) – nawet jako bardzo życzliwe. Przeciwne wrażenie odniósł co ósmy 

spośród załatwiających jakiekolwiek sprawy w Urzędzie (12 %). Nieco gorzej od 

poziomu życzliwości i uprzejmości pracowników Magistratu wypada w ocenie 

mieszkańców stopień ich zawodowego profesjonalizmu. Wprawdzie znaczna 

większość (68,9 %) uznała, że urzędnicy miejscy – ogólnie rzecz biorąc – sprawnie 

i fachowo wykonują swoją pracę, to jednak niemal co czwarty ankietowany (22,8 %) 

miał co do tego wątpliwości. 

   

Wydawnictwa 

Działalność wydawnicza obejmuje zarówno realizację publikacji własnych takich, jak np. 

folderów, ulotek informacyjnych, broszur informacyjnych itp., jak też zakup wydawnictw 

o Legnicy do rozpowszechniania w szkołach, bibliotekach, placówkach dyplomatycznych, 

wśród gości zagranicznych itp. 

 

W 2006 r. opracowano i opublikowano: „Budżet Legnicy 2006. Skąd mamy pieniądze i na co 

je wydajemy” (w formie broszury), foldery – „Akademia Rycerska” (w czterech wersjach 

językowych), „Park Miejski” (w trzech wersjach językowych), „Ulica Najświętszej Marii Panny” 

(w niemieckiej wersji językowej), wydawnictwo p.n. „Raport o stanie miasta. Legnica 2002 – 

2006”, w „Panoramie Legnickiej” – „Miniprzewodnik po Urzędzie Miasta”. 

I nie sposób nie dodać, że Urząd Miasta wydaje comiesięcznie informator „Imprezy 

kulturalne i sportowe” (za pieniądze reklamodawców) w nakładzie 5.000 egz. (w okresie 

wakacyjnym 7.000). Był on również publikowany w bezpłatnym miesięczniku, a od lutego 

2006 r. dwutygodniku „Express Legnicki” oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej Urzędu. 

Dopełnieniem ww. wydawnictw jest wydawany corocznie ścienny kalendarz artystyczny (w 

wersji polsko – angielskiej) – w 2006 r. była to prezentacja obrazów pędzla legnickiego 

artysty plastyka Edwarda Mirowskiego (zabytki miasta).  
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Medalierstwo 

Od 2004 r. nową formą prezentacji miasta i jego dziedzictwa kulturowego są medale. 

W 2006 r. wykonano pamiątkowy medal – rzeźbę, poświęconą ulicy Najświętszej Marii 

Panny. Jego projektantem był legnicki artysta Grzegorz Niemyjski. 

 

Imprezy targowe, oferty inwestycyjne 

Miasto od 2002 r. uczestniczy w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów 

REFE we Wrocławiu (21 – 23 kwietnia oraz 22 – 23 września), podczas których 

prezentowano oferty inwestycyjne i materiały promocyjne Legnicy oraz w Międzynarodowych 

Targach Ekologicznych POLEKO 2006 w Poznaniu – Salon INVESTCITY – ŚRODOWISKO 

(21 – 24 listopada) z udziałem spółek komunalnych, gdzie obok ofert inwestycyjnych 

przedstawiono osiągnięcia Legnicy w dziedzinie ochrony środowiska. 

Wprawdzie w 2006 r. miasto nie uczestniczyło czynnie w Środkowoeuropejskich Targach 

Inwestycji i Nieruchomości CEPIF w Warszawie (10 – 12 maja), tym niemniej dzięki 

współpracy z Dolnośląską Agencją Promocji i Obsługi Samorządów na targach były 

prezentowane oferty inwestycyjne wraz z materiałami promocyjnymi miasta. Poza tym 

zamieszczono legnickie oferty w miesięczniku „Nieruchomości PLUS”, który był kolportowany 

podczas tych targów. 

 

Warto też odnotować, że w Legnicy od kilku lat corocznie – pod patronatem prezydenta 

miasta – odbywają się Targi Edukacyjne, podczas których prezentują się m.in. legnickie 

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

Po raz już trzeci Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego zorganizował Wystawę 

Budowlaną (22 – 24 marca) połączoną z seminarium na temat „Jak i z czego budować” – 

pod patronatem prezydenta Legnicy. Gościem i jednym z wykładowców seminarium była 

Barbara Kluza, doradca Ministra Transportu i Budownictwa, która przedstawiła Rządowy 

Program Rozwoju Budownictwa.  

 

Zestaw legnickich ofert inwestycyjnych został opublikowany w Katalogu ofert Związku Miast 

Polskich oraz w wydawnictwie targowym „POLEKO’ 2006”. Z ofertami inwestycyjnymi można 

się również zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

 

W ramach promocji gospodarczej prezydent miasta odbył liczne spotkania z inwestorami, 

którzy już ulokowali swój kapitał w mieście, jak też z osobami odwiedzającymi Magistrat 

i zainteresowanymi ofertami. Promocji gospodarczej służyły także spotkania prezydenta 

z ambasadorami i konsulami państw, mających swe siedziby w Polsce, w tym 
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m.in. z Ambasadorem USA, Sekretarzem Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej, 

Konsulami Ukrainy i Czech. 

Z inicjatywy prezydenta Legnicy – w porozumieniu z Konsulem Republiki Czeskiej 

w Katowicach – doszło w naszym mieście do zorganizowania jesienią ub. r.  polsko – 

czeskiego seminarium gospodarczego. Było to forum przedsiębiorców obu państw, które 

stało się z jednej strony okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania bezpośredniej 

kooperacji gospodarczej, z drugiej zaś – do zaprezentowania perspektyw rozwoju Legnicy 

w najbliższych latach, jak też możliwości inwestowania. 

 

Patronaty Prezydenta Miasta 

Wspierając inicjatywy lokalne oraz promując ciekawe i innowacyjne imprezy, 

przygotowywane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia oraz instytucje, 

prezydent miasta obejmował je swoim honorowym patronatem. W 2006 r. objął swym 

patronatem 67 imprez (dla porównania z r. 2005 – 60) o charakterze kulturalnym, sportowo – 

rekreacyjnym i innym (konferencje, konkursy, targi). 

Gospodarz miasta, obejmując patronaty nad imprezami, był niejednokrotnie fundatorem 

statuetek, pucharów i nagród rzeczowych. Ponadto ze środków promocyjnych 

dofinansowywano różne wydawnictwa, jak np. katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej 

Legnica 2006, plakat na obchody Światowego Dnia Romów itp. 

 

Imprezy 

Narodowy Bank Polski, w ramach serii „Historyczne miasta w Polsce”, wyemitował 

i wprowadził do obiegu monetę „LEGNICA”. Cała edycja składa się z 32 monet o nominale 

2 złotych, upamiętniających miasta o istotnym znaczeniu w dziejach Polski. Emisję tej serii 

monet rozpoczęto 2 września 2005 r., a jej zakończenie przewidziano w kwietniu 2008 r. 

W grupie wyróżnionych i uświetnionych miast znalazły się te, których historia liczy sobie 

ponad 750 lat i które wniosły wyjątkowy wkład w rozwój poszczególnych regionów 

i państwowości Polski. Wyboru miast, a wśród nich Legnicy, dokonał powołany przez 

kierownictwo NBP zespół historyków pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza. 

Legnicka dwuzłotówka na rewersie posiada wizerunek Zamku Piastowskiego z wieżą św. 

Piotra i renesansowym portalem. Awers jest wspólny dla całej serii, obrazuje mur obronny 

z bramą, godło państwa i nominał. 

Uroczysta promocja legnickiej monety, z udziałem Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

Leszka Balcerowicza, odbyła się 10 kwietnia, podczas której gość wygłosił odczyt pt. 

„Praworządność i pieniądz”. Uczestniczyli w niej samorządowcy z miasta i regionu, 

przedstawiciele różnych miejskich instytucji, a także legniccy biznesmeni. W salach Hotelu 

Qubus przy tej okazji zaprezentowano ekspozycję banknotów, pochodzących ze zbiorów 
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szkolnego muzeum Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Legnicy, zbiory 

i wydawnictwa numizmatyków z Lubina i Chojnowa oraz okolicznościowe karty emitowane 

przez Pocztę Polską. Bito też pamiątkowego florena legnickiego. 

Prof. L. Balcerowicz spotkał się również z prawie dwutysięczną grupą młodzieży 

akademickiej legnickich wyższych uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 

Witelona, wygłaszając wykład pt. „Polska na tle liderów systemowych”. 

 

24 czerwca ub. r. – w związku z przyznaniem miastu środków unijnych na modernizację 

i rewitalizację ulicy Najświętszej Marii Panny – Biuro Prezydenta przygotowało dla 

mieszkańców i gości wielki festyn, podczas którego zaprezentowali się legniccy artyści oraz 

zespoły: „The Crackers Band” i „Birma”. Były też pokazy walk rycerskich, bito legnickiego 

florena oraz występy Teatru Ulicznego, a na zakończenie pokaz ogni sztucznych. 

 

Pod hasłem „Świat się nie liczy bez Legnicy” odbyła się dwudniowa (2 i 3 września) impreza 

na legnickim Zamku Piastowskim, którą w ramach cyklu festynów turystyczno – kulturalnych 

„Perły architektury Śląska 2006” przygotowała Agencja Artystyczna „Jedynka” z Wrocławia 

wraz z Urzędem Miasta, Muzeum Miedzi, Gimnazjum nr 4 oraz Nauczycielskim Kolegium 

Języków Obcych.  

