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I. ZARZĄDZANIE  MIASTEM 

 

Magistrat 

Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje 

Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. 

W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe następujące zadania: 

• tworzenie warunków do rozwoju i wspierania wszelkich form przedsiębiorczości, 

generujących nowe miejsca pracy oraz ograniczenie zjawiska bezrobocia, 

• rozwój infrastruktury komunalnej, podnoszącej walory i atrakcyjność miasta, 

• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań własnych 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 jako organ wykonawczy gminy realizuje uchwały Rady Miejskiej oraz  

zajmuje się bieżącym zarządzaniem Urzędu Miasta. Sprawuje także nadzór nad gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi i spółkami komunalnymi. Wraz ze służbami przygotowuje 

projekty uchwał Rady Miejskiej i projekt budżetu miasta oraz projekty dokumentów 

związanych z rozwojem miasta w różnych jego sferach działania. 

Realizuj ąc bie żące zadania gminy i powiatu, prezydent miasta podejm uje decyzje w 

postaci postanowie ń i zarządzeń, które są przekazywane do realizacji dyrektorom 

wydziałów i jednostek organizacyjnych. W 2005 r. wydał 1068 postanowień i 98 zarządzeń. 

Ich realizacja jest omówiona w załączniku. 

Zbiór zarządzeń i postanowień prezydenta miasta jest przechowywany i udostępniany w 

Biurze Prezydenta. 

Przy podejmowaniu decyzji prezydent miasta zasięgał opinii Kolegium Prezydenta, w 

pracach którego uczestniczyli: zastępcy prezydenta, przewodniczący Rady Miejskiej, 

skarbnik i sekretarz miasta, koordynator radców prawnych. W 2005 r. odbyto 52 posiedzenia. 

 

W 2005 r. prezydent miasta przyj ął 105 projektów uchwał Rady Miejskiej i skierował j e 

do Rady jako własne inicjatywy uchwałodawcze. 

W ubiegłym roku prezydent przedkładał pod obrady Wy sokiej Rady comiesi ęczne 

Raporty ze swej działalno ści oraz materiały sprawozdawczo – informacyjne, w t ym 

m.in.  sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2002 

– 2006, z wykonania budżetu miasta Legnicy za 2004 rok oraz sprawozdanie z wykonania 

planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2005 r. i III kwartały 2005r., informację o 
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przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za I półrocze 2005 r., sprawozdanie z realizacji 

Strategii rozwoju miasta Legnicy za 2004 r., raport ze współpracy zagranicznej w 2004 r., 

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

Miasta w 2004 r., sprawozdanie z działalności w r. 2004 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego dla miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego, sprawozdanie z realizacji Programu 

„Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”, informację o działalności i wynikach spółek z 

udziałem gminy, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w r. 2004. Swoje raporty o działalności w 2004 r. złożyły też 

samorządowe instytucje kultury i jednostki organizacyjne gminy.  

 Prezydent miasta przekazywał również materiały informacyjne z różnych dziedzin 

życia społeczno – gospodarczego miasta komisjom problemowym Rady Miejskiej. 

 

Społeczne konsultacje 

Społeczne konsultacje i zasięganie opinii różnych środowisk na tematy związane między 

innymi z projektowaniem budżetu, realizacją inwestycji miejskich, opracowywaniem 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bezpieczeństwem publicznym stały 

się trwałym instrumentem podejmowania decyzji przez prezydenta miasta.  

W 2005 r. prezydent odbył osiem spotkań z mieszkańcami Legnicy w poszczególnych 

dzielnicach miasta (ul. Wielogórska, osiedle Sienkiewicza, Przybków, Zakaczawie, Tarninów, 

Osiedla „Kopernik” i „Słoneczna”, osiedle „Piekary”, Centrum Staromiejskie, dzielnica 

Fabryczna). Spotkania te miały charakter wielotematyczny. Podczas nich legniczanie 

zgłaszali liczne uwagi pod adresem funkcjonowania Straży Miejskiej, Policji, Zarządu 

Gospodarki Mieszkaniowej.  

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

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

 

Otwartość prezydenta na problemy mieszkańców widoczna była także w tym, iż starał się 

pomagać im w rozwiązywaniu indywidualnych, a  niejednokrotnie osobistych problemów. 

Odbywał rozmowy nie tylko we wtorki, ale także w inne dni tygodnia, gdy tylko pozwolił na to 

czas. Mieszkańcy zwracali się z różnymi sprawami, od spraw typowo interwencyjnych, jak 

np. dot. nieuporządkowanych wnętrz blokowych, dziur w chodnikach i na jezdniach, 

brudnych klatek schodowych, poprzez prośby o przydział mieszkania komunalnego, pomoc 

w znalezieniu pracy itp. Ogółem w 2005 r. prezydent miasta przyjął 120 legniczan, a jego 

zastępcy – 167 .  
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Udział w akcji społecznej „Przejrzysta Polska” 

Prezydent miasta zgłosił w listopadzie 2004 r. legnicki samorząd do udziału w akcji 

społecznej pn. „Przejrzysta Polska”. Ogólnopolską akcję prowadziła „Gazeta Wyborcza” przy 

wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji 

im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i Banku Światowego. Według organizatorów Akcji, receptą na wzrost 

skuteczności i uczciwości jest przestrzeganie przez lokalne władze sześciu elementarnych 

zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku 

tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 775 

samorządów terytorialnych z całej Polski, które szkoliło 8 ekspertów krajowych i 16 

wojewódzkich. Podczas uroczystego finału, który odbył się 4 marca 2006 r. w Warszawie, 

przedstawiciele ponad 400 samorządów odebrało certyfikaty. W gronie tym znalazła się 

także Legnica. Audytorzy projektu bardzo wysoko – jako wzorcowe – ocenili m.in.: 

przygotowany przez legnicki Magistrat „Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta 

Legnicy”, a także opracowane i wdrożone Informacyjne karty usług, przeznaczone dla 

klientów Urzędu, opisujące jasno i przejrzyście ponad sto procedur spraw załatwianych w 

Urzędzie Miasta.  

 

Struktura zarz ądzania 

Oparta ona była na następujących zasadach: 

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

się w Urzędzie Miasta, 

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

zajmujące się konkretnymi zadaniami, zlecaniem ich wykonania i odbiorem prac. W 

2005r. działały dwie takie jednostki – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – jako zakład 

budżetowy i Zarząd Dróg Miejskich – jako jednostka budżetowa, 

- usługi komunalne w dziedzinach kluczowych dla życia miasta – dostawa wody i odbiór 

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

wykonują spółki komunalne – jedna akcyjna i trzy z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Prezydent miasta pełni w nich funkcję Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Zgromadzenia 

Wspólników, 

- zaspokajanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie edukacji, wychowania i pomocy 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej, przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno – 

pedagogiczne) oraz dwóch gospodarstw pomocniczych – Basen Kąpielowy przy Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 3 i warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych, 
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- upowszechnianiem kultury zajmuje się pięć instytucji, które stanowią samorządowe 

osoby prawne, 

- upowszechnianiem rekreacji i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zajmuje się 

jednostka budżetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

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

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

 

Ogółem w jednostkach organizacyjnych gminy na koniec 2005 r. zatrudnione były 4.704 

osoby, w tym w oświacie – 2.881 (w tym nauczycieli – 1890), w spółkach komunalnych – 817 

pracowników, w Urzędzie Miasta – 308 osób. 

 

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

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta 

Legnicy i Powiatowy Urząd Pracy. Są to jednostki budżetowe, wobec których prezydent 

miasta – jako starosta – sprawuje nad nimi zwierzchnictwo. 

 

Zmiany organizacyjne w Magistracie 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 180/IV/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzono do 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta następujące zmiany: 

- z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wydzielono nowy wydział – Wydział Kultury i Nauki, 

któremu przypisano takie m.in. zadania, jak: tworzenie warunków do upowszechniania 

kultury i sztuki, współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, nadzorowanie 

działalności instytucji kultury, planowanie i koordynacja imprez kulturalnych – miejskich, 

ogólnopolskich i międzynarodowych, stworzenie mechanizmów systematyzujących oraz 

instytucjonalizujących kontakt władz miasta ze środowiskiem akademickim Legnicy, 

wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni legnickich do prac koncepcyjno – 

planistycznych służących rozwojowi miasta, prowadzenie bazy danych o organizacjach 

pozarządowych w Legnicy, współpraca z organizacjami politycznymi, społecznymi, 

kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami kombatanckimi, organizacja 

współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi, koordynacja świąt 

państwowych, narodowych oraz uroczystości patriotycznych, prowadzenie bazy danych 

mniejszości narodowych, 

- do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przeszły z Wydziału 

Organizacji, Kadr i Kontroli sprawy związane z bezpieczeństwem miasta oraz współpraca 

ze służbami, strażami i inspekcjami, 

- w Wydziale Rozwoju Miasta utworzono Referat Programów Rozwoju Miasta i Funduszy 

Strukturalnych, 
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- w Wydziale Geodezji i Mienia dokonano reorganizacji poprzez rozdzielenie zadań 

Referatu Mienia i Regulacji na dwa referaty: Referat Mienia i Windykacji oraz Referat 

Skarbu Państwa i Regulacji Nieruchomości, 

- Prezydent miasta utworzył w strukturze organizacyjnej Urzędu samodzielne stanowiska: 

miejskiego rzecznika konsumentów, audytora wewnętrznego, pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pełnomocnika Prezydenta Miasta 

ds. współpracy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, pełnomocnika Prezydenta 

Miasta ds. osób niepełnosprawnych; obowiązki pełnomocników prezydenta powierzono 

zatrudnionym już pracownikom, 

- W Urzędzie utworzono Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego dla miasta Legnicy, 

w ramach którego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

Ponadto zaktualizowano zadania w siedmiu wydziałach i ustalono nowe brzmienie nazwy 

Wydziału Oświaty i Sportu (dotychczas Wydział Oświaty, Kultury i Sportu). 

 

Konkursy na wolne stanowiska w Urz ędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych 

gminy. 

- Z dniem 1 czerwca 2005 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Miasta. Jerzy 

Konopski przeszedł do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prezydent 

Legnicy ogłosił konkurs na to stanowisko (dwukrotnie), które wygrał Robert Lipiec, 

pełniący dotychczas funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich w 

Urzędzie Miasta. Na wniosek prezydenta – Rada Miejska uchwałą nr XXXIV/369/05 z 

dnia 30 maja 2005 r. powołała na stanowisko Sekretarza Miasta – z dniem 1 czerwca – 

Pana Roberta Lipca.  

- Odbyto 25 konkursów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta. Dotyczyły one 

następujących stanowisk:  

� dyrektora Wydziału Kultury i Nauki,  

� zastępcy dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia, kierownika Referatu Mienia i 

Windykacji w Wydziale Geodezji i Mienia,  

� kierownika Referatu Skarbu Państwa I regulacji Nieruchomości w Wydziale Geodezji i 

Mienia,  

� inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich,  

� głównego specjalisty ds. mniejszości narodowych oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w Wydziale Kultury i Nauki,  

� podinspektora ds. analiz i wdrożeń oraz eksploatacji systemów informatycznych w 

Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli,  

� inspektora ds. funduszy strukturalnych w Wydziale Rozwoju Miasta, 
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� referenta ds. transportu drogowego w Wydziale Spraw Obywatelskich, 

� dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta, 

� stanowiska ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, ds. 

obsługi finansowo – księgowej PFRON i Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ds. udzielania pomocy publicznej oraz 

analizy symulacji budżetu do wniosków o dotacje w Wydziale Finansowym, 

� stanowiska ds. gminnego zasobu nieruchomości oraz ds. fakturowania sprzedaży 

nieruchomości i rozliczeń VAT w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, 

� stanowiska ds. finansowych związanych z opracowaniem i realizacją budżetu oraz 

ds. udzielania pomocy publicznej oraz analizy symulacji budżetu do wniosków o 

dotacje w Wydziale Finansowym, 

� stanowisko ds. przedszkoli w Wydziale Oświaty i Sportu, 

� referenta ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu na drogach 

publicznych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, 

� referenta ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Wydziale Spraw 

Obywatelskich, 

� stanowisko ds. fakturowania sprzedaży nieruchomości oraz rozliczeń VAT w 

Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. 

Na koniec 2005 r. pozostały nieobsadzone trzy stanowiska: inspektora ds. zamówień 

publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich, ds. finansowych związanych z opracowaniem i 

realizacją budżetu w Wydziale Finansowym oraz referenta ds. nadzoru nad remontami dróg 

w Wydziale Infrastruktury Komunalnej. 

 

- Zorganizowano sześć konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek gminy: Legnickiej 

Biblioteki Publicznej, Legnickiego Centrum Kultury, Świetlicy Terapeutycznej nr 1, 

Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (dwa 

konkursy). Rozstrzygnięcia nastąpiły w: LBP – prezydent powołał na stanowisko Annę 

Gątowską, Świetlicy Terapeutycznej nr 1 – na stanowisko dyrektora powołano Bożenę 

Brzeskot, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – na stanowisko dyrektora powołano 

Jolantę Jucewicz. Z dniem 1 września 2005 r. prezydent miasta powierzył pełnienie 

obowiązków dyrektora, do czasu powołania dyrektora wyłonionego w drodze konkursu, w 

Legnickim Centrum Kultury – Tadeuszowi Masojciowi, w Centrum Kształcenia 

Praktycznego – Zdzisławowi Zielińskiemu. 

 

Szkolenia pracowników Magistratu 

Budując konsekwentnie wizerunek Urzędu jako instytucji przyjaznej mieszkańcom i gościom, 

prezydent miasta dbał o kształcenie i szkolenie urzędników. W 2005 r. przeprowadzono 
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osiem szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu Miasta. Tematyka obejmowała m.in. takie 

zagadnienia, jak np. zarządzanie, organizacja, usprawnienie pracy z klientem Urzędu, 

psychologia zarządzania i prawa pracowników, efektywne zarządzanie zespołami 

pracowniczymi, Kodeks postępowania administracyjnego. Przeprowadzono również 

szkolenie dla kierownictwa Urzędu i dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatów w 

zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

(prelegentem był przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu). 

 

Ponadto – w ramach poprawy jakości usług i obsługi osób niepełnosprawnych – z 

inicjatywy prezydenta miasta – zorganizowano we współpracy z Polskim Związkiem 

Głuchych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu kurs języka migowego, który zakończył się 

egzaminem. Słuchaczami kursu byli – oprócz trzech pracowników urzędu – pracownicy 

następujących instytucji: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Młodzieżowego Centrum 

Kultury, Szkoły Podstawowej nr 4, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Świetlicy Terapeutycznej nr 1, Straży Miejskiej, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka”, Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz Komendy 

Miejskiej Policji.  

 Na kursy zawodowe  i seminaria skierowano 342 pracowników. Zakres tematyczny 

obejmował takie m.in. zagadnienia, jak: praktyka postępowania egzekucyjnego w 

administracji, renta planistyczna w świetle nowych uregulowań prawnych i opłata adiacencka 

z tytułu podziału nieruchomości, praktyczne aspekty wykorzystania Mechanizmów 

Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego jako nowych źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych w latach 

2005 – 2009, prawo budowlane – nowelizacja ustawy, nowe zasady przekształcania 

użytkowania wieczystego w prawo własności, rozwój bazy sportowej na Opolszczyźnie  

i Dolnym Śląsku – jak budować z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

 

II. PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA, PROGRAMY STRATEGICZN E  

I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW  UNIJNYCH 

 

Po opracowaniu - uchwalonej przez Wysoką Radę w 2004 roku - „Strategii rozwoju miasta 

Legnicy na lata 2004 – 2014” Prezydent polecił przyst ąpienie do prac nad innymi 

dokumentami i programami perspektywicznymi, które w  sposób komplementarny 

wobec „Strategii” ujmowały planowanie rozwoju ró żnych sfer funkcjonowania 

organizmu komunalnego . W 2005 roku specjaliści z Wydziału Rozwoju Miasta UM 

rozpoczęli prace nad dokumentami: „Program rewitalizacji terenów powojskowych  
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w Legnicy” oraz „Program rewitalizacji Tarninowa, Glinek i terenu Parku Miejskiego  

w Legnicy”. Ten ostatni oparty był na szerokich konsultacjach społecznych w różnych 

środowiskach i wykorzystywał opinie mieszkańców w ramach budowania lokalnego 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Trwały także działania planistyczne, studia i analizy nad opracowaniem: 

- „Strategii rozwoju kultury dla miasta Legnicy”, 

-  „Studium komunikacyjnego dla miasta Legnicy”, 

- „Programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Legnicy”, 

- „Gminnego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla miasta Legnicy”. 

Na listopadowej sesji Wysoka Rada uchwaliła - po uprzednim zaopiniowaniu przez Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rekomendowany przez Prezydenta Miasta „Program 

pomocy horyzontalnej na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie Legnicy”, 

który zakłada m. in., że firmy tworzące nowe inwestycje i miejsca pracy na 5 lat mogą 

uzyskać ulgę w podatku od nieruchomości, sięgającą nawet 65 % wartości inwestycji. 

Wprowadzone tym programem rozwiązania służą tworzeniu przyjaznych warunków dla 

przyspieszenia gospodarczego rozwoju miasta i przeciwdziałania bezrobociu. 

 

Sprostanie wymogom rozwojowych potrzeb miasta wymagało od Prezydenta i jego służb 

kontynuowania aktywnej polityki finansowej , która z jednej strony zapewnia źródła 

finansowania publicznych przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych czy artystycznych, z drugiej 

zaś - nie wywoła dodatkowego obciążenia lokalnej wspólnoty. Polityka ta oparta była na 

łączeniu ró żnych źródeł finansowania wydatków publicznych, m. in., po przez  

pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji 

celowych Ministra Kultury i umorzeń pożyczek bankowych.       

Dzięki temu w 2005 roku gmina uzyskała dodatkowo zewn ętrzne dofinansowanie  

w wysoko ści 7.470.513 zł, w tym:  

- z budżetu państwa na budowę obwodnicy zachodniej – 5.000.000 zł; 

- z budżetu państwa na potrzeby legnickich instytucji kultury, w tym na inwestycję 

realizowaną przez Legnicką Bibliotekę Publiczną pn. Nowe technologie – nowi odbiorcy – 

791.200 zł,  

- z budżetu państwa na adaptację obiektów pokoszarowych na halę sportową w Zespole 

Szkół Samochodowych – 500.000 zł; 

- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na uporządkowanie gospodarki wodno – 

melioracyjnej w obrębie budowy obwodnicy zachodniej – 227.400 zł; 

- z WFOŚiGW na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w ramach modernizacji 

ulicy Najświętszej Marii Panny – 219.000 zł; 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2005 rok 
_________________________________________________________________________________ 

 9 

- z NFOŚiGW (w formie nagrody konkursowej) na zakup prasy belującej surowce wtórne – 

190.000 zł; 

- z dotacji Ministra Kultury na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Chórów „Legnica 

Cantat 36” oraz Warsztatów dla Dyrygentów Chórów, Międzynarodowej Wystawy 

„Satyrykon – Legnica 2005” i XX Conversatorium Organowego – 160.000 zł; 

- z budżetu państwa na modernizację budynku pokoszarowego dla Komendy Miejskiej 

PSP, w ramach programu zagospodarowania mienia „pojarowskiego” – 120.000 zł; 

- z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Wały Królowej Jadwigi  

i Bobrowej – 113.000 zł; 

- z WFOŚiGW na rekultywację w latach 2004-2006 środowiska gruntowo – wodnego na 

terenie byłego lotniska wojskowego JAR w Legnicy - 107.856 zł; 

- z budżetu państwa na realizację programu wspierania społeczności romskiej – 42.057 zł. 

 

Od początku swej kadencji Prezydent Legnicy wielkie znaczenie przywiązuje do skutecznej 

walki z nierzetelnymi dłu żnikami gminnego bud żetu . Skuteczna windykacja należności to 

jeden z niedocenianych wcześniej, a bardzo efektywny sposób - przy jego konsekwentnym 

wdrażaniu – na wzbogacanie wpływów do budżetu. Ilość przeprowadzanych 

administracyjnych czynności windykacyjnych, służących ściągnięciu należnych miastu 

pieniędzy z tytułu opłat i podatków lokalnych rosła z 20.600 w roku 2001, przez 23.00 w roku 

2002 do około 30.000 w latach 2003 i 2004. Aby osi ągnąć cel w postaci zwi ększenia 

skuteczno ści odzyskiwania publicznego grosza, w 2005 roku urz ędnicy Referatu 

Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji wykonali ł ącznie ponad 32.200 tzw. czynno ści 

windykacyjnych,  na które składały się m. in. decyzje wymiarowe, upomnienia i tytuły 

wykonawcze. 

W 2002 roku gmina Legnica odzyskała od dłu żników 2,6 mln zaległych złotówek. Rok 

później była to kwota o milion wy ższa. Rok 2004 przyniósł efekt w wysoko ści 5,1 mln 

zł. Natomiast warto ść długów odzyskanych przez podległe Prezydentowi słu żby 

miejskie w 2005 roku wyniosła 5.193.784,59 zł. 