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno legniczan, jak i mieszkańców 

okolicznych miast. Ponad 1.500 osób, prowadzonych w grupach przez przewodników PTTK, 

zwiedziło legnicki Zamek Piastowski – najstarszą murowaną warownię na ziemiach polskich, 

która stała się wzorcem dla innych budowli zamkowych w Europie. W programie było 

zwiedzanie dziedzińca, kaplicy, wieży św. Piotra, wieży św. Jadwigi i skrzydeł zamkowych. 

Przewodnicy oprowadzali zainteresowanych także po Kościele Mariackim, ul. NMP, Rynku 

oraz wystawie Muzeum Miedzi „Śląsk – perła w Koronie Czeskiej”. 

Poza tym na zamkowym dziedzińcu odbywał się jarmark piastowski, podczas którego swój 

kunszt szermierczy, uzbrojenie, stroje, akcesoria zaprezentowało Bractwo Rycerskie Ziemi 

Legnickiej, bito okolicznościowe monety, trębacze grali hejnał miasta (co godzinę), a 

średniowieczną „Bogurodzicę” zaśpiewała młodzież z V LO.  

 

Ważnym, zwłaszcza dla środowiska legnickich Romów, wydarzeniem minionego roku były 

ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Romów w Legnicy, zainaugurowane 8 kwietnia, 

których organizatorami były instytucje kultury, szkoły, TPN i Urząd Miasta, a także 

Stowarzyszenie Romów w Legnicy. W uroczystym spotkaniu w Akademii Rycerskiej, które 

prowadził prezydent miasta, uczestniczyli m.in. prezydent Międzynarodowej Unii Romskiej 

Stanisław Stankiewicz, poseł do Międzynarodowego Parlamentu Romskiego w Wiedniu 

Karol Gierliński, wicewojewoda dolnośląski Roman Kulczycki, przedstawiciel MSWiA Andrzej 
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Grzymała – Kazłowski, prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki. Wystąpił Teatr 

Muzyczny „Terno” z Gorzowa Wielkopolskiego. Obchodom towarzyszyły: wystawa 

fotograficzna „Legniccy Romowie” i  plastycznych prac dziecięcych o tematyce cygańskiej, 

wernisaż wystawy rzeźby Karola Gierlińskiego oraz wieczór autorski Edwarda Dębickiego 

„Ocalić od zapomnienia”. 

W ramach obchodów Światowego Dnia Romów odbyła się również 29 kwietnia konferencja 

popularnonaukowa „Romowie XXI wieku – problemy społecznej tożsamości”, zorganizowana 

przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

 

Wiele projektów i przedsięwzięć w mieście nie mogłoby się odbyć bez udziału sponsorów. 

Dlatego prezydent Legnicy wyszedł z inicjatywą powołania Kapituły „Sponsora Roku”, by 

honorować tych wszystkich darczyńców, którzy aktywnie włączają się w nurt życia społeczno 

– kulturalnego i sportowego miasta. Pierwsze statuetki „Sponsora Roku” wręczono podczas 

noworocznego koncertu w styczniu 2005 r., kolejne w styczniu 2006 r. W ub. r. statuetki, 

których autorem i wykonawcą jest artysta Stanisław Borowski, otrzymali: KGHM „Polska 

Miedź” S.A. (za ciągłość mecenatu wydarzeń artystycznych w Legnicy), hipermarkety: 

Carrefour (zakup dla miasta sceny) i Auchan (sponsor strategiczny KPR „Miedź-96” przez 

dwa lata) oraz Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „Cobex” sp. z o.o. (za działania na 

rzecz oświaty i kultury). 

 

Z kolei postawy otwartości na potrzeby ludzi niepełnosprawnych oraz ludzi „Złotego Wieku” 

promował konkurs stowarzyszeń „Jutrzenka” i „Persona” – pod patronatem prezydenta 

Legnicy – pod nazwą „Filantrop Roku”. Jego ideą jest poszerzanie partnerskiej współpracy 

organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych z podmiotami gospodarczymi 

i osobami fizycznymi. Podczas ubiegłorocznej gali, którą uświetnił koncert „Usta milczą, 

dusza śpiewa”, statuetki „Filantropa Roku” (projekt opracował legnicki artysta Grzegorz 

Niemyjski) otrzymali: Nina Pietkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział 

w Legnicy oraz „Winkelmann” sp. z o.o. w Legnicy. 

 

Informacja wizualna i multimedialna 

Strona internetowa Urzędu Miasta jest wciąż modyfikowana i wzbogacana o nowe treści. 

I tak w 2006 r.:  

• w maju – obok dotychczasowej www.legnica.gov.pl  – wprowadzono europejską 

domenę www.legnica.eu , 

• w czerwcu uruchomiono wersję głośno mówioną tekstów dostępnych na internetowej 

stronie Urzędu. W ten oto sposób także osoby niedowidzące lub niewidome mogą 

korzystać z internetu i informacji Magistratu, 
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• jesienią przystąpiono do prac nad mapą internetową Legnicy z bazą adresową 

instytucji i podmiotów gospodarczych; mapę zainstalowano w marcu 2007 r. 

Po zakończeniu prac instalacyjnych i testów od 28 sierpnia ub. r. legniczanie i odwiedzający 

miasto turyści mieli w Rynku bezpłatny, radiowy dostęp do internetu – tzw. hot spot. Na 

obszarze o promieniu ok. 100 metrów od budynku Teatru Modrzejewskiej w kierunku ul. 

NMP oraz ul. Złotoryjskiej, możliwy był bezprzewodowy dostęp do sieci. 

 

W ramach kampanii promocyjnej „Legnica moim miastem” na stronie internetowej Urzędu 

Miasta www.legnica.eu dostępna jest gra internetowa zatytułowana „Legnica – tajemnice 

miasta”. Jej autorem jest Grzegorz Teszbir. Gra zawiera dwadzieścia pytań z dziejów grodu 

nad Kaczawą, a jej cel stanowi odkrywanie historii Legnicy poprzez śledzenie jej tajemnic 

i osobliwości. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych legniczan. 

 

Do systemowych działań w zakresie informacji wizualnej należą okresowe wystawy – w hollu 

Nowego Ratusza, organizowane lub współorganizowane przez Urząd Miasta. W ub. r. 

odwiedzający Magistrat mogli zobaczyć wystawy: Budowa obwodnicy zachodniej Legnicy – 

etap I D, wystawa prac plastycznych Honoraty Kulig (studentki PWSZ im. Witelona), 

przedstawiających zabytki Legnicy, Bożonarodzeniowe szopki (nagrodzone w konkursie 

organizowanym przez MCK). 

W czerwcu zorganizowano po raz pierwszy w mieście wystawę plenerową, poświęconą 

historii ulicy Najświętszej Marii Panny (opis w wersji polsko – niemieckiej), cieszącej się 

ogromnym zainteresowaniem samych legniczan, jak i gości. 

Również w czerwcu ub. r. na tej ulicy stanęła plansza z planem centrum miasta, 

z zaznaczeniem obiektów zabytkowych. 

 

Legnica w regionie i w Polsce 

W 2006 r. wiele uwagi poświęcono współpracy miast dolnośląskich, biorąc udział w pracach 

takich stowarzyszeń, jak: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Dolnośląska 

Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej. 

Prezydent miasta uczestniczył w posiedzeniach Konwentu Powiatów Dolnośląskich, podczas 

których dyskutowano o bieżących problemach samorządów, w tym m.in. o zdobywaniu 

pieniędzy z programów Unii Europejskiej. 

Istotną płaszczyznę wymiany doświadczeń dolnośląskich samorządowców w różnych 

dziedzinach życia miast i gmin stanowi corocznie organizowane przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Promocji Dolnego Śląska Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. 

Podobną rolę pełni Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze, odbywające się 

w Krzyżowej.  
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Współpraca ze Starostą Legnickim polegała m.in. na organizacji wspólnych obchodów świąt 

państwowych i narodowych oraz integracyjnych imprez dla osób niepełnosprawnych. Dla 

miasta i powiatu legnickiego powołana jest wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. Przedstawiciel miasta uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady 

Zatrudnienia.  

Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym prezydenta Legnicy i starosty oraz niektórych 

wójtów powiatu legnickiego było zorganizowanie publicznej składki na ufundowanie 

sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość wręczenia 

sztandaru odbyła się 10 listopada. Godzi się w tym miejscu podkreślić hojność wielu radnych 

Rady Miejskiej oraz legnickich podmiotów gospodarczych, którzy bezinteresownie przekazali 

na sztandar dary pieniężne i rzeczowe. 

 

O randze i aktywności naszego miasta świadczy fakt, że Legnica była wybierana na miejsce 

konferencji ogólnopolskich, które odbywały się zwykle pod patronatem prezydenta miasta. 

Do nich należy zaliczyć m.in.: 

• ogólnopolską konferencję poświęconą wybranym aspektom medycznych działań 

ratowniczych (kwiecień), 

• ogólnopolską konferencję Sekcji Archiwów Instytucji Naukowej, Kulturalnej i Szkół 

Wyższych, odbywającą się pod hasłem „Archiwista w instytucji naukowej” (wrzesień).  

 

Legnica uczestniczy w pracach następujących stowarzyszeń i związków: 

• Związek Miast Polskich, 

• Związek Powiatów Polskich, 

• Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 

• Stowarzyszenie „Na kupieckim szlaku”. 

Warto w tym miejscu dodać, że w Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich 

w marcu 2006 r. Legnica otrzymała wyróżnienie za multimedialny wizerunek miasta 

i działalność samorządu.  

W ub. r. wydatki związane ze składkami członkowskimi gminy w stowarzyszeniach 

i związkach wyniosły ponad 56 tys. zł (w 2005 r. – ponad 40 tys. zł). 

 

Współpraca zagraniczna 

W 2006 r. kontynuowana była polityka rozwoju współpracy z miastami partnerskimi – 

Wuppertalem, Blanskiem i Drohobyczem.  

A oto jak się przedstawiały wydatki na współpracę zagraniczną w latach 2005 – 2006: 

Rok 2005 2006 
Ogółem w zł 45.000  59.000 
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Po rocznych negocjacjach, 28 kwietnia 2006 r. doszło do zawarcia umowy partnerskiej 

o współpracy Legnicy i Roanne, którą podpisano w Roanne, a 13 października parafowano 

w Legnicy podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. 

W 2006 r. – dzięki pomocy legnickiego Ratusza – doszło do nawiązania kontaktów Sądu 

Okręgowego z Sądem Krajowym w Wuppertalu. 

Nowego partnera zyskał także Zespół Szkół Budowlanych, który w ub. r. zawarł umowę 

o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Drohobyczu. 

 

Nadal aktywnymi w promowaniu legnickiej kultury i jej dorobku poza naszymi granicami 

pozostawały takie instytucje, jak: Galeria Sztuki, Teatr im. H. Modrzejewskiej, Muzeum 

Miedzi, czy Legnickie Centrum Kultury. Do tego grona należy również włączyć Łemkowski 

Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, który wraz ze Związkiem Serbów Łużyckich „Domowina” 

zorganizował w ub. r. (19 do 22 października) – pod patronatem prezydenta Legnicy – 

międzynarodową konferencję Federalistycznej Unii Europejskich Narodów (FUEN), 

poświęconą sprawom słowiańskich mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. 

Uczestniczyła w niej 50 osobowa grupa przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych 

z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Niemiec, Białorusi, Serbii, Polski i Łotwy, a także 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu 

Wojewódzkiego. Na program konferencji złożyły się prelekcje, dyskusje panelowe, występy 

zespołów oraz zwiedzanie miasta.  

 

Słowa uznania należy skierować pod adresem członków Klubu Turystyki Rowerowej 

„EkoRama”, którzy są ambasadorami Legnicy w różnych miastach europejskich. W ub. r. na 

rowerach pokonali trasę od Przemyśla do Drohobycza, zwiedzając także Lwów. 

Współpracę zagraniczną wciąż rozwijają legnickie wyższe uczelnie, organizując m.in. staże 

studenckie poza granicami naszego kraju, a także szkoły ponadgimnazjalne, uczestnicząc 

m.in. w wymianie praktyk zawodowych oraz w realizacji różnych programów europejskich. 

 

Istotne znaczenie dla tworzenia dobrego wizerunku miasta miały spotkania prezydenta 

Legnicy z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, w tym z: Ambasadorem USA, 

Konsulem Ukrainy, Konsulem Federacji Rosyjskiej, Konsulem Republiki Czeskiej.   
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XI. OCHRONA  ZDROWIA  I  OPIEKA  SPOŁECZNA 

 

Ochrona zdrowia 

W 2006 r. na cele związane z ochroną zdrowia legniczan, przeciwdziałaniem alkoholizmowi 

i innym uzależnieniom oraz różnorodne formy pomocy i społecznej rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych wydano z budżetu gminy ogółem 1.636.063 zł. 

 

Prezydent miasta, posiadający w dyspozycji środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel 3.026.000 zł.  

Nad realizacją zadań, związanych z pomocą ludziom o ograniczonej sprawności fizycznej, 

psychicznej, czy intelektualnej czuwał pracownik Urzędu Miasta pełniący funkcję 

Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych. Koordynuje on pracę różnych 

środowisk i placówek w tym zakresie.  

 

Skuteczność wykorzystania powyższych środków obrazują liczby. 

Z turnusów rehabilitacyjnych, czyli zorganizowanej formy rehabilitacji połączonej 

z wypoczynkiem, skorzystało 986 osób niepełnosprawnych (857 osób dorosłych i 129 

dzieci). Ich koszt wynosił 569.708 zł 

55 legniczan uzyskało dofinansowanie w wysokości 266.841 zł przeznaczone na 

niwelowanie przeszkód natury technicznej i architektonicznej utrudniających im poruszanie 

się i komunikację.  

Dla 627 osób zakupiono sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki pomocnicze oraz 

lecznicze środki techniczne, dofinansowując te działania kwotą ponad 411 tys. zł.  

Na zlecenie prezydenta miasta Powiatowy Urząd Pracy organizował szkolenia dla 

niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy – bezrobotnych i poszukujących pracy. Z tej formy 

pomocy, umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji zawodowych, skorzystało 121 osób. 

 

Niepełnosprawni byli adresatami około 40 imprez oraz przedsięwzięć z zakresu sportu, 

turystyki, kultury i rekreacji, zorganizowanych z pomocą Funduszu na łączną kwotę ponad 

250 tys. zł. Liczby nie oddadzą jednak radości i satysfakcji, jaką niesie dla kilkuset 

niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta możliwość uczestniczenia w różnorodnych 

formach wypoczynku i integracji na przestrzeni roku. Częstokroć nad przygotowaniem 

i przebiegiem tych przedsięwzięć patronat honorowy sprawował prezydent miasta.  

 

Miasto dotuje funkcjonowanie 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej, dając w ten sposób szansę - 

młodym zwłaszcza - ludziom dotkniętym upośledzeniami na zdobycie umiejętności 
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niezbędnych do samodzielnego życia i podejmowania pracy. Na zajęcia prowadzone przez 

doświadczonych terapeutów uczęszczało w 2006 r. 60 osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wysokość nakładów na ten cel wynosiła 

ponad 994 tys. zł. 

Z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON skorzystało 

6 osób, a z umorzenia połowy długu – 10.  

 

Współpracując z Oddziałem Dolnośląskim PFRON, w ramach programu pn. „Program 

wyrównywania różnic pomiędzy regionami”, pozyskano pieniądze na dofinansowanie zakupu 

3 nowych środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Dwa 

z nich to 9 osobowe mikrobusy do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (zastąpiły 

2 wyeksploatowane pojazdy w Pogotowiu Ratunkowym), trzeci to autokar. Służą one 

zarówno dorosłym osobom, jak i dzieciom oraz młodzieży dowożonej na zajęcia lekcyjne. 

W ubiegłym roku na zadanie to przeznaczono 199.400 zł, realizując ponad 19.000 

świadczeń przewozowych.  

 

W 2006 r. wydano uprawnionym osobom niepełnosprawnym 204 karty parkingowe. 

Zainteresowanym udzielano informacji o programach celowych pn. „Pegaz” i „Komputer dla 

Homera”, a także wydawano wnioski, które należało przesłać do PFRON. 

Ważnym elementem zacieśniającym współpracę Prezydenta ze środowiskami osób 

niepełnosprawnych była działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. 

Pełni ona rolę organu opiniodawczo-doradczego w zakresie działań dotyczących osób 

niepełnosprawnych podejmowanych przez prezydenta Legnicy.  

 

Na różne formy realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wydano 1.395.515 zł, w tym na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień ponad 806 

tys. zł. W ramach GPPiRPA oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano 149 programów. Obejmowały one działania profilaktyczne o bardzo 

różnorodnych formułach – od przedsięwzięć edukacyjnych i terapeutycznych, po festyny, 

rajdy, wycieczki i działania artystyczne. W celu najlepszej realizacji zadań z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zawarto 10 umów 

z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych o przyznanie dotacji. 

 

Gmina, jej jednostki organizacyjne i inne placówki brały udział w ogólnopolskich kampaniach 

i konkursach, takich jak: „Granty Zdrowych Miast Polskich”, „Każdy papieros niszczy Twoje 

zdrowie”, „Rodzina Razem Przeciw AIDS”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Gmina prowadziła 
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również kampanię parkingową, propagującą pozostawianie wyznaczonych miejsc na 

parkingach wyłącznie dla niepełnosprawnych kierowców. 

 

Gmina sfinansowała także program pn. „Profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów 

złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka”, którego realizatorem był Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny w Legnicy. 

 

Opieka społeczna 

W imieniu gminy zadania z zakresu pomocy społecznej w głównej mierze realizuje Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, którego wydatki pokrywane są częściowo ze środków 

własnych gminy, a częściowo z budżetu państwa. W 2006 r. wydatkowano na ten cel 

kwotę 62.417.798 zł, tj. o 3.841.133 zł więcej niż w roku poprzednim. Była to druga pod 

względem wielkości nakładów budżetowych dziedzina życia miasta. Wynika to z priorytetów 

polityki społecznej prezydenta miasta, który wspiera zarówno zaangażowanie w niesienie 

pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los, jak i gminny system instytucjonalny, 

umożliwiający taką pomoc. 