Najwięcej należności – bo ponad 2.600.000 zł – ściągnięto od osób prawnych, unikających 

płacenia podatku od nieruchomości. Z zapłatą tego podatku nie spieszyły się również osoby 

fizyczne. Od nich gmina odzyskała prawie 1.600.000 zł. W dalszej kolejności na tej 

niechlubnej liście egzekucyjnej roku 2005 znaleźli się mieszkańcy zalegający z zapłatą 

podatku od środków transportu (420.000 odzyskanych złotych) i firmy niepłacące tego 

podatku (odzyskano prawie 160.000 zł). Do kasy miasta wróciła też należność za 

użytkowanie wieczyste w wysokości niemal 300.000 zł. 
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Działania Prezydenta Legnicy związane z pozyskiwaniem środków inwestycyjnych z 

europejskich funduszy strukturalnych, przynoszące praktyczne i wymierne skutki w 2005 

roku, datują się od lipca roku 2004, gdy rozpoczął się pierwszy nabór wniosków  

o dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych przez Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR). Do końca 2005 r. gmina Legnica złożyła w instytucjach 

zarządzających Funduszem (Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Infrastruktury  

i Budownictwa) dziewięć projektów. Ich celem była modernizacja i rozbudowa układu 

komunikacyjnego miasta, jego potencjału transportowego, infrastruktury społecznej, 

edukacyjnej i sportowej, ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Oto 

przegląd tych projektów: 

 

- rozbudowa transportu publicznego w Legnicy wraz z z akupem taboru 

autobusowego dla MPK Sp. z o. o .; Koszt całkowity – 4.443.751,03 zł; udział finansowy 

gminy – 1.091.609,56 zł; dotacja unijna – 3.274.828,67 zł. 

Wniosek, pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów, znalazł się na drugim miejscu 

listy rezerwowej 08.11.2005r.  Obecnie projekt ma duże szanse na uzyskanie dotacji, ze 

względu na oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargów dla projektów z 

pierwszych miejsc listy, 

- zakup środków transportu dla Centrum Powiadamiania Ratunko wego w Legnicy;  

Koszt całkowity – 458.800 zł; udział gminy – 114.700 zł; dotacja unijna – 344.100 zł. 

03.11.04r. wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym  

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

- modernizacja Stadionu Sportowego przy Alei Orła Bia łego w Legnicy;  Koszt 

całkowity – 10.105.000. zł; udział gminy – 1.515.750 zł; udział Ministerstwa Gospodarki i 

Pracy – 1.010.500 zł; dotacja unijna – 7.575.750 zł. 

Wniosek ten był rekomendowany do dofinansowania w roku 2005, ale z powodu zbyt 

szczupłej puli pieniędzy w stosunku do ilości poprawnych projektów, ma szanse na 

dotację po roku 2006 pod warunkiem utrzymania w Regionalnym Programie 

Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 priorytetu dot. 

modernizacji obiektów sportowych, 

- restauracja i modernizacja Akademii Rycerskiej w Le gnicy – Etap I – skrzydło 

południowo-zachodnie z wie żą; Koszt całkowity projektu – 7.929.749,20 zł; środki 

gminne – 1.976.642,30 zł; unijne dofinansowanie – 5.929.926,90 zł. 

Dnia 22.04.05r. wniosek, pomimo wysokiej oceny Panelu Ekspertów, znalazł się na liście 

rezerwowej, 
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- porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawy. Koszt 

całkowity – 477.999.000 zł, w tym korzyści inwestycyjne dla Legnicy – 48.908.000 zł; 

dofinansowanie ze strony Funduszu Spójności – 358.499.000 zł (w tym w stosunku do 

Legnicy – 36.681.000 zł),  

- przebudowa ulicy Gniewomierskiej w Legnicy (wniosek  typu „zaprojektuj  

i wybuduj”). Całkowity koszt wynosi 5.859.767,36 zł; udział gminy – to 1.464.941,84 zł; 

unijna dotacja winna opiewać na 4.394.825,52 zł. 

Do końca 2005 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy nie rozstrzygnęło sporu pomiędzy 

Gminą a Urzędem Marszałkowskim na etapie oceny formalnej projektu, 

- rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – mo dernizacja ulicy Naj świętszej 

Marii Panny. 21 września 2005 Prezydent podpisał umowę z Wojewodą Dolnośląskim 

na dofinansowanie z unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego trwającej modernizacji ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy. 

Dofinansowanie inwestycji wynosi 4.328.403,01 złoty ch, a wi ęc ponad milion euro. 

Koszt przedsięwzięcia - to 5.771.204,03 zł. 75% dołoży Unia Europejska. Reszta to 

środki własne gminy (865.680,62 zł), uzupełnione dotacją z budżetu państwa 

(577.120,40 zł). Pierwsza transza gotówkowa w wysoko ści 2.668.792,38 zł wpłyn ęła 

do gminnej kasy w połowie marca 2006 r. 

 Inwestycja służy przywróceniu głównemu legnickiemu traktowi handlowemu 

historycznego wyglądu i charakteru. Obejmuje, 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 

też poddana zabytkowa dekoracja sgraffitowa na kamienicy Scholtza, gdzie mieści się 

siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

- budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID – odc inek od ul. Nowodworskiej 

do autostrady A 4. Sukcesem zwieńczone zostały starania o dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakończonej w listopadzie 2005 r. 

budowy ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy miasta. 18.10.05r. Prezydent Legnicy 

podpisał umowę o dofinansowanie projektu. Ogólną wartość tej największej legnickiej 

inwestycji można szacować na około 100 mln zł. Obwodnica w granicach miasta ma 

łączną długość ok. 8 kilometrów. Ogromnego jej znaczenia dla Legnicy, regionu i kraju 

(znajduje się ona w ciągu drogi krajowej nr 3, łączącej Szczecin z czeską granicą w 

Jakuszycach) nie da się przecenić. 

Ogólny koszt przedsięwzięcia wynosi 31.801.930,86 zł. Dotacje otrzymane wcześniej z 

GDDKiA (5.345.757zł) oraz uzupełnienie wkładu własnego z Ministerstwa Infrastruktury 
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(7.556.936 zł) wyniosły łącznie 12.902.693 zł. Udział własny gminy to ostatecznie 

1.106.141,85 zł. Środki unijne przeznaczone na ten cel wynosz ą 17.793.096,01 zł. 

Legnica jest jedynym dużym miastem w tej części Polski, posiadającym własną 

obwodnicę. Dzięki tej arterii wyprowadzony został ze śródmieścia uciążliwy dla 

mieszkańców ruch tranzytowy. Doskonałe połączenie z międzynarodową autostradą A 4 

uzyskała Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wzdłuż zakończonego odcinka 

obwodnicy, po jej północno-zachodniej stronie, położone są atrakcyjne tereny 

inwestycyjne, które nie stanowią jednak jednolitego obszaru. Ich łączna powierzchnia 

wynosi ok. 64 ha. Prawie połowa z nich stanowi własność gminy. Zamiarem Prezydenta 

jest lokowanie w tym miejscu inwestycji związanych z usługami, produkcją  

i nieuciążliwym przemysłem, 

- budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – mode rnizacja ulicy Grabskiego.   

 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 8 listopada 2005 r. podjął decyzję o przyznaniu 

gminie Legnica dotacji unijnej (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego) na realizację tego projektu. Umowę o dofinansowaniu  podpisano  

w marcu 2006 r.  

Łączna wartość projektu wynosi 2.535.090 złotych. Dotacja ZPORR opiewa na 

1.901.317 zł (75%), a własny wkład gminy – to 633.772 zł (25%). 

Modernizacja ulicy Grabskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do 

skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego rozpoczęła się 26 września 2005, a dobiegnie 

końca 30 sierpnia tego roku. Prace wykonuje legnicka firma „Budromos”. Modernizacja 

obejmuje między innymi: budowę jezdni z kostki kamiennej o powierzchni prawie 4 

tysięcy metrów kwadratowych, budowę chodników z kostki oraz płyt kamiennych, ciągu 

pieszego i ścieżki rowerowej w pasie rozdzielającym jezdnie, budowę kanalizacji 

deszczowej, a także parkingów w rejonie Stadionu. 

Ulica Grabskiego stanowi część tzw. Zbiorczej Drogi Południowej, która zgodnie z 

planami rozwoju miejskiego układu komunikacyjnego, w przyszłości połączy wschodnią i 

zachodnią część miasta, odciążając jego centrum od bardzo natężonego ruchu 

samochodowego. 

 

Determinacja, z jaką miasto walczyło o dotacje, zaowocowała bardzo korzystnym skutkiem. 

Na koniec 2005 r. Legnica mogła mieć pewność pozyskania łącznie ok. 24 milionów złotych 

dofinansowania z unijnych funduszy strukturalnych na inwestycje związane z 

drogownictwem. Kwota ta stanowi wartość ponad 8% rocznego budżetu miasta. Na jednego 

mieszka ńca Legnicy przypada średnio 226,40 zł, pochodz ących w 2005 r. z funduszy 

strukturalnych UE. To jeden z najlepszych na Dolnym  Śląsku wyników. 
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W kwietniu 2005 Federacja Pracodawców Polski Zachodniej zorganizowała w Legnicy 

konferencję pt.: „Korzyści czy koszty? – Podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw”. Patronat nad konferencją sprawował Wicewojewoda Dolnośląski Ryszard 

Lacher, a uczestniczył w niej m. in. Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Wskazując na 

trudności proceduralne, korzystnie oceniono efekty wykorzystania funduszy unijnych w skali 

kraju i regionu. Omówiono też szanse i możliwości regionu i przedsiębiorstw w aspekcie 

wykorzystania funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych. 

 

 

III. INWESTYCJE,  REMONTY,  MODERNIZACJE 

 
W 2005 r. nakłady na realizacj ę zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne wyniosły  

ogółem 35.110.541 zł, w tym środki zewn ętrzne: bud żet państwa  – 6.144.292 zł, dotacje 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 370.000 zł, 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – 

2.096.199,56 zł, pożyczki z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej  – 

545.000 zł. 

Poza tym pieni ądze na inwestycje i zakupy pochodziły tak że z Gminnego  

i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 

528.182 zł oraz z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych  w kwocie 1.250.069 zł. 

 

W 2005 r. oddano do u żytku nast ępuj ące inwestycje: 

� w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej zakończono prace związane z 

budową boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu 

– koszt inwestycji: 755.817 zł, 

� w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej zakończono prace związane z 

przebudową i modernizacją istniejącej hali na salę gimnastyczną wraz z budową boisk 

szkolnych – koszt: 2.292.915 zł, w tym 500 tys. zł dotacji z budżetu państwa w ramach 

programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych 

przez wojska Federacji Rosyjskiej”,  

� zakończono rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz z modernizacją łącznika w 

Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej (odbiór końcowy nastąpił w lutym 2006 r.) – koszt 

zadania: 832.526 zł, 

� zakończono realizację budowy obwodnicy zachodniej na odcinku od ul. Nowodworskiej 

do autostrady A4 (4 listopada droga została oddana do użytku) – całkowity koszt ww. 
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odcinka: 31.801.930,86 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, przekazana na ten odcinek 

w 2004 r. w wysokości 2.556.936 zł, a w 2005 r. – 5 mln zł, 5.345.757 zł z Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazanych w 2004 r. oraz 17.793.096,01 zł z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Transport; w 2005 r. na to zadanie wydano 19.734.376 zł, 

� zakończono modernizację nawierzchni dróg w ulicach: Stokrotek, Morelowej, Liliowej, 

Goździkowej (część), Chabrowej i Czerwonych Maków (część) – w ramach inicjatyw 

lokalnych – koszt zadania: 199.469 zł, 

� dobudowano brakujące oświetlenie uliczne na ul. Kilińskiego – w ramach inicjatyw 

lokalnych – koszt: 39.059 zł, 

� wybudowano linię oświetleniową na ul. Szwoleżerów – w ramach inicjatyw lokalnych – 

koszt: 23.479 zł, 

� wybudowano parking z dojazdem do pawilonu przy ul. Gwiezdnej 35 – w ramach 

inicjatyw lokalnych – koszt: 74.319 zł, 

� wybudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną na Wałach Królowej Jadwigi i ul. 

Bobrowej ( wodociąg – w ramach inicjatyw lokalnych) – koszt inwestycji: 1.360.781 zł, w 

tym dotacja z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 113.000 zł 

oraz wpłaty mieszkańców – 15.600 zł, 

� wybudowano sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulic: Czarnieckiego/Daszyńskiego 

– koszt zadania 183.450 zł oraz Wrocławskiej/Neptuna – koszt 198.132 zł, 

� wykonano modernizację kotłowni (opalanej paliwem stałym na gazową) w Ośrodku 

Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9 – koszt zadania: 108.059 zł, w tym dotacja z 

WFOŚiGW – 38 tys. zł oraz 70.059 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gosp. Wodnej. 

 

Ponadto Zarz ąd Gospodarki Mieszkaniowej – w ramach dotacji z bud żetu gminy na 

zadania inwestycyjne w wysoko ści 327.430 zł – wykonał: 

� węzeł cieplny w budynku przy ul. E. Plater 11, 

� wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pątnowskiej 7 (w tym roku zostanie 

wykonane przez Dolnośląską Spółkę Gazowniczą Wrocław sp. z o.o. przyłącze gazu), 

� projekt budowlany na modernizację kotłowni węglowo – koksowej w budynku przy ul. 

Łukasińskiego 3 (w tym roku zadanie kontynuowane), 

� modernizację obiektu przychodni zdrowia przy ul. Biegunowej poprzez adaptację 1 

toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych.  
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W ubiegłym roku kontynuowano takie oto zadania inwe stycyjne: 

� w I Liceum Ogólnokształcącym wykonano elewację frontową ściany budynku wraz z 

wymianą okien, renowacją kamieniarki i zewnętrznej stolarki drzwiowej oraz naprawą i 

renowacją schodów kamiennych, 

� w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Marynarskiej kontynuowano termorenowację 

segmentów dydaktycznych – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

� remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej – remont 15 pomieszczeń na pierwszym 

piętrze skrzydła „C” i „D” dla potrzeb Muzeum Miedzi, 

� renowację ul. Najświętszej Marii Panny wraz z ulicami przyległymi w kierunku ul. św. 

Piotra (wymiana nawierzchni, przebudowa oświetlenia ulicznego z wymianą istniejących 

latarni, przebudowa podjazdów dla niepełnosprawnych, budowa kanalizacji deszczowej, 

korekta terenów zielonych). 

 

Nakłady na inwestycje w latach 2002 - 2005 

  

W 2005 r. rozpocz ęto nast ępuj ące zadania inwestycyjne: 

� modernizację ulicy Grabskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego 

(zakończenie zadania w 2006r.), 

� modernizację nawierzchni dróg w ulicach: Bratkowej, Goździkowej (część) i Czerwonych 

Maków (część) – w ramach inicjatyw lokalnych, 

� modernizację nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kilińskiego, 

� budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wielogórskiej, 

� budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Bielańską – 

opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, 

� modernizację stadionu sportowego im. Orła Białego (budowa trybuny „A” wraz z 

zadaszeniem i szatniami dla zawodników), 
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� modernizację wraz z termorenowacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Grabskiego – 

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, 

� modernizację wraz z termorenowacją segmentów dydaktycznych i zaplecza sportowego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Radosnej – wykonanie projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

 

Prace remontowe w sferze drogownictwa: 

� modernizacja zatoki przystankowej przy ul. Skarbka wraz z przyległym chodnikiem oraz 

pasem jezdni, 

� odtworzenie oświetlenia przejść dla pieszych pod wiaduktami kolejowymi na ul. 

Pątnowskiej i Łąkowej (usuwanie skutków wandalizmu), 

� wymiana wyeksploatowanych 35 latarni na energooszczędne na osiedlu Piekary. 

 

Remonty w komunalnych zasobach mieszkaniowych: 

Na remonty i konserwacje komunalnych budynków  Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

przeznaczył ogółem 10.653.836 zł , w tym dotacja z budżetu miasta wynosiła 5.645.500 zł, z 

czego 494.961 zł stanowiła dopłata do eksploatacji mieszkań socjalnych.  

W 2005 r. wykonano m.in.: 

� remont dziewięciu mieszkań socjalnych na kwotę prawie 130 tys. zł, 

� remont 6 mieszkań w budynku przy ul. Roosevelta 1, 

� remont 40 dachów, m.in. w budynkach przy ul. Andersa 1 i nr 28, ul. Pobożnego nr 8 i 10, 

ul. Piastowskiej nr 8, 25,28, 52, ul. Libana 12, ul. Oświęcimskiej 14, ul. Niedziałkowskiego 

4, ul. Jaworzyńskiej nr 22 i 117, ul. Roosevelta 45, 

� ściany szczytowe na budynkach przy ul. Chojnowskiej 90 i ul. Kamiennej 18, 

� wymianę instalacji gazowej w 55 klatkach, 

� remont 29 balkonów, 

� wymianę 780 okien, 

� postawiono 643 piece kaflowe. 

Poza tym w 2005 r. rozpoczęto remont kamienicy w Rynku 33, na co wydatkowano ponad 

110 tys. zł oraz kamienicy przy ul. Piekarskiej 7, przeznaczając na ten cel ponad 70 tys. zł. 

Remonty te będą kontynuowane w tym roku.   

 

Remonty urz ądzeń komunalnych 

Na remonty w tej dziedzinie wydatkowano w ubiegłym roku 369.687 zł, w tym z Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 149.514 zł. 

Gmina wyremontowała między innymi: 

� wiaty przystankowe, 
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� fontanny i muszlę koncertową w Parku Miejskim, 

� dach na obiekcie na Cmentarzu Żydowskim, 

� szalet publiczny w kaplicy cmentarnej, 

� trzy grobowce na Cmentarzu Komunalnym, 

� teren zielony na pl. Powstańców Wielkopolskich, 

� nawierzchnię alejek na Skwerze Orląt Lwowskich, 

� pokrycie dachowe w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  likwidacją zadaszeń  

z eternitu. 

 

Remonty obiektów o światowych 

W 2005 r. nakłady na remonty w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

wyniosły 2.220.858 zł, w tym: w przedszkolach – prawie 112 tys. zł, szkołach podstawowych 

– prawie 780 tys. zł, gimnazjach – ponad 340 tys. zł, szkołach ponadgimnazjalnych – prawie 

790 tys. zł oraz w pozostałych placówkach (Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Poradnie 

Psychologiczno – Pedagogiczne, Młodzieżowe Centrum Kultury) – ponad 200 tys. zł. Środki 

te pochodziły z budżetu miasta. Łącznie remonty przeprowadzono w 43 placówkach. 

Polegały one głównie na wymianie lub uszczelnieniu pokryć dachowych, wymianie stolarki 

okiennej i różnych instalacji oraz remontach pomieszczeń sanitarnych, a także bloków 

żywieniowych.   

 

Remonty w placówkach o światowych w latach 2002 – 2005 

 

Nakłady inwestycyjne w spółkach gminnych 

� Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 3.535.400 zł. Pieniądze te 

przeznaczono m.in. na budowę sieci wodociągowej na ul. Złotoryjskiej, modernizację 

sieci kanalizacyjnej w mieście, budowę stacji zagęszczania osadów, a także na zakupy 

inwestycyjne (agregaty, sprzęt komputerowy i laboratoryjny). 
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� Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 2.429.537 zł, zakupując 

m.in. środki transportu (zamiatarka, śmieciarka, karawan) i kontenery na odpady 

komunalne. Ponad 600 tys. zł wydatkowano na budowę bazy przy ul. Nowodworskiej. 

� Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. – 838.329 zł, za co kupiono jeden 

autobus „Solaris”, a także zestaw komputerowy i oprogramowanie. Zmodernizowano 

również Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. 

� Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. – prawie 150 tys. zł. Pieniądze te  

wydatkowano na rozpoczęcie inwestycji, tj. budowę hali magazynowej na wynajem oraz 

na zakup komputerów i oprogramowania. 

 

 

IV. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA, PRZECIWDZIAŁANIE I ŁAG ODZENIE   

SKUTKÓW  BEZROBOCIA 

 

Legnica w ubiegłorocznym, miarodajnym rankingu „Pul su Biznesu” znalazła si ę na 

siódmym miejscu po śród przyjaznych inwestorom polskich miast powy żej stu tysi ęcy 

mieszka ńców.  Świadczy to o skuteczności działań Prezydenta i jego służb w pozyskiwaniu 

inwestorów i kapitału. 

 

W 2005 r. inwestycyjna atrakcyjno ść Legnicy promowana była w internecie, 

czasopismach oraz na targach krajowych i zagraniczn ych, gdzie przedstawiano 

gminne oferty.  Urząd Miasta doskonalił pracę specjalnego zespołu i wdrażał szybką ścieżkę 

obsługi inwestorów. Opracowany i uchwalony został (w listopadzie 2005) - zgodny z unijnymi 

zasadami konkurencyjności gospodarczej - program pomocy publicznej dla małych  

i średnich przedsi ębiorstw. 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. Gmina działała jako partner finansowy  

w funduszu poręczeń kredytowych (Dolnośląski Fundusz Gospodarczy), z których mogli 

korzystać legniccy mali i średni przedsiębiorcy, poszukujący łatwo dostępnego, taniego 

kredytu na rozwój firm. 

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

proinwestycyjnego wizerunku Legnicy służyły też częste spotkania Prezydenta  

z przedstawicielami firm, biznesu i jego otoczenia. 

 

W oparciu o przepisy lokalnego prawa (Uchwała RM o ulgach i preferencjach wspierających 

przedsiębiorczość na terenie Legnicy z 2002 i 2004 r.), w ubiegłym roku ze zwolnień z 

podatku od nieruchomości skorzystało 18 firm (osoby prawne) oraz 134 osoby fizyczne. 
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Prezydent zdecydował o podatkowych zwolnieniach wobec 6 nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych, 74 podmiotów wykonujących usługi zdrowotne, 61 - dokonujących remontów 

elewacji budynków, 4 - wykonujących działalność komunalną, 3 - dokonujących korzystnych 

zmian sposobu użytkowania nieruchomości i 4 – dających zatrudnienie osobom 

bezrobotnym. Łączna warto ść zwolnie ń z podatku od nieruchomo ści wyniosła w 2005 r. 