 

W strukturze MOPS funkcjonują: 4 ośrodki opiekuńcze (żłobki), Noclegownia, Punkt Opieki 

nad Matką i Dzieckiem, Dom Dziennego Pobytu, Dom Pomocy dla Dorosłych oraz Dom 

Pomocy dla Dzieci, których koszt utrzymania w 2006 r. wyniósł ok. 7.706.600 zł. Z kolei 

utrzymanie podopiecznych pochodzących z Legnicy, a przebywających w domach pomocy 

społecznej na terenie innych powiatów, kosztowało ponad 690.000 zł. 

Na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

przeznaczono środki w wysokości 5.624.860 zł. 

 

Działające w Legnicy 2 Domy Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze (są poza strukturami MOPS) 

zapewniały całodobową opiekę – wychowując i zaspokajając niezbędne potrzeby – ponad 

130 dzieciom. Świetlice Terapeutyczne nr 1 i nr 2 prowadziły działalność wychowawczą, 

terapeutyczną oraz profilaktyczną, wspierając rodziny znajdujące się w trudnym położeniu 

w sprawowaniu przez nie ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2006 r. w ramach 

ogłoszonego konkursu pn. „Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk niewydolnych 

wychowawczo realizowana przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze” zawarto 

6 umów ze świetlicami funkcjonującymi przy legnickich parafiach. W ubiegłym roku do 

publicznych i niepublicznych świetlic uczęszczało ponad 1.000 dzieci. 

 

Noclegownia przy ul. Łukasińskiego dysponowała 38 miejscami dla osób bezdomnych, 

w tym 5 dla kobiet oraz 8 miejscami dla samotnych matek z dziećmi w Punkcie Opieki nad 
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Matką i Dzieckiem. W 2006 r. pod dachem tych placówek schroniło się łącznie 76 osób (na 

podstawie decyzji). Należy także zaznaczyć, że w trudnym dla bezdomnych okresie 

jesienno-zimowym udzielano pomocy dodatkowo także od 17 do 25 osobom dziennie. 

Stołówka Noclegowni wydała ponad 111.000 ciepłych posiłków. W roku ubiegłym średnio 

dziennie korzystało z niej 370 legniczan. Oprócz tego Noclegownia świadczyła również 

usługi fryzjerskie, kąpielowe, pralnicze, a także zapewniała swoim podopiecznym bezpłatną 

opiekę medyczną i socjalną. 

W porze zimowej bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, których z przyczyn 

regulaminowych nie można było przyjąć w Noclegowni, umieszczano w Miejskiej Izbie 

Wytrzeźwień (6 łóżek). Placówka ta w razie potrzeby wydawała ciepłą odzież, zapewniała 

posiłek i opiekę medyczną. W tym czasie pomocy osobom samotnym i pozbawionym 

schronienia udzielali funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, którzy patrolowali miejsca 

uczęszczane przez bezdomnych, by przewozić ich do Noclegowni i innych ośrodków 

pomocowych. 

 

W Domu Dziennego Pobytu z posiłków skorzystało 421 osób, w tym: 258  w samym DDzP, 

112 w Klubie Seniora, a 51 osobom dowożono obiady do domów. 

 

Dofinansowywana przez Gminę kwotą 60.000 zł Międzyparafialna Stołówka Charytatywna 

prowadzona przez Parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wydawała od 

poniedziałku do soboty około 500 ciepłych posiłków dziennie. 

 

Osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają opieki, a są 

jej pozbawione, objęte są przez MOPS pomocą w formie usług opiekuńczych. Dotyczyło to 

w 2006 r. 893 osób, w tym 53 osobom świadczone były specjalistyczne usługi medyczne. 

 

Jedną z najważniejszych form pomocy środowiskowej jest zaopatrzenie osób dotkniętych 

ubóstwem w opał na okres zimy. Z tej formy wsparcia skorzystało 1.978 osób, a kwota 

przeznaczona na ten cel wynosiła 880.000 zł. 

 

O skali niesionej przez Gminę Legnica pomocy materialnej świadczy fakt, że w 2006 r. 

ze świadczeń finansowych przyznawanych w ramach zadań zleconych skorzystało 995 

rodzin (1.320 osób), natomiast w ramach zadań własnych gminy zarówno ze 

świadczeń pieniężnych, jak i pomocy w naturze – 7.960 rodzin (18.958 osób).  

I tak wypłacono: 

- 98.523 zasiłków rodzinnych,  

- 36.950 dodatków do zasiłków rodzinnych, 
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- 19.206 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 1.803 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

- 1.895 składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

- 19.708 zaliczek alimentacyjnych, 

- 969 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. 

Podopieczni MOPS pobierali też zasiłki stałe (903 osoby), zasiłki celowe (2.846 osób) oraz 

zasiłki okresowe (2.357 osób). Ze wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” skorzystało 6.427 osób, a kwota na to przeznaczona wynosiła 1.129.000 zł. 

W ramach programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu załagodzenia skutków suszy 

wsparcie otrzymało 51 rolników, wydatkowano 45.852 zł. 

 

Inną formą publicznej pomocy osobom długotrwale żyjącym w trudnych warunkach 

materialnych były ubiegłoroczne umorzenia należności pieniężnych wobec miasta, jakich 

dokonał prezydent i jednostki organizacyjne gminy. Decyzje umorzeniowe podejmowane były 

w Zarządzie Dróg Miejskich, Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiej Izbie 

Wytrzeźwień i Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w przedszkolach. Dotyczyły one wieloletnich 

i uznanych za nieściągalne zaległości czynszowych, opłat za dzierżawy, opłat za zajmowanie 

pasa drogowego, za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach itp. Przy podejmowaniu 

decyzji brano pod uwagę ważne względy społeczne i indywidualną sytuację dłużnika. 

Jednostki komunalne umorzyły długi wobec 1.279 osób fizycznych i innych podmiotów na 

łączną kwotę 562.029,80 zł (dla porównania w r. 2005 umorzono długi 935 osobom 

fizycznym lub innym podmiotom na kwotę ponad 578 tys. zł). 

Z kolei prezydent miasta zastosował akt abolicji, na wniosek będących wierzycielami 

instytucji, wobec 4 osób i podmiotów na kwotę 84.765,54 zł. Ponadto odroczono spłatę 

długów gminnych o łącznej wartości 323.203,33 zł 84 osobom, a 1.182 dłużnikom rozłożono 

ich zobowiązania (3.946.685,39 zł) na raty. 

 

 

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Legnica to jedno z niewielu dużych miast w Polsce, które od wielu lat systematycznie 

i konsekwentnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Osiągnięcia gminy 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony 

powietrza atmosferycznego, zieleni miejskiej oraz gleby, przyniosły wyraźne efekty 

dostrzegane i doceniane poza jej granicami. Najlepszym tego dowodem jest przyznany – 

w konsekwencji przedłużania znaku „Gminy Przyjaznej Środowisku” przez trzy kolejne lata 

(2004-2006) - Tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” w VIII Edycji prestiżowego Narodowego 
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Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem Prezydenta 

RP Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystej Gali 26 stycznia 2007 wyróżnione zostało nie 

tylko miasto. Jury Konkursu postanowiło po raz pierwszy przyznać wyróżnienie wraz 

z tytułem „Przedsiębiorstwa Przyjaznego Środowisku” Legnickiemu Przedsiębiorstwu 

Gospodarki Komunalnej - za osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie selektywnej 

zbiórki i gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzone w 2006 r. 

 

W 2006 r. na zadania związane z ochroną i poprawą stanu środowiska oraz gospodarkę 

komunalną przeznaczono ok. 7 min zł, w tym ok. 1.550.860 zł stanowią środki pochodzące 

z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te 

wydatkowano m. in. na: 

kontynuowanie rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska 

JAR, 

selektywną zbiórkę odpadów, 

organizację akcji ekologicznych „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” i edukację ekologiczną, 

bieżące utrzymanie użytków ekologicznych, 

inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,  

odnowę zieleni niskiej, średniej i wysokiej w mieście, 

leczenie i pielęgnację pomników przyrody i cennego legnickiego starodrzewu, 

utrzymanie Palmiarni i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego, 

likwidację dzikich wysypisk. 

 

W 2006 r. kontynuowano realizację programu likwidacji tzw. niskiej emisji spalin. Aktualnie 

o stopniu zanieczyszczenia atmosfery w mieście decyduje nie przemysł, ale sektor bytowo-

komunalny – głównie stare kotłownie i piece. Dlatego też działania miasta ukierunkowane 

były na rozbudowę sieci ciepłowniczych w powiązaniu z likwidacją, bądź modernizacją 

(zmiana czynnika grzewczego na bardziej ekologiczny – gaz, olej opałowy) kotłowni 

lokalnych. W ramach omawianego programu kontynuowano termorenowację Szkoły 

Podstawowej Nr 9 przy ul. Marynarskiej oraz zmodernizowano kotłownię w Miejskim 

Przedszkolu nr 1 przy al. Rzeczypospolitej i w budynku przy ul. Łukasińskiego. Rozpoczęto 

też przygotowania do włączenia obiektu Palmiarni w Parku Miejskim do centralnej ciepłowni. 

Ponadto Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej zlecił likwidację 18 pieców, wymianę 2 instalacji 

c.o., docieplenie 3 budynków, wymianę stolarki okiennej (581 szt.).  

 

Zachodnia obwodnica Legnicy, której budowę zakończono jesienią 2005 roku kosztem około 

100 milionów złotych, oraz jej znaczenie ekologiczne i oddziaływanie na jakość życia 

mieszkańców miasta stały się już przedmiotem analiz i badań naukowych. Pionierem w tej 
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dziedzinie jest nauczyciel z legnickiego Zespołu Szkół Integracyjnych, pan Witold Klocek, 

który przeprowadził w lutym 2006 r. badania wpływu obwodnicy na emisję hałasu w mieście. 

Po przeprowadzeniu badań sondażowych (ankiety) na reprezentatywnej grupie legniczan 

autor opracowania stwierdził, że 97% mieszkańców uważa, iż hałas w Legnicy zmniejszył się 

za sprawą właśnie obwodnicy zachodniej. Kolejnym krokiem na drodze do jeszcze bardziej 

odczuwalnego przez mieszkańców wyprowadzenia ruchu tranzytowego ze śródmieścia 

będzie budowa drogi zwanej obwodnicą południowo-wschodnią, która m.in. ułatwi dojazd do 

LSSE i Huty Miedzi. 

 

Legnica dysponuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 50 

tys. m³ na dobę, która obsługuje nie tylko ponadstutysięczne miasto, ale oferuje swe usługi 

okolicznym gminom (Kunice, Legnickie Pole, Krotoszyce, Ruja). W ten sposób na wiele lat 

rozwiązany jest problem oczyszczania ścieków miejskich, przy jednoczesnej ochronie rzek 

Kaczawy i Odry. W 2006 r. prowadzono prace modernizacyjne części osadowej 

oczyszczalni, polegające na budowie instalacji do odwadniania i zagęszczania osadów 

ściekowych.  

 

W 2006 r. zweryfikowany został także zakres rzeczowy zadań z terenu Legnicy w zakresie 

budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także modernizacji 

oczyszczalni ścieków dla Programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni 

rzeki Kaczawy”. Zadania te będą przedmiotem studium wykonalności inwestycji oraz 

wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności. Dokumenty te są opracowywane przez firmę 

SAFEGE z Warszawy zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Międzygminnym „Unia Gmin  

Śląskich”. 

 

W październiku 2004 r. Rada Miejska Legnicy przyjęła do realizacji „Plan gospodarki 

odpadami dla miasta Legnicy”. Zgodnie z zawartymi w nim wytycznymi w 2006 r. rozpoczęto 

realizację zadania „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych 

w odpadach komunalnych”. Jego celem jest wydzielenie ze strumienia odpadów 

komunalnych odpadów niebezpiecznych, w tym baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. We wrześniu 2006 r. podpisany został przez przedstawicieli Urzędu 

Miasta, LPGK sp. z o.o. i Organizację Odzysku REBA S.A. list intencyjny w sprawie 

organizacji i promowania selektywnej zbiórki zużytych baterii. Na jego mocy baterie zbierane 

są już nie tylko w szkołach, placówkach oświatowych, instytucjach, ale również w siedzibach 

urzędów, szpitali i przychodni, garnizonów Wojska Polskiego, jednostek Policji oraz 

niektórych punktach handlowych, a także podczas imprez ekologicznych. Ich utylizacją 

zajmuje się REBA S.A.  
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W omawianym okresie dokonano zakupu kolejnych pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów – 35 na szkło i 36 na papier za 68.870 zł. Legniczanie mogą więc dokonywać 

wstępnej segregacji odpadów mając łącznie do dyspozycji 435 szt. różnego rodzaju 

pojemników. W 2006 r. wyselekcjonowano: 204,99 Mg (megagramy) tworzyw sztucznych, 

152,52 Mg makulatury, 203,25 Mg szkła, 221,22 Mg metali. Oddzielone odpady LPGK 

przekazuje odpłatnie specjalistycznym firmom w celu poddania ich recyklingowi. W roku tym 

wprowadzono również workowy system selektywnej zbiórki odpadów na terenie osiedla Białe 

Sady, Wierzbiak i Zacisze. 

 

Jak przystało na właściciela tytułów „Gminy przyjaznej środowisku” i „Lidera polskiej 

ekologii”, Legnica stosuje coraz bardziej nowoczesne, wydajne i – co bardzo istotne -

opłacalne metody ochrony naturalnego środowiska. W styczniu 2004 roku doszło do 

podpisania umowy pomiędzy spółką komunalną – Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej a firmą z kapitałem angielskim – ENER–G Polska, która przewidywała 

wybudowanie na miejskim składowisku odpadów instalacji do pozyskiwania biogazu 

i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. 3 listopada 2006 r. elektrownia dała 

pierwszy prąd. Jest to jedna z nielicznych w Polsce, a druga na Dolnym Śląsku tego typu 

elektrownia. Wykorzystując powstający w odpadach biogaz (głównie metan), zatruwający 

powietrze atmosferyczne i stwarzający niebezpieczeństwo samozapłonów, przekształca go 

w prąd i ciepło. Energia elektryczna jest sprzedawana do sieci koncernowi „EnergiaPro”. 

Rocznie przetworzy się ok. 2 milionów m³ biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej, około 

3,2 miliona kWh, wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 2 tys. 

gospodarstw domowych. ENER–G Polska zainwestowało w to przedsięwzięcie 6 milionów 

złotych. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej udostępnia 16 hektarowe 

wysypisko, a w zamian za to będzie miało prawo do udziału w przychodzie ze sprzedaży 

prądu. Budowa instalacji trwała ponad dwa lata, a sama eksploatacja biogazów trwać może 

nawet 15 lat. Jest też istotna ekologicznie, ekonomicznie i społecznie dla miasta. Legnicka 

„zielona energia” (odnawialna) będzie miała swój udział w wypełnianiu obowiązujących nasz 

kraj norm unijnych. Legnickie składowisko odpadów komunalnych dostosowało się do 

ekologicznych wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. 

 

Na zlecenie LPGK sp. z o.o. wykonano „Studium wykonalności planu gospodarki odpadami 

dla miasta Legnicy wraz z raportem oddziaływania na środowisko”. Opracowanie to pozwoli 

na właściwą ocenę celowości realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami 

sektora komunalnego, jak również jego wykonalności od strony technicznej, organizacyjnej i 

ekonomicznej. 
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Od wielu lat troską Legnicy jest rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego na terenie 

byłego lotniska JAR. W 2004 r. gmina zawarła umowę z firmą „DEKONTA-Polska” sp. z o.o. 

z Kielc na realizację tego zadania. Umowa przewidywała, iż do końca października 2006 r. 

zlikwidowane zostanie skażenie tego obszaru produktami ropopochodnymi. Dziś już 

wiadomo, że termin zakończenia zadania musiał zostać przesunięty na październik 2008 r. 

Rekultywacja prowadzona jest metodą biologiczną, polegającą na aplikowaniu biopreparatu 

do środowiska gruntowo-wodnego (w 2006 r. była to ilość 7.660 m³). Kontynuowano też 

prace polegające na sczerpywaniu wolnego paliwa zalegającego na wodach podziemnych 

lotniska. W 2006 r. sczerpano 2.780,67 dm³ produktu naftowego. Prowadzono również 

napowietrzanie otworów technologicznych. W celu zintensyfikowania procesu rekultywacji, 

w IV kwartale 2006 r., wykonano dodatkowe otwory technologiczne. Koszty poniesione 

w związku z tym zadaniem wynosiły w 2006 r.: 17.017 zł (środki gminy) oraz 7.700 zł 

(dotacja z budżetu państwa). Łącznie wydatkowano 24.717 zł. 

 

Do najważniejszych przedsięwzięć gminy związanych z ekologią należały w ubiegłym 

roku: 

• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – tłocznej w rejonie ul. Wielogórskiej  

• (wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Wielogórska, 

Bartnicza, Kosiarzy i Filtrowa o dł. 1.552 m, sieć kanalizacji tłocznej o dł. 332 m i 2 

przepompownie ścieków. Zadanie zrealizowano w ramach programu „Ochrona zlewni 

rzeki Odry i rzeki Kaczawy – budowa kanalizacji rozdzielczej dla miasta Legnicy”), 

• kontynuacja termorenowacji Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Marynarskiej 31 

(ocieplenie wraz z wymianą okien w segmentach dydaktycznych) – 260.000 zł, 

• modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownię gazową w Miejskim 

Przedszkolu nr 1 przy al. Rzeczypospolitej 128  - 110.000 zł, 

• opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji – uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w ul. Gniewomierskiej – 20.000 zł, 

• kontynuacja remontu kapitalnego Skweru Orląt Lwowskich (odnowa zieleni niskiej, 

wymiana nawierzchni alejek na kostkę kamienną, roboty odwadniające, wykonanie 

wodotrysków itd.) – 523.278 zł, 

• uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy pomiędzy mostami: kolejowym w rejonie 

ul. Łąkowej, a mostem przy ul. Jaworzyńskiej – 50.170 zł (zadanie wykonano ze 

względów przeciwpowodziowych oraz estetycznych), 

• likwidacja rozlewiska w obrębie geodezyjnym Ulesie (działka nr 60/2) – 38.766 zł, 

• konserwacja cieku Młynówka od jazu w rejonie ul. Jaworzyńskiej do ujścia do 

Kaczawy w Parku Miejskim – 29.342 zł, 
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• oczyszczenie Kanału Rzeszotarskiego – 26.230 zł, 

• zachowanie i przywracanie bioróżnorodności na obszarach objętych ochroną 

konserwatorską – 40.603 zł (nowe nasadzenia drzew i krzewów miały miejsce przy ul. 