847.628 zł. 

 

Według danych Urzędu Statystycznego w 2005 roku w Legnicy zarejestrowane były w 

systemie REGON 644 spółki prawa handlowego, w tym – 152 z kapitałem zagranicznym.  

Z kolei w prowadzonej przez gminę ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych 

było 8.569 przedsiębiorców. W ciągu roku zgłoszenia rozpoczęcia działalności dokonały 

1.103 podmioty. Stosownie do legnickich przepisów preferencyjnych, z obowiązku 

wnoszenia opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zwolnionych było 378 osób, 

w tym 18 niepełnosprawnych. Natomiast 75 przedsiębiorców, (w tym 6 niepełnosprawnych) 

korzystało ze zwolnień w opłacaniu zmian wprowadzanych do ewidencji. 

 

Strategiczne znaczenie dla rynku pracy miasta miała w 2005 roku, podobnie jak w latach 

wcześniejszych, miejscowa podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ek onomicznej . 

Działalność produkcyjną prowadziło tam 14 firm z międzynarodowym – niemieckim, 

francuskim, angielskim, amerykańskim, holenderskim, japońskim i krajowym kapitałem. 

Dominowały branże: motoryzacyjna, metalowa, odzieżowa, tekstylna, meblarska, tworzyw 

sztucznych, maszynowa, budowlana i spożywcza. Wartość zainwestowanych do tego czasu 

środków sięgała 466 milionów złotych. W firmach LSSE pracowało w ubiegłym roku około 

1600 osób. 

W kwietniu 2005 na terenach LSSE (Legnickie Pole) działalność rozpoczęła firma „VOSS 

Automotive Polska”. Inwestor wybrał to miejsce spośród kilkunastu ofert, pochodzących m. 

in. ze Słowacji i Czech. Zakład należy do niemieckiego koncernu z branży motoryzacyjnej, 

który zamierza docelowo wznieść tu fabrykę o wartości 5,6 miliona euro. Fabryka wytwarza 

podzespoły i instalacje pneumatyczne do powszechnie znanych marek samochodów, a ich 

odbiorcy – to takie światowe giganty, jak: Audi, BMW, Volkswagen, Ford, Jaguar, Volvo. 

Tutejsza produkcja odbywa się w oparciu o najnowocześniejsze technologie, a portfel 

zamówień jest pełny. Docelowo znajdzie tu zatrudnienie 300 pracowników. W przyszłości 

najprawdopodobniej Legnica stanie się najważniejszym centrum „VOSS” na Europę 

Środkowowschodnią. 

W styczniu roku 2005 produkcja nowoczesnych podzespołów do samochodowych silników 

spółki TBMECA Poland, wchodzącej w skład koncernu TOYOTA, ruszyła pełną parą. Jest to 
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pierwsza tego rodzaju fabryka w Polsce, mająca ambicję bycia głównym dostawcą części 

silnikowych do Toyoty w naszym kraju. Obecnie firma zatrudnia sto osób. 

Potwierdzeniem aktywnego włączenia się w społeczne życie miasta japońskiej firmy – do 

czego wszystkich inwestorów zachęca Prezydent - było przekazanie symbolicznych czeków 

dla Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego, opiewających na kwoty po 12 tysięcy złotych. Zespołowi Szkół 

ufundowano tej wartości elektryczny zestaw treningowy, wzbogacający wyposażenie 

pracowni elektrycznej i elektronicznej, natomiast Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu – 

komputery wraz z oprogramowaniem dla dzieci z niedomaganiami rozwojowymi. 

 

Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, jak również zachęcanie wszystkich inwestorów do 

brania czynnego udziału w życiu miasta (warto przypomnieć fakt przekazania gminie 

nowoczesnej, montowanej estrady przez firmę Carrefour), przybierało bardzo różne formy. 

Były to liczne spotkania Prezydenta  w Ratuszu lub w zakładach pracy oraz organizowane 

lub współorganizowane szkolenia, seminaria i konfer encje dla przedsi ębiorstw  

i pracodawców.  Znacznym zainteresowaniem cieszyło się lutowe seminarium informacyjno 

– warsztatowe dla małych i średnich przedsiębiorstw pod hasłem „Fundusze strukturalne 

szansą na sukces dla Twojej firmy”.  Przybyło około 50 przedsiębiorców z Legnicy i regionu 

oraz przedstawiciele stowarzyszeń pracodawców i Izby Przemysłowo – Handlowej.  

Z kolei majowe seminarium pn. "Instrumenty wspierania przedsiębiorczości", które 

przygotowały służby Prezydenta Legnicy przy współudziale Dolnośląskiego Funduszu 

Gospodarczego Sp. z o.o. we Wrocławiu, poświęcono przybliżeniu możliwości korzystania 

przez lokalnych przedsiębiorców z funduszu poręczeń kredytowych, w którym 

współudziałowcem jest gmina Legnica. 

W grudniu w legnickim Ratuszu odbyły się warsztaty szkoleniowe dla małych i średnich 

przedsiębiorstw „Partnerstwo władz samorządowych i przedsiębiorców szansą dla powiatów 

i dla Unii Europejskiej”. Organizatorzy to: Urząd Miasta Legnicy i Unia Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej Unicorn - oficjalny reprezentant małych i średnich 

przedsiębiorców w Parlamencie Europejskim. Uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 

legnickich firm. Prezydent przybliżył zasady i zachęcał do korzystania z gminnej pomocy dla 

firm inwestujących i tworzących w mieście miejsca pracy, w ramach przyjętego na 

listopadowej sesji Rady Miejskiej programu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Po trwających 8 miesięcy konsultacjach (od lutego 2005) i wizycie reprezentantów 

legnickiego biznesu na giełdzie kooperacyjnej w ukraińskim mieście Nikopol,  w październiku 

przybyła do Legnicy tamtejsza misja gospodarcza , której przewodniczył Serhij Starun – Mer 

Nikopola. W Legnicy odbyła się runda rozmów z przedsiębiorcami z Legnicy, Lubina, 
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Polkowic i Kamiennej Góry, prowadzonych w ramach biznesowego partnerstwa. Były to 

rozmowy prowadzące do nawiązania konkretnych już i bezpośrednich form współpracy 

legnickich kół gospodarczych z ukraińskimi firmami z Nikopola. Otwarta została droga do 

zawierania - w dającej się przewidzieć perspektywie i po zminimalizowaniu ewentualnego 

ryzyka ekonomicznego – współpracy gospodarczej i wymiany handlowej. 

Mer Nikopola oraz Prezydent Legnicy wspólnie zadeklarowali poparcie władz obu miast dla 

rodzącego się partnerstwa gospodarczego. Tadeusz Krzakowski podkreślił też, że Legnica 

chętnie będzie się dzielić z Nikopolem swymi doświadczeniami w budowaniu ustroju 

samorządowego, w funkcjonowaniu i finansowaniu organizmu komunalnego oraz tworzeniu 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Również tworzeniu możliwości nawiązywania gospodarczej współpracy legnickich 

przedsiębiorstw z firmami zagranicznymi – tym razem holenderskimi – poświęcone było 

spotkanie Prezydenta z Konsulem Honorowym Królestwa Niderlandów w Polsce, odbyte  

w lutym ubiegłego roku. 

 

Aktywizacja zawodowa młodzie ży, osób bezrobotnych i rynek pracy 

Przygotowywanie ludzi młodych, absolwentów szkół średnich i uczelni do udanego  

wkroczenia na trudny i wymagający rynek pracy odbywało się wielokierunkowo i w różnych 

formach. Po raz drugi odbył się, przygotowany pod patronatem Prezydenta Miasta przez 

legnicki Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Konkurs Wiedzy o Gospodarce. 

Nauczyciele siedmiu szkół ekonomicznych z regionu przygotowali do startu w nim 400 

uczniów klas maturalnych. Zwycięzcy otrzymali indeksy PWSZ w Legnicy i jednej z 

poznańskich uczelni ekonomicznych.  

W sierpniu dwa tygodnie trwał kurs dla bezrobotnej młodzieży z regionu legnickiego pod 

hasłem „Autokreacja – przedsiębiorczość czy otwarty rynek racy”. Jego organizatorami byli 

Stowarzyszenie Autokreacja – oficjalny partner Międzynarodowego Forum Liderów Biznesu 

Księcia Walii, Wyższa Szkoła Zarządzania (The Polish Open University) z Legnicy oraz 

Powiatowe Urzędy Pracy w Legnicy, Jaworze, Głogowie, Polkowicach i Złotoryi. Podczas 

szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak napisać CV, jak poszukiwać pracy, jak zachowywać 

się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie zdobyli też wiedzę praktyczną na temat 

zasad tworzenia własnej firmy. Zajęcia warsztatowe prowadzili specjaliści, tzw. rekruterzy ze 

znanych firm, np., Adecco, Jobpilot, BP, Kimberly. 

W grudniu Środowiskowy Hufiec Pracy w Legnicy podsumował realizację projektu, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, „Twoja wiedza – 

Twój sukces”. Była to już druga edycja akcji pod nazwą „Edukacja kluczem do przyszłości”, 

skierowana do 16 – 18 letnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tym razem wzięła w niej 

udział 40 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół 
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Elektryczno – Mechanicznych, pochodzących z rodzin niepełnych i wielodzietnych, którym 

ograniczenia materialne utrudniają zdobycie umiejętności i kwalifikacji, gwarantujących 

równy z innymi start życiowy oraz powodzenie na rynku pracy. Młodzi ludzie zyskali nowe 

kwalifikacje z dziedziny informatyki, języków obcych i różnorodnych specjalności 

zawodowych. 

Z różnych form aktywizacji zawodowej, kierowanych przez Powiatowy Urz ąd Pracy 

specjalnie do młodzie ży i absolwentów, skorzystało w ubiegłym roku 917 mł odych, 

bezrobotnych legniczan. 

 

Powiatowy Urz ąd Pracy w Legnicy pozyskał w minionym roku na organ izacj ę 

przedsi ęwzięć aktywizuj ących zawodowo osoby bezrobotne ł ącznie 11.179.930 zł. 

Kwota 3.699.330 zł pochodziła z Europejskiego Fundu szu Społecznego, pozostałe 

pieni ądze – z Funduszu Pracy . PUP udzielił wymiernej pomocy w aktywnej obecności na 

rynku pracy 3.017 mieszkańcom Legnicy, obejmując: 

- szkoleniami – 1.556 osób, 

- udzielając dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 102 osobom, 

- dotując i refundując koszty zatrudnienia przez przedsiębiorców 34 osoby, 

- zatrudniając przy pracach interwencyjnych 241 osób, 

- zatrudniając przy robotach publicznych 155 osób, 

- przygotowując zawodowo 327 osób. 