Najświętszej Marii Panny, na Placu Targowym, przy Dworcu PKP, przy ul. Libana, na 

Placu Słowiańskim i przy ul. Złotoryjskiej; w omawianym okresie gmina pozyskała 

dodatkowo dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w wysokości 97.000 zł na zakup unikalnych gatunków drzew i krzewów 

przeznaczonych do upiększenia zabytkowych skwerów w ścisłym staromiejskim 

centrum), 

• bieżące utrzymanie użytków ekologicznych „Podmokła łąka przy ul. Poznańskiej” oraz 

„Bagno przy ul. Poznańskiej” o łącznej powierzchni 1,55 ha mające na celu 

zachowanie bioróżnorodności tych terenów – 4.996 zł, 

• zakup materiału nasadzeniowego do odnowy zieleni średniej i wysokiej – 31.614 zł (w 

tym 25.487 z GFOŚiGW), 

• porządkowanie Lasku Złotoryjskiego i wycinka drzew stwarzających zagrożenie życia 

– 34.004 zł, 

• utrzymanie Palmiarni (konserwacja i zakupy) – 108.842 zł, 

• likwidacja 7 dzikich wysypisk (rekultywacja gruntu) – 26.643 zł. 

 

Legnica słynie z piękna przyrody i zabytkowych założeń zieleni. Uwagę zwracają rzadko 

spotykane gdzie indziej i bardzo malownicze aleje: platanów klonolistnych, lip drobnolistnych 

i klonów zwyczajnych, a także egzotyczne gatunki drzew – m. in. katalpa, miłorząb japoński. 

81 najcenniejszych obiektów tego bogatego drzewostanu (440 drzew) oraz 2 głazy 

narzutowe w Lasku Złotoryjskim to pomniki przyrody. Nakłady na pielęgnację miejskiego 

starodrzewu zmniejszają się wyraźnie na przestrzeni ostatnich lat (w 2005 r. – 82.950 zł; 

w tym 37.950 z GFOŚiGW, w 2006 r. – 69.336,51 zł; w tym 36.337 z GFOŚiGW), zwiększa 

się natomiast liczb drzew objętych leczeniem. Wynika to z zastosowania nowoczesnych 

technologii przy użyciu technik alpinistycznych. W 2006 r. sfinansowano leczenie 374 drzew 

znajdujących się m. in. w Parku Miejskim, przy ul. Staszica, Wandy oraz przy ul. Pątnowskiej 

i na Cmentarzu Komunalnym. Dla porównania – w 2002 r. zajmowano się pielęgnacją tylko 

196 drzew. 

 

Bardzo ważnym elementem aktywności gminy w dziedzinie ochrony środowiska jest od lat 

edukacja ekologiczna. Prowadzona jest ona zarówno w systemie szkolnym – przedszkolach 

i szkołach wszystkich stopni, jak i pozaszkolnym – poprzez m.in. akcje, konkursy, warsztaty 
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ekologiczne prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje oraz placówki oświatowo-

kulturalne.  

 

Rok 2006 to dwunasty rok funkcjonowania w ramach Legnickiej Biblioteki Publicznej 

EKOBIBLIOTEKI i Ośrodka Informacji Ekologicznej. Z jej bogatych zbiorów książkowych 

(8.000 woluminów) oraz materiałów multimedialnych korzystają uczniowie i studenci. 

Ponadto prowadzi ona lekcje przyrodnicze, konkursy, wystawy, prelekcje i sesje 

popularnonaukowe. Wymienić tu należy kilka przedsięwzięć przygotowanych w 2006 r.: 

konkurs plastyczny „Znamy rośliny chronione”, konkurs na najładniejszy karmnik, pasowanie 

przedszkolaków na Ekoludka, sesja „W zdrowym ciele – zdrowe jedzenie”. Ponadto przy 

Ekobibliotece prężnie działa Koło Ekologiczne, którego członkowie poznając prawa rządzące 

przyrodą uczą się jednocześnie szacunku do świata. W roku tym sfinansowano jeszcze 

wydanie bibliografii na płycie CD zawierającej ponad 2.300 opisów dotyczących 

ekologicznych problemów naszego globu, kraju i regionu. 

 

Legnickie dzieci i młodzież wzięły udział w dorocznych, dużych akcjach „Sprzątanie Świata” 

(15-17.09.06)  i „Dni Ziemi”. Te ostatnie odbyły się 22 kwietnia 2006 r. Brało w nich udział: 

9 legnickich szkół podstawowych, 11 ponadpodstawowych, Młodzieżowe Centrum Kultury”, 

Komenda Hufca ZHP Legnica, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Ekobiblioteka. 

 

W ramach inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych Fundacja Ekologiczna „Zielona Akacja” już 

po raz kolejny prowadziła w mieście kampanię recyklingu połączoną z konkursem na 

„Młodego Ekologa”. Każdego roku uczestniczy w nim ok. 5.000 legnickich uczniów. Podczas 

trwania kampanii zebrano: 2.066,65 kg puszek aluminiowych, 26.118 kg makulatury oraz 

1.121,70 kg baterii.  

 

Ciekawą inicjatywą Młodzieżowego Centrum Kultury jest – mający już wieloletnią tradycję – 

Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka” (9–11 czerwca 2006). Organizatorzy 

z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy zakwalifikowali w ub. r. do udziału w imprezie 

45 solistów i 4 zespoły. Młodzi artyści przyjechali z 19 ośrodków z całego kraju - od 

Świnoujścia i Szczecina aż po Rzeszów. Jury jednomyślnie Grand Prix „Ekopiosenki 2006” 

przyznało Rafałowi Szatanowi z Legnicy. Legniczanka Anna Wołoszyn zwyciężyła pośród 

młodzieży w wieku 14-16 lat. 

 

Na zakończenie należy odnotować, że 28 września 2006 r. Prezydent Legnicy Tadeusz 

Krzakowski powołał zespół do spraw opracowania i wdrożenia Programu edukacyjnego, 

dotyczącego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Kieruje nim Pełnomocnik 
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Prezydenta ds. energii odnawialnej. Praca Zespołu polega na opracowaniu i wprowadzeniu 

Programu do praktyki edukacyjnej w 12 legnickich gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych. Projekt oparty jest na założeniach Strategii Rozwoju Energetyki 

Odnawialnej w Polsce, Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska oraz Strategii 

Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014. Jego celem jest podniesienie wiedzy 

i świadomości społeczeństwa, w tym szczególnie uczniów oraz nauczycieli w zakresie 

możliwości wykorzystywania „czystej” energii ekologicznej oraz pobudzenie zainteresowania 

możliwościami jej produkcji, jak również - szeroka promocja tej problematyki. W realizację 

projektu włączyli się – obok Urzędu Miasta - Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

i Doskonalenia Nauczycieli, legnicka Delegatura Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, 

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” i placówki oświatowe. Koszt realizacji zadania to 

25.000 zł. 

 

 

XIII. PROGRAM „POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA LEGNICY” 

  

Gminny program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego pod nazwą „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” przyjęty 

został uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2002 roku. Wyznaczył on cele strategiczne, a także 

ujął w spójny system wielokierunkowe działania z zakresu kształtowania bezpieczeństwa 

powszechnego w mieście. W jego realizację w 2006 roku aktywnie włączały się jednostki i 

instytucje podległe samorządowi, liczne organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, 

administracja osiedli mieszkaniowych, wiodąca zaś rola przypadła w udziale służbom 

mundurowym – Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Prezydent sprawował 

rolę inspiratora i koordynatora wspólnych działań, na które składały się m. in.: 

• prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i ośrodkach opiekuńczych, 

zwiększających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się po drogach; 

zadania te wspierał powołany w strukturach Straży Miejskiej wiosną 2004 roku Patrol 

Szkolny oraz przedsięwzięcia wszystkich zainteresowanych podmiotów w ramach 

programów „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczna szkoła”; 

• działania operacyjne Policji zmierzające do eliminowania handlu narkotykami 

w szkołach; 

• kontynuowanie 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; 
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• dodatkowe zakontraktowane i finansowane z budżetu miasta kwotą 100 tys. zł patrole 

Policji, 

• zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym i samotnym w okresie zimy 

i mrozów ze strony Straży Miejskiej, Policji oraz miejskich placówek opieki społecznej; 

• inwestycje drogowe; 

• inwestycje związane z budową oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej; 

• rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta (dodatkowe 2 kamery); 

• rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych w mieście; 

• opracowywanie oraz zapewnienie finansowania projektów oferujących dzieciom 

i młodzieży aktywne, twórcze, zdrowe i bezpieczne formy wypoczynku i spędzania 

czasu wolnego. 