- zatrudniając na stażach 602 osoby. 

 

Od początku swej kadencji Prezydent Legnicy prowadzi aktywną politykę wspierania 

przedsiębiorców, zatrudniających osoby niepełnosprawne . W znaczący sposób pomaga też 

niepełnosprawnym, którzy decydują się na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Pomoc 

ta przybiera formy udzielania pożyczek (na bardzo korzystnych zasadach), umożliwiających 

stworzenie własnego stanowiska pracy, własnej, małej firmy, finansowanie szkoleń oraz 

doradztwo organizacyjno – prawne. 

Na mocy umów zawartych z pracodawcami w latach wcześniejszych, w 2005 roku 100 

niepełnosprawnych osób pracowało w Legnicy na stanowiskach, których stworzenie 

sfinansowane zostało przez gminę. Dzięki specjalnym pożyczkom, udzielonym przez gminę na 

rozpoczęcie i prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, w 2005 roku dwie 

niepełnoprawne osoby, dysponując kwotami po 40 tys. złotych, skutecznie rozpoczęły 

prowadzenie własnych firm. Trzem osobom, które pożyczki zaciągnęły wcześniej, Prezydent 

umorzył połowę należności, dzięki czemu mogły znacznie poprawić swą sytuację materialną  

i umocnić pozycję na konkurencyjnym rynku usług. 
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W 2005 roku Prezydent Legnicy zlecił Powiatowemu Urzędowi Pracy zawodowe 

przygotowanie 110 niepełnosprawnych legniczan, przeznaczając na ten cel prawie 70 tys. 

złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nauczyli się oni 

obsługi komputera połączonej z podstawami księgowości i gospodarki magazynowej, obsługi 

kas fiskalnych, wózków widłowych, bukieciarstwa, kilkoro zdobyło prawo jazdy kategorii „B”. 

 

Od ponad trzech lat w Legnicy systematycznie i stab ilnie zmniejsza si ę stopa 

bezrobocia. Ten bardzo korzystny trend umocnił si ę w roku ubiegłym . Na początku 

2003 roku poziom bezrobocia sięgał 22,6%. W grudniu 2004 roku wynosił 20,4%, a na 

koniec grudnia 2005 zmniejszył si ę do poziomu 18,0%.  Ilość zarejestrowanych w tym 

czasie bezrobotnych legniczan zmniejszyła się z 11.103 (2003 r.) do 8.372 w grudniu 2005. 

Jest to skutek rosnącej ilości nowych miejsc pracy oraz zahamowania zjawiska likwidacji 

istniejących stanowisk roboczych, co wiąże się z widocznym w mieście ożywieniem 

gospodarczym i inwestycyjnym. 

 

Według stanu na 31 grudnia 2005 r., w Legnicy najwi ęcej pozostaj ących bez pracy 

liczyło sobie od 25 do 54 lat (ł ącznie – 76,1%).  Najczęściej były to osoby o niskich 

kwalifikacjach, z wykształceniem zasadniczym zawodowym (33%), podstawowym lub 

gimnazjalnym (32%). Najmniej poszukuj ących pracy (6,4%) legitymowało si ę 

wykształceniem wy ższym. Dominowały osoby poszukuj ące zatrudnienia od 1 do 6 

miesi ęcy (32,3%), ale wielu było te ż legniczan trwale bezrobotnych, czyli powy żej 2 lat. 

Ich ilo ść wynosiła 27,8% ogółu. 

W 2005 roku pracodawcy zgłosili w PUP 2.552 oferty zatrudnienia.  Ilość legniczan 

pozostających w tym czasie bez pracy zmniejszyła się o 1.138 osób. 

 

 

V.  UDZIAŁ  GMINY  W  SPÓŁKACH 

 
Na 31 grudnia 2005 r. gmina Legnica posiadała udziały w następujących spółkach: Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. – 100% udziałów, Legnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 100 % akcji, Strefa Aktywności 

Gospodarczej sp. z o.o. – 100 % udziałów, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp.  

z o. o. – 93,68 % udziałów (pozostałe udziały ma Solaris Bus & Coach), Dolnośląski Fundusz 

Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu – 3,23 % udziałów, Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego „TBS” sp. z o. o. w Kamiennej Górze – 29,53 % udziałów, Legnicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna S.A. – 1,25 % akcji, Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda 

Hurtowa” S.A. – 5,7 % akcji, Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Algor” sp. z o.o. –  
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7 % udziałów, Telewizja Regionalna Zagłębia Miedziowego sp. z o.o. w Lubinie – 0,4 % 

udziałów. 

W 2005 r. gmina objęła udziały w spółkach komunalnych o wartości: LPWiK S.A. – 3.704.200 

zł, MPK sp. z o.o. – 212.500 zł, SAG sp. z o.o. – 127.330 zł, LPGK sp. z o.o. – 1.145.580 zł, 

porządkując stan prawny nieruchomości będących w posiadaniu spółek poprzez 

przeniesienie na nie prawa własności nieruchomości, będących dotychczas w użytkowaniu 

wieczystym. Ponadto do LPGK sp. z o.o. przekazano aportem prasę belującą, zakupioną na 

wysypisko odpadów komunalnych. 

 

W połowie ubiegłego roku odbyły się we wszystkich spółkach zwyczajne zgromadzenia 

wspólników i akcjonariuszy, które dokonały oceny funkcjonowania spółek w 2004 r., 

zatwierdzając sprawozdania Zarządu i Rad Nadzorczych oraz sprawozdania finansowe za 

rok 2004, a także udzieliły absolutorium członkom organów spółek. 

 

Spółki komunalne świadczą  usługi dla mieszkańców. Funkcję zgromadzenia wspólników lub 

akcjonariuszy sprawował prezydent miasta, z wyjątkiem MPK – prezydent miasta wraz  

z firmą Solaris Bus & Coach. 

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

2005 r. spółka dysponowała 77 autobusami, w tym niskopodłogowymi – 53. W ub. r. 

przewieziono 13.498.977 pasażerów (w 2004 r.14.212.434 pasażerów). Autobusy 

przejechały na liniach miejskich 3.531.098 „wozokilometrów”, a na liniach zamiejskich – 

678.186 „wozokilometrów”. Ceny za usługi komunikacyjne w 2005 r. pozostały bez zmian – 

bilet normalny – 2 zł, ulgowy – 1 zł (ceny te obowiązują od 1 lutego 2001 r.). 

Usługi MPK – jako jedynej spółki komunalnej – były częściowo dotowane z budżetu miasta. 

W 2005 r. dotacja ta wynosiła 5.500.000 zł. 

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

w mieście oraz w okolicznych gminach, a także letniego i zimowego utrzymania dróg  

w mieście. Na podstawie zawartych z gminą umów administruje i utrzymuje: Cmentarz 

Komunalny, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Palmiarnię i miejskie szalety. Zajmuje się 

też eksploatacją wysypiska odpadów komunalnych. 

LPWiK S.A . – zajmuje się produkcją i sprzedażą wody, eksploatacją sieci wodociągowej  

i sieci kanalizacyjnej oraz usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych. Zaopatruje  

w wodę mieszkańców Legnicy i ościennych gmin: Miłkowic, Kunic, Legnickiego Pola, 

Krotoszyc, Rui, Chojnowa, Wądroża Wielkiego, Męcinki oraz częściowo miasto i gminę 

Lubin. W zakresie odprowadzania ścieków obsługuje Legnicę i wsie z terenu gmin: Kunice, 

Krotoszyce i Legnickie Pole. Od 1 maja 2005 r. obowiązywały nowe ceny za dostawę wody  

i odprowadzanie ścieków.  
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SAG sp. z o.o.  – zarządza nieruchomościami, obejmującymi obszar lotniska i terenami doń 

przyległymi, wydzierżawiając i wynajmując obiekty na działalność gospodarczą, handlową 

lub biurową. Spółka zajmuje się także zarządzaniem 20 wspólnot mieszkaniowych. 

 

VI.  MIESZKALNICTWO 

 

Rok 2005 był kolejnym, w którym realizowano Program gospodarowania zasobem 

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

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

zasobu gminy Legnica. Na listopadowej sesji prezydent miasta przedłożył ocenę realizacji 

Wieloletniego Programu… za rok 2004 i pierwsze półrocze 2005 r. oraz wystąpił z projektem 

uchwały, aktualizującym założenia Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym na lata 2003 – 2008. 

 

Zarządcą i wynajmującym mieszkania komunalne jest Zarząd Gospodarki 

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

mieszkaniowych w mieście. W ubiegłym roku nastąpiła dalsza restrukturyzacja tego zakładu 

budżetowego, mająca na celu przede wszystkim stworzenie lepszych warunków do poprawy 

obsługi mieszkańców oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami 

mieszkalnymi. Między innymi zlikwidowano Oddział Gospodarki Mieszkaniowej (OGM) nr 3 

przy ul. Zielonej 7 of. Obecnie funkcjonują cztery OGM-y – przy ul. E. Plater, al. 

Rzeczypospolitej, Mickiewicza i ul. Poselskiej. Likwidacji uległ także Oddział Zarządzania 

Wspólnotami Mieszkaniowymi z siedzibą przy ul. Poselskiej 5/7.  Powstała niezależna 

jednostka o nazwie Centrum Nieruchomości Domena sp. z o.o. Przedmiotem działalności tej 

spółki jest m.in. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. 

W maju 2005 r. wprowadzono zmianę organizacji zaopatrzenia, polegającą na bezpośredniej 

dostawie towarów do odbiorcy, tj. do OGM-ów i dyrekcji ZGM.  

W analizowanym okresie – w efekcie sprzedaży mieszkań komunalnych na 

preferencyjnych warunkach (bonifikata 97 % przy jednoczesnym wykupie mieszkań) – 

zmieniła się znacząco struktura własnościowa mieszkań komunalnych. O ile na koniec 

grudnia 2004 r. było ich 15.398, o tyle na 31 grudnia 2005 r. – 11.224.  

Na koniec 2005 r. zarejestrowano 4.143 mieszkania własnościowe, a w 2004 r. – 3.328. 

Wg ewidencji ZGM-u na 31 grudnia 2005 r. było 755 wspólnot mieszkaniowych ( w 2004 r. – 

747), w tym zarządzanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – 159 (w 2004 r. – 691). 

Pod obcym zarządem jest aktualnie 596 wspólnot, a w 2004 r. – było tylko 56 wspólnot. 
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Pozyskiwanie mieszka ń komunalnych 

W 2004 r. prezydent miasta podjął decyzję o przekształceniu dotychczasowego budynku 

użytkowego przy ul. Roosevelta 1 na budynek mieszkalny. Mieści się tu 13 mieszkań. Dwa 

mieszkania przeznaczono na remont własny przyszłych użytkowników (w tym jedno jest już 

wyremontowane). W jedenastu zaś mieszkaniach trwają prace wykończeniowe, realizowane 

przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Spośród nich 5 mieszkań zostanie przekazanych 

do wynajmu, a 6 – zostanie sprzedanych w tym roku w drodze przetargu. Docelowo 

wszystkie mieszkania planuje się sprywatyzować. 

Generalnie Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej pozyskuje mieszkania z ruchu ludności. Na 

przestrzeni minionych trzech lat uzysk mieszkań kształtował się na tym samym poziomie – 

średniorocznie ok. 150 mieszkań (2003 r. – 150, 2004 r. – 157, 2005 r. – 142). 

 

Przydział mieszka ń komunalnych 

W 2005 r. na listach oczekujących na najem mieszkania komunalnego było łącznie 1971 

osób (w 2004 r. – 2013), w tym: na lokale socjalne – 597 osób, na remont własny – 1235, na 

najem mieszkania na czas nieoznaczony – 89 osób, na zamiany mieszkań – 29 rodzin i na 

liście wykwaterowań – 21 osób.  

 

Lokale socjalne 

W 2005 r. starano się realizować zapisy uchwały Rady Miejskiej z maja 2003 r., wg której 

pierwszeństwo najmu lokali socjalnych przysługuje osobom, którym sąd przyznał 

uprawnienia do takiego mieszkania oraz opuszczającym domy dziecka i bezdomnym, a 

także osobom, które zajmują lokale socjalne w budynkach przeznaczonych do sprzedaży.  

Na liście najmu lokali socjalnych znajdowało się w ubiegłym roku: 136 osób, wobec których 

sąd orzekł eksmisję do lokalu socjalnego, 33 wychowanków domów dziecka, 110 

bezdomnych oraz 316 osób z naboru (łącznie 595). 

W 2005 r. wynajęto 14 lokali socjalnych osobom, którym sąd przyznał takie uprawnienia, w 

tym 5 lokali otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary”, 3 – Legnicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa oraz 6 lokali zagospodarował Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Mieszkania 

te zostały wyremontowane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. 

ZGM dysponuje aktualnie 239 mieszkaniami socjalnymi. Największa ich liczba jest w 

budynku przy ul. Tarnopolskiej (90 mieszkań). Warto tu przypomnieć, że we wrześniu 2004 r. 

prezydent miasta, mając na uwadze dużą liczbę oczekujących na te mieszkania, wydzielił z 

zasobu mieszkaniowego część lokali na wynajem jako lokale socjalne. W ten oto sposób 

sukcesywnie zwalniane mieszkania, usytuowane w 35 budynkach, m.in. przy ul. 

Jaworzyńskiej, Cmentarnej, Kwiatowej, Jordana, tworzą zasób mieszkań socjalnych. Należy 

ponadto zauważyć, że mieszkania socjalne pozyskiwane są tylko z ruchu ludności, co 
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oznacza, że ok. 90% wymaga remontu. Stąd też proponuje się zainteresowanym ( z listy 

oczekujących na lokal socjalny) wykonanie remontu mieszkania we własnym zakresie. Z tej 

formy skorzystało w 2005 r. 40 osób, podczas gdy w 2004 r. – 68 osób. Jedenaście umów 

zawarto z osobami, wobec których zapadły wyroki eksmisyjne, 8 umów z wychowankami 

domów dziecka, a 4 umowy z osobami bezdomnymi. 

 

Mieszkania do remontu na koszt własny 

Na liście oczekujących na remont własny było zarejestrowanych na koniec ubiegłego roku 

1235 osób. W ciągu 2005 r. ze 115 osobami zawarto umowy na remont mieszkania na koszt 

własny, w tym z 40 osobami oczekującymi na mieszkanie socjalne, z 3 osobami 

oczekującymi na przydział mieszkania na czas nieoznaczony i z 29 – zarejestrowanymi na 

liście na remont własny.  

Trzeba tu dodać, że z osobami, które wykonały remont mieszkania na koszt własny, ZGM 

zawiera umowy najmu na czas nieoznaczony. 

 

Zamiany lokatorskie 

W 2005 r. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dokonał 101 zamian międzylokatorskich (w 

2004 r. – 91), w tym  eksmisjo – zamian z oddłużeniem – 5 (kwota oddłużenia – 16.454,56 

zł), zamiany z oddłużeniem – 40 (kwota oddłużenia – 170.232,46 zł). 

 

Stawki bazowe czynszu najmu mieszka ń komunalnych  

Poniżej prezentujemy kształtowanie się stawek bazowych czynszu w latach 2002 – 2005. 

Rok 2002 2003 2004 2005 

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

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

 

Przypomnijmy, że stawka bazowa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 50 % w 

zależności od lokalizacji mieszkania, jego stanu technicznego i wyposażenia. 

 

Mieszkania Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego 

Zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym 

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

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

Społecznego „TBS” Kamienna Góra sp. z o.o., wnosząc doń udziały i aport w postaci m.in. 

czterech nieruchomości: dwa tzw. Leningrady, położone na terenie „pojarowskiego” 

kompleksu R 32 przy ul. Złotoryjskiej oraz budynek po byłym szpitalu zakaźnym przy ul. 

Daszyńskiego i przylegającą do niego działkę niezabudowaną, Stworzyło to więc możliwość 
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najmu komfortowych lokali mieszkalnych osobom o średnich dochodach. Do tej pory oddano 

do użytku 150 mieszkań TBS-owskich przy ul. Złotoryjskiej (luty 2006r.). Aktualnie trwają 

prace adaptacyjno – remontowe w budynku przy ul. Daszyńskiego, gdzie będą 44 

mieszkania. Przewiduje się, że zakończą się one w styczniu przyszłego roku. 

 

Pozwolenia na budow ę domów mieszkalnych 

 W 2005 r. Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta 

wydał ogółem 25 pozwoleń na budowę domów mieszkalnych, w tym 22 na domki 

jednorodzinne i 3  na budowę domów wielorodzinnych.  

 

 

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 2005r. wskaźnik ten wyniósł 7,3 % w 

stosunku do ogółu dochodów własnych.  

 

W analizowanym okresie kontynuowano na preferencyjnych zasadach sprzedaż mieszkań 

komunalnych i lokali użytkowych według uchwały nr XVIII/183/04 Rady Miejskiej z dnia 23 

lutego 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

gminy Legnica. 28 listopada 2005 r. Rada Miejska podjęła Uchwałą nr XL/411/05 jednolity 

tekst w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy 

Legnica.  

 

Sprzeda ż mieszka ń komunalnych w latach 2002 – 2005 
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W ub. r. gmina przygotowała do sprzedaży: 334 mieszkania w 50 budynkach, w których 

dotychczas nie prowadzono sprzedaży i 517 mieszkań, gdzie warunki sprzedaży uległy 

zmianie oraz 25 lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, a także 3 wolne 

mieszkania, 1 wolny lokal użytkowy, 1 budynek na cele użytkowe i 2 działki do sprzedaży 

gruntu na rzecz właścicieli lokali. Poza tym zlecono opracowanie inwentaryzacji 63 

budynków komunalnych, w których znajduje się 732 mieszkania i 18 lokali użytkowych.  

 

Sprzeda ż nieruchomo ści 

� 911 mieszkań komunalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców oraz 2 wolne 

lokale mieszkalne. Wpływy z tego tytułu wyniosły 2.803.332,50 zł, wpływy z I opłaty 

za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu – 283.499,72 zł oraz ze 

sprzedaży prawa własności ułamkowej części gruntu 97.604,15 zł, 

� 25 lokali użytkowych, w tym 23 na rzecz ich najemców i 2 wolne lokale. Wpływy za te 

lokale – 2.767.088,50 zł, wpływy z I opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej 

części gruntu – 20.896,57 zł oraz ze sprzedaży prawa własności ułamkowej części 

gruntu – 21.016,75 zł, 

� 11 działek na poprawę warunków zagospodarowania istniejących działek 

budowlanych,  

� 10 działek zabudowanych stacjami transformatorowymi, 

� 4 działki pod zabudowę niemieszkalną – przy ul. Sudeckiej (stacja paliw), ul. 

Poznańskiej (stacja trafo), ul. Koskowickiej (na cele oświatowo – wychowawcze), ul. 

Kwiatkowskiego (zespół garaży), 

� 1 nieruchomość przeznaczoną na cele sportowo – rekreacyjne na terenie gminy 

Kunice, 

� 7 nieruchomości zabudowanych, przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej przy ul. 

Gliwickiej, Złotoryjskiej, Słubickiej, al. Rzeczypospolitej – z przeznaczeniem do 

adaptacji na cele niemieszkalne, 

� wykup prawa własności gruntów przez dotychczasowych użytkowników wieczystych 

– prawo własności wykupiły głównie spółdzielnie mieszkaniowe, w tym Legnicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa i SM „Piekary” oraz osoby fizyczne i prawne na łączną 

powierzchnię 49,0379 ha. Warto przy tej okazji dodać, że prezydent miasta podjął 

decyzję o zbywaniu prawa własności działek na rzecz ich dotychczasowych 

użytkowników w 2004 r. A zatem na 31 grudnia 2005 r. sprzedano prawo własności 

działek o łącznej powierzchni 55,8995 ha, uzyskując wpływy w wysokości 1.454.398 

zł. Dotyczyło to działających w mieście spółdzielni mieszkaniowych – LSM, SM 

Piekary, Zgoda, Strażak, Kolejarz, Pałac, Załoga, Nasz Dom, Górka oraz innych osób 

prawnych i osób fizycznych. 
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Sprzeda ż lokali u żytkowych w latach 2002 – 2005 

  

Oddanie gruntów w u żytkowanie wieczyste 

� 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. 

Pątnowskiej, Wiślanej i Fiołkowej, 

� 4 działki zabudowane garażami – w ramach tzw. uwłaszczenia, 

� 1 działkę przeznaczoną pod usługi komunikacji samochodowej przy ul. Inwalidów, 

� 1 działkę wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej obiektu do adaptacji na cele 

mieszkalno – usługowe przy ul. Ściegiennego, 

� 1 działkę pod zabudowę pawilonem handlowo – usługowym przy ul. Marsa, 

� 20 działek na poprawę warunków zagospodarowania istniejących działek 

budowlanych, 

� 5 działek zabudowanych pawilonami handlowo – usługowymi. 

 

Zamiany, prawo pierwokupu, wykup nieruchomo ści 

� dokonano zamiany nieruchomości z Powiatem Legnickim, nabywając 49/100 udziału 

w prawie własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Kościuszki nr 38 i 

przekazując 2 działki o pow. 900 m kw. przy pl. Słowiańskim, 

� wykupiono prawo użytkowania wieczystego od Przedsiębiorstwa Handlowo – 

Usługowego Motor – Pol sp. z o.o. w Legnicy 2 działki o pow. 581 m kw. pod budowę 

obwodnicy zachodniej, 

� dokonano zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa, w wyniku której gmina 

otrzymała 5 działek zabudowanych 8 obiektami przy ul. Złotoryjskiej (tzw. kompleks R 

32). W zamian gmina przekazała Skarbowi Państwa nieruchomości położone przy ul. 