 

W roku 2006 działania Prezydenta Legnicy w dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego obejmowały następujące sfery: 

• nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (podejmowanie 

zgłaszanych przez mieszkańców interwencji, wspólne kontrole z Policją, Komendą 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego, Miejską Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną), 

• współpraca ze służbami mundurowymi i firmami ochrony mienia (wspólne 

przedsięwzięcia prewencyjne w wybranych rejonach miasta, wspólne służby 

patrolowe dzielnicowych Policji i „dzielnicowych” Straży Miejskiej, patrole mieszane, 

wspólne zabezpieczanie masowych imprez i uroczystości w mieście, współpraca 

patrolu szkolnego Straży Miejskiej z Policjantami sekcji ds. nieletnich oraz z 

dyrektorami i pedagogami ze szkół), 

• budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej (zakończenie 

modernizacji ul NMP, budowa nowych nawierzchni ulic, budowa nowych sygnalizacji 

świetlnych oraz oświetlenia ulicznego, budowa, konserwacja i modernizacja ścieżek 

rowerowych, budowa bezpiecznych przejść dla pieszych), 

• program rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta (do 14 kamer), 

• modernizacja kolejnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (jako tworzenie bazy dla 

alternatywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z dala od zagrożeń 

i uzależnień), 

• spotkania i konsultacje Prezydenta Miasta (odbyło się 11 spotkań z udziałem 

podległych Prezydentowi służb) z różnymi środowiskami oraz mieszkańcami 

poszczególnych osiedli i dzielnic, poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa 

mieszkańców i ich mienia, 
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• promocja w ramach Programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” takich 

akcji, jak: „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna szkoła”, 

„Bezpieczne osiedle”, „Czuwający sąsiad”, „Wykręćmy numer chuliganom”, Akcja 

Rodzinna „Razem przeciw AIDS” itd. poprzez m.in.: audycje radiowe i programy 

telewizyjne, wydawanie ulotek i informatorów, oraz inspirowanie lokalnych mediów do 

podejmowania tematyki związanej z bezpieczeństwem miasta i aktywizacja 

mieszkańców poprzez treści zawarte w codziennych serwisach informacyjnych 

„Wiadomości z legnickiego ratusza”,  

• aktywizacja oraz edukacja dzieci i młodzieży w szkołach i w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych poprzez organizowane tam akcje, konkursy, warsztaty, 

happeningi, zajęcia rekreacyjno – sportowe, realizacja programów „Każdy uczeń 

szkoły podstawowej umie pływać”, „Każdy uczeń szkoły podstawowej posiada kartę 

rowerową” itp.; na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa Policji wprowadzania do 

szkół tresowanych psów z przewodnikami. Zawsze odbywa się to za wiedzą i zgodą 

dyrekcji szkoły oraz rodziców uczniów – a często na ich wyraźne życzenie. Psy 

bezbłędnie wykrywają przemycone do szkoły narkotyki. Uczniowie uczą się zasad 

bezpieczeństwa w postępowaniu z czworonogami. 

• wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji pożytku 

publicznego, które opracowują i realizują programy profilaktyczne, edukacyjne, 

rekreacyjne związane z lansowaniem stylu życia wolnego od uzależnień oraz 

respektowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i codziennym życiu 

społecznym, 

• zapobieganie patologiom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie 

wyspecjalizowanych służb opieki społecznej i ochrony zdrowia, 

• dbałość o bezpieczeństwo socjalne oraz przeciwdziałanie zjawisku odrzucenia 

społecznego (wsparcie dla bezdomnych oraz pomoc środowisku legnickich Romów). 

 

Usprawnieniu systemu ochrony mieszkańców i ratownictwa w gminie służyły: 

• realizacja Powiatowego planu reagowania kryzysowego dla miasta Legnicy (odbyły 

się 4 planowe oraz 5 nadzwyczajnych posiedzeń PZRL, poświęconych m. in.: 

zimowemu utrzymaniu dróg w mieście, zabezpieczaniu na terenie miasta odpadów 

i materiałów niebezpiecznych, ochronie przed „ptasią grypą”, ochronie 

przeciwpowodziowej, usuwaniu niebezpiecznych zwałów śniegu i oblodzenia 

zwłaszcza na dachach wielkopowierzchniowych, bezpiecznemu wypoczynkowi dzieci 

i młodzieży oraz powodziowemu zagrożeniu miasta), 

• ochrona przeciwpowodziowa, 
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• utworzenie w latach 2005 – 2006 Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

zlokalizowanego w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 

(kosztem ok. 200 tys. zł), które realizuje zadania na terenie powiatów: jaworskiego, 

złotoryjskiego, chojnowskiego, legnickiego i Legnicy, 

• ochrona ekologicznej przestrzeni życiowej, 

• ochrona zdrowotna, przeciwepidemiologiczna i sanitarna, 

• ochrona socjalna i bytowa mieszkańców oraz przeciwdziałanie zjawisku odrzucenia 

społecznego.  

 

Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należało w 2006 r. zapewnienie bezpieczeństwa 

legniczan w sytuacji zagrożenia pożarami, katastrofami i klęskami żywiołowymi. Zajmowała 

się tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (wraz z trzema jednostkami 

ratowniczo-gaśniczymi), na której funkcjonowanie Prezydent przeznaczył w budżecie miasta 

w roku 2006 kwotę około 5,7 mln zł. Dodatkowo na bieżące potrzeby Straży Pożarnej 

(remont samochodu gaśniczego, zakup sprzętu i umundurowania) Prezydent wyasygnował 

45 tys. złotych. 

 

W rejonie operowania tych jednostek w 2006 roku zanotowano 2.286 interwencji, co stanowi 

wzrost o 402 zdarzenia w stosunku do roku 2005. Więcej o 69 było pożarów (1.107). Na 

podobnym poziomie utrzymały się spowodowane przez pożary i inne zagrożenia straty 

materialne, oszacowane na 4.852.000 zł (w 2005 r. wyniosły 4.855.000 zł).  

 

20 kwietnia 2006 r. na dziedzińcu legnickiej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel, 

podczas którego dotychczasowy Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy 

Starszy Brygadier Szymon Klecz przekazał dowództwo nowemu Komendantowi Miejskiemu 

Starszemu Kapitanowi Adamowi Koniecznemu. W uroczystości wzięli udział między innymi: 

Komendant Dolnośląski PSP we Wrocławiu Starszy Brygadier Bogdan Kraśnicki, wywodzący 

się z Legnicy Komendant Lubuski PSP Generał Pożarnictwa Ryszard Dąbrowa, Poseł na 

Sejm Piotr Cybulski oraz przedstawiciele samorządów ziemi legnickiej z Prezydentem 

Legnicy Tadeuszem Krzakowskim. Komendant Szymon Klecz po trzydziestu latach służby 

przeszedł na emeryturę. Jego następca Adam Konieczny od 11 lat pracuje na kierowniczych 

stanowiskach w tutejszej Komendzie. Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego. 

 

Obchody 60 rocznicy istnienia zawodowej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy miały 

miejsce 10 listopada. Z okazji jubileuszu w Katedrze Biskup Legnicki Stefan Cichy odprawił 

mszę świętą. Poświęcono również tablicę pamiątkową w hołdzie strażakom, którzy oddali 

swe życie na służbie. Następnie orkiestra dęta, pododdziały strażackie, poczty sztandarowe 
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i zaproszeni goście przemaszerowali na płytę Rynku, gdzie przy pięknym ceremoniale 

odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru, ufundowanego przez 

samorządowców ziemi legnickiej i legnickich przedsiębiorców dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Sztandar poświęcił Ordynariusz Diecezji Legnickiej 

Biskup Stefan Cichy, zaś Komendantowi Miejskiemu PSP Adamowi Koniecznemu wręczył 

go w imieniu społeczeństwa miasta i powiatu legnickiego inicjator ufundowania sztandaru 

Prezydent Tadeusz Krzakowski. Sztandar odznaczony został Srebrnym Medalem za Zasługi 

dla Pożarnictwa. Medale otrzymało też dziesięciu strażaków. Pięciu awansowało na wyższe 

stopnie służbowe. 

 

5 kwietnia 2006 odbyła się przygotowana przez Komendę Miejską Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa II Ogólnopolska 

Konferencja, poświęcona „Wybranym aspektom działań ratowniczych”. Uczestniczyli, m. in. 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu St. Brygadier Bogdan Kraśnicki 

i Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach Nadbrygadier Janusz Skulich. 

Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się opinie i refleksje 

głównodowodzącego akcją ratowniczą w Chorzowie po katastrofie hali targowej generała 

Janusza Skulicha. Dzielił się on spostrzeżeniami na temat codziennego działania 

zintegrowanego systemu ratownictwa na Śląsku, udziału ratowników medycznych w tej 

dramatycznej akcji oraz ogromnej roli, jaką w niej odegrali strażacy. 

 

Gmina Legnica czynnie wspierała działalność Komendy Miejskiej Policji. W roku 2006 

samorząd przeznaczył 100 tys. zł z gminnego budżetu na sfinansowanie około 350 

dodatkowych, dwuosobowych patroli policyjnych, operujących po osiem godzin 

w szczególnie zagrożonych przestępczością i chuligaństwem rejonach miasta. 

Harmonogram działań tych patroli na bieżąco wspólnie ustalali Prezydent z Komendantem. 

Komenda Miejska Policji, z której szefem Prezydent współpracował, odbywając częste 

narady i konsultacje, odnotowała w Legnicy bardzo znaczący sukces w postaci ograniczenia 

przestępczości we wszystkich kategoriach. W mieście w 2006 r. popełniono o 475 

przestępstw mniej niż rok wcześniej. Ich ilość spadła z 8.120 w roku 2005 do 7.645 w 2006.  

Legniccy Policjanci odnotowali o 26 proc. mniej rozbojów, o 8 proc. mniej kradzieży, o 37 

proc. mniej kradzieży samochodów i o 25 proc. mniej kradzieży z włamaniem. Byli też 

zdecydowanie skuteczniejsi w ściganiu przestępców. Wykrywalność i chwytanie sprawców 

przestępstw w 2006 roku wyniosła 66,2 proc. (w 2005, który był najlepszy w dotychczasowej 

historii, wynik ów wyniósł 61,7 proc.). Skuteczność w ściganiu przestępstw rozbójniczych 

wyniosła w ubiegłym roku 69,4 proc. Policja wykryła 214 przestępstw narkotykowych. 

Znacznie bezpieczniej było też na legnickich drogach. Policjanci odnotowali mniejszą niż 
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w 2005 roku ilość wypadków drogowych (261 – wcześniej - 292), oraz rannych ofiar (381 – 

spadek o 5). Na drogach Legnicy zginęło 15 osób. Rok wcześniej miały miejsce 24 takie 

tragedie. 

 

Skuteczne okazały się, trwające przez całą minioną kadencję, zabiegi Prezydenta Miasta 

o budowę w Legnicy aresztu śledczego. Ważne decyzje rządowe w tej sprawie zapadły pod 

koniec roku 2005, natomiast w marcu 2006 roku Prezydent otrzymał zapewnienie, że 

budowa aresztu w Legnicy została zapisana w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Będzie to inwestycja o wartości ok. 80 mln zł, zlokalizowana w rejonie ul. Pątnowskiej. 

Prezydent Miasta doprowadził do porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie 

zamiany własności gruntów, przekazując Skarbowi Państwa działkę przy ul. Pątnowskiej 

w zamian za nieruchomości pojarowskie w tzw. kompleksie R-32 przy ul. Złotoryjskiej. Areszt 

ma być przeznaczony dla 600 osób, da miejsca pracy ok. 300 legniczanom i poprawi warunki 

funkcjonowania służb policyjnych i działania sądów. Aktualnie trwa przetarg na wykonawstwo 

inwestycji. 

Służbą mundurową, zapewniającą bezpieczeństwo legniczanom, a podległą bezpośrednio 

Prezydentowi jest licząca 49 funkcjonariuszy Straż Miejska. W 2006 roku jej służby 

patrolowe (w tym Patrol Szkolny, powołany z inicjatywy Prezydenta w 2004 r.) pełnione były  

na terenie całego miasta, także z udziałem policjantów. Straż Miejska zajmuje się również 

obsługą systemu monitorowania miasta wzbogaconego w ubiegłym roku o kolejne dwie 

kamery. Miejscy Strażnicy ujawnili w 2006 roku 12.713 wykroczeń (w roku poprzednim było 

ich 12.401). Ponad połowa tych czynów zagrażała porządkowi i bezpieczeństwu w ruchu 

drogowym. Na drugim miejscu znalazła się kategoria wykroczeń przeciwko przepisom 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Funkcjonariusze SM 

w coraz bardziej rygorystyczny sposób podchodzili do sprawców wykroczeń wielokrotnie 

łamiących te same przepisy i uchylających się od odpowiedzialności. Dowodzi tego 

wzrastająca ilość kierowanych do Sądu Rejonowego wniosków o wymierzenie kary (2006 r. 

– 866 wniosków, w 2005 r. – 416). Na funkcjonowanie Straży Miejskiej gmina wydała w 2006 

roku ponad 1,8 mln złotych. 

Na przełomie lat 2005–2006 Prezydent Miasta kilkakrotnie spotykał się z reprezentantami 

gminnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście oraz 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Celem było 

określenie konkretnych zadań dla poszczególnych służb, jakie wiązały się z profilaktyką 

i minimalizacją nowego zagrożenia, jakie stanowiła „ptasia grypa”. 

Na początku grudnia 2005 r. Prezydent Krzakowski, uznając za niezbędną poprawę 

bezpieczeństwa ruchu na wiadukcie pomiędzy osiedlami Kopernik i Piekary, polecił 

Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej zainstalowanie na wiadukcie 
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urządzenia stale monitorującego temperaturę nawierzchni jezdni, powietrza, stan wilgotności 

oraz opady atmosferyczne. Czujniki w sposób automatyczny przekazują te dane do dwóch 

zamontowanych tam świetlnych tablic informacyjnych. Kierowcy po raz pierwszy zobaczyli 

ostrzeżenia w połowie marca 2006 r., gdy instalacja zaczęła być testowana. Informacje 

o wynikach pomiarów meteo stale docierają do dyspozytora bazy LPGK przy ul. 

Nowodworskiej, który uzyskał dzięki temu możliwość natychmiastowej reakcji na zagrożenie 

i niezwłocznego wysyłania w to miejsce ekip i sprzętu. Instalacja kosztowała około 140 tys. 

złotych, a inwestorem było LPGK. 

 

 

XIV.  WYBORY  DO  RADY  MIEJSKIEJ,  SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA   

      DOLNOŚLĄSKIEGO,  PREZYDENTA  LEGNICY 

 

Rada Miejska – na wniosek prezydenta miasta – podjęła 26 czerwca 2006 r. uchwały 

w sprawie zmian w podziale miasta na okręgi wyborcze i w podziale na obwody głosowania.  

A 25 września Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia dwóch odrębnych obwodów 

głosowania – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i w Domu Pomocy Społecznej dla 

Dorosłych. Kolejnym etapem prac przygotowawczych było ustalenie 47 stałych siedzib 

Obwodowych Komisji Wyborczych.  

 

14 września 2006 r. prezydent miasta swym postanowieniem nr 3332/IV/2006 powołał zespół 

do spraw koordynacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej 

Legnicy, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy, zarządzonych 

na dzień 12 listopada 2006 r. Do prac w zespole zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej, 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Telefonii „Dialog” 

oraz pracowników Urzędu Miasta. 

 

29 września odbyło się spotkanie zarządców i opiekunów lokali wyborczych, podczas 

którego omówiono sprawy organizacyjne, w tym m.in. kwestie telefonizacji i wyposażenia 

w komputery. 

 

Do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszono 448 kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych. W związku z przekroczeniem liczby zgłoszeń w 40 komisjach, Miejska Komisja 

Wyborcza 19 października przeprowadziła publiczne losowanie. 22 października Miejska 

Komisja Wyborcza uchwałą nr 6/06 powołała 437 osób do 49 Obwodowych Komisji 

Wyborczych (47 komisji w składzie 9 osobowym i 2 w 7 osobowym). 
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2, 3 i 6 listopada odbyło się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych. Natomiast 

7 listopada odbyło się spotkanie opiekunów lokali wyborczych z przewodniczącymi 

Obwodowych Komisji Wyborczych, podczas którego omówiono zadania, jakie spoczywają na 

organizatorach przed i na dzień wyborów (liczenie kart do głosowania i deponowania ich 

w wyznaczonych pomieszczeniach, sprawdzenie i odbiór spisów wyborczych, zainstalowanie 

programu wyborczego i sprawdzenie sprzętu komputerowego, odbioru lokali wyborczych, 

składania meldunków o otwarciu i zamknięciu lokalu itp.). 

Do dnia wyborów trzykrotnie dokonywano zmian w składach osobowych OKW. Ostatecznie 

w dniu wyborów – 12 listopada – w 49 komisjach pracowały 423 osoby, tj. o 14 osób mniej 

niż powołano pierwszą uchwałą (9 osób odwołano uchwałami Miejskiej Komisji Wyborczej, 

a 5 osób nie stawiło się do pracy w dniu wyborów). 

 

W Wydziale Spraw Obywatelskich były wyłożone do publicznego wglądu spisy wyborców, 

uprawnionych do głosowania. W dniu wyborów osoby niepełnosprawne mogły skorzystać 

z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. 

 

Wybory odbyły się bez zakłóceń. Spośród 358 zarejestrowanych kandydatów na radnych, 

wybrano 25 radnych w 5 okręgach wyborczych. Odbyła się tylko jedna tura wyborów na 

prezydenta miasta – 12 listopada. Wygrał Tadeusz Krzakowski. 

 

Wydatki na wybory wyniosły ponad 142 tys. zł. Pieniądze te pochodziły z Krajowego Biura 

Wyborczego. 

 

 

 

 

         

 

Prezydent Miasta Legnicy 

 

           Tadeusz Krzakowski 

 

 

 

 

 

 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2006 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 91 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

Rozdział I Zarządzanie miastem       s.1. 

Rozdział II Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych  

Unii Europejskiej       s. 7 

Rozdział III Inwestycje, remonty, modernizacje     s. 14 

Rozdział IV Aktywizacja gospodarcza, przeciwdziałanie i łagodzenie 

  skutków bezrobocia       s. 22 

Rozdział V Udział gminy w spółkach      s. 30 

Rozdział VI Mieszkalnictwo       s. 31 

Rozdział VII Gospodarka nieruchomościami     s. 36 

Rozdział VIII Gospodarka przestrzenna      s. 41 

Rozdział IX Edukacja, kultura, sport      s. 42 

Rozdział X Promocja, współpraca regionalna i zagraniczna   s. 59 

Rozdział XI Ochrona zdrowia i opieka społeczna     s. 72 

Rozdział XII Ochrona środowiska       s. 76 

Rozdział XIII Program „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”  s. 83 

Rozdział XIV Wybory do Rady Miejskiej, Sejmiku  

Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Legnicy  s. 89 

 

 