Pątnowskiej (pod budowę aresztu śledczego) oraz na al. Rzeczypospolitej (lotnisko) 

– pod budowę strzelnicy dla KM Policji, 
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� przejęto od PKP budynek mieszkalny przy ul. Biegunowej 22 – 26 (30 mieszkań), 

� dokonano zamiany 3 działek o pow. 530 m kw. z GBS Obiekt 19 sp. z o.o. na 2 

działki o pow. 89 m kw. przy ul. Fabrycznej, 

� wykupiono od osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego 3 działek o łącznej 

pow. 88 m kw. przy ul. NMP, 

� nabyto od Skarbu Państwa działkę zabudowaną obiektem przedszkola przy al. 

Rzeczypospolitej (własność), 

� nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych SP 11 działek o pow. 1,7470 ha 

(własność) pod budowę obwodnicy zachodniej, 

� wykupiono od osoby fizycznej 1 działkę o pow. 8820 m kw. w obrębie Przybków 

(własność), 

� wykupiono od KGHM Metraco sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego działki o 

pow. 184 m kw. przy ul. Kolbego, 

� przejęto za długi 1 działkę o pow. 1284 m kw. przy ul. Kominka (prawo użytkowania 

wieczystego), 

� przejęto od SM „Piekary” prawo użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 4396 m 

kw. 

 

Aporty 

� wniesiono na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. w 

drodze aportu prawo własności jednej działki w obrębie Zosinek, 

� wniesiono na rzecz Strefy Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. w drodze aportu prawo 

własności 3 działek w obr. Bartoszów, 

� wniesiono na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w 

drodze aportu prawo własności 3 działek w obr. Przybków, 

� wniesiono na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

w drodze aportu prawo własności 5 działek w obrębach: Rybaki, Pawice, Rzeszotary, 

� wniesiono na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna 

Góra w drodze aportu prawo własności 14 działek, w tym 3 działki zabudowane przy 

ul. Złotoryjskiej, pozostałe pod obsługę komunikacyjną budownictwa 

mieszkaniowego. 

  

Dzierżawa nieruchomo ści 

W 2005 r. zawarto 251 umów dzierżawy nieruchomości, będących własnością gminy, w tym: 

137 na grunty zabudowane obiektami handlowo – usługowymi i parkingami oraz 114 na 

grunty rolne i grunty przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania istniejących 

działek. 
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Poza tym zawarto 93 umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, w tym 86 umów  

z użytkownikami garaży przy ul. Kilińskiego i ul. Poselskiej. 

 

Przekształcenie prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści dla osób fizycznych 

W 2005 r. wydano ogółem 48 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (grunty gminy), w tym: 

� 35 dotyczyło gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne, 

� 4 dot. działek przeznaczonych na cele usługowe, 

� 9 dot. działek zabudowanych garażami. 

Odnośnie zaś gruntów Skarbu Państwa wydano 5 decyzji, w tym 1 dot. gruntu na cele 

mieszkalne, 3 działki zabudowane garażami. 

 

Nabycie przez gmin ę Legnica nieruchomo ści Skarbu Pa ństwa 

Na wniosek prezydenta miasta wojewoda dolnośląski skomunalizował nieruchomości 

położone w obrębie Rybaki: dz. nr 35/3 o pow. 1060 m kw. i dz. nr 53/3 o pow. 1264 m kw. 

Ponadto decyzją Wojewody Dolnośląskiego gmina nabyła nieodpłatnie działki: przy ul. 

Senatorskiej o pow. 1,1161 ha, przy ul. Witelona o pow. 0,8930 ha i przy ul. Mikołaja Reja – 

o pow. 0,1486 ha. 

W 2005 r. gmina nabyła od Skarbu Państwa – w drodze darowizny – prawo własności 

nieruchomości położonych przy ul. Poznańskiej (7 działek) o łącznej powierzchni 11.430 m 

kw. oraz przy ul. Jana Pawła II dz. nr 464 o pow. 39 m kw., przy ul. Poselskiej – dz. nr 

634/65 o pow. 310 m kw., przy ul. Złotoryjskiej – dz. nr 1081 o pow. 412 m kw. i przy ul. 

Pancernej – dz. nr 184/20 o pow. 418 m kw. 

 

Przetargi 

W 2005 r. zorganizowano 32 przetargi na zbycie nieruchomości i jeden przetarg na 

dzierżawę nieruchomości (23 przetargi pisemne nieograniczone, 10 – ustne). 

W wyniku przetargów ustnych ustalono nabywców na: 

� działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Wiślanej (2), ul. Fiołkowej 83, 

ul. Pątnowskiej 15 A i ul. Pątnowskiej 15, 

� lokal użytkowy przy ul. Złotoryjskiej 67, 

� 2 wolne mieszkania przy ul. Wrocławskiej 4 – lokal nr 1 i nr 9. 

W wyniku przetargów pisemnych ustalono nabywców na nieruchomości gruntowe przy ul.: 

� Jaworzyńskiej (dz. nr 840/1) z przeznaczeniem na stację paliw, 

� Sudeckiej (dz. nr 19/17) z przeznaczeniem na stację paliw, 

� al. Rzeczypospolitej (dz. nr 13/38) – usługi – handel 

oraz na nieruchomości zabudowane przy ul.: 
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� Słubickiej (hala – dz. nr 554/50) – zabudowa usługowa wielofunkcyjna, 

� W Kunicach przy ul. Słonecznej (dz. nr 760/9) – usługi sportowo – rekreacyjne. 

Ustalono także dzierżawcę na nieruchomość przy ul. Polarnej z przeznaczeniem na parking. 

 

Na oddanie w najem lokali użytkowych przeprowadzono 6 przetargów nieograniczonych  

i jeden przetarg ograniczony, w wyniku których ustalono 26 najemców. 

  

 

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, 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. 

 

Na koniec 2005 r. w Legnicy 19 % administracyjnej p owierzchni miasta, która liczy 

sobie ponad 56 km kw., obj ęta była planami zagospodarowania przestrzennego . 

Należy przy tym uwzględnić, że 40 % 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 sie ć planów zagospodarowania 

obejmuje obecnie 30 % ich powierzchni . Podkreślić trzeba, iż jest to jeden z najlepszych 

wskaźników na tle innych, ponadstutysięcznych miast Dolnego Śląska. 

 

W 2005 roku prezydent przekazał Radzie Miejskiej 6 projektów uchwał inicjujących tworzenie 

nowych lub zmieniających już istniejące plany zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru o łącznej powierzchni ponad 172 ha. Należały do nich akty prawne w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego 

pomiędzy Wałami Bielańskimi a rzeką Kaczawą oraz północnego terenu Zakładu Produkcji 

Wody położonego przy ul. Nowodworskiej, a także w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
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zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dzielnicy Kartuzy (tereny 

przemysłowe) oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kwartale ulic Wrocławskiej, 

Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego; rejonu ulicy Sudeckiej (tereny usług i komunikacji) z 

przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – usługową; terenu byłej strefy ochronnej Huty 

Miedzi Legnica – rejon ul. Złotoryjskiej; terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(obszar Legnica). 

 

W okresie sprawozdawczym uchwalone zostały dwa miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego: Kolonii Piątnica oraz dzielnicy Kartuzy w rejonie skrzyżowań Alei Marszałka 

J. Piłsudskiego z ul. Gwiezdną i ul. S. Moniuszki, których koszt opracowania wyniósł prawie 

44 tys. zł. 

 

We wrześniu 2005 r. ponowiono procedurę planistyczną w zakresie opiniowania i 

uzgadniania, wyłożenia do publicznego wglądu, dyskusji publicznej oraz przyjmowania uwag 

do projektu planu zagospodarowania obszaru Staromiejskiego Centrum, który wcześniej 

(czerwiec 2005) został uchylony przez Wojewodę Dolnośląskiego. Plan ten Rada Miejska 

uchwaliła w styczniu 2006 r.  

 

Ponadto trwały prace proceduralne związane z przygotowaniem planów dla: południowej 

części Legnicy (rejon osiedla Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A 4); jednostki 

urbanistycznej S; dawnej wsi Piątnica; Kolonii Piątnica; dawnej wsi Przybków, kwartału 

zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona, Orła Białego, otoczenia dawnej wsi Przybków; 

stacji paliw Orlen położonej u zbiegu ulic Nowodworskiej i Jaworzyńskiej, terenu 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 

Prezydent Miasta w formie Postanowienia przyjął wnioski jednostek opiniujących i 

uzgadniających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgłoszone w związku 

ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy. Zlecił też specjalistycznej firmie opracowanie „Gminnego programu ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami dla miasta Legnicy”. W minionym roku zrealizowany został  

I i II etap prac, polegających na zebraniu materiałów wyjściowych i analizie wniosków. 

 

Poprawie układu komunikacyjnego miasta, który stanowi „nerw” rozwojowego potencjału 

gospodarczego i cywilizacyjnego, służyły liczne w minionym roku spotkania oraz konsultacje 

Prezydenta i jego służb urbanistycznych z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, a 

później Transportu i Budownictwa, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ich skutkiem było wspólne opracowywanie Studium 

nowego układu dróg krajowych w mie ście oraz ostateczne zaakceptowanie przez 
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GDDKiA nowego przebiegu drogi krajowej nr 94,  o czym Prezydent został poinformowany 

w marcu br. Przyjęta została, zaproponowana przez Prezydenta Legnicy, koncepcja 

wyprowadzenia tego ważnego, ale bardzo uciążliwego dla mieszkańców, szlaku 

komunikacyjnego ze śródmieścia (ulice: Wrocławska, Czarnieckiego, Kartuska, Pocztowa, 

Piastowska, Chojnowska). Droga krajowa nr 94, by odciążyć śródmieście z ruchu wschód – 

zachód (Wrocław – Zgorzelec), pobiegnie od obwodnicy zachodniej, przez ul. 

Gniewomierską, Bartoszów do ul. Sikorskiego i dalej szosą wrocławską. Właśnie ta trasa 

stanowić będzie nową, południowo-wschodnią obwodnicę Legnicy. Część jej pierwszego 

odcinka (około 230 m ul. Gniewomierskiej od ronda w kierunku przejazdu kolejowego) była 

wykonana w 2005 r. Teraz, po uzyskaniu innych zgód, będzie można rozpocząć dalsze 

prace projektowe. 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa wydał w roku 2005 716 

pozwoleń na budowę, 124 decyzje ustalające warunki zabudowy, 87 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji celu publicznego oraz – na wniosek mieszkańców i instytucji – 760 opinii 

urbanistycznych. W tej liczbie 318 opinii było przeznaczonych dla wydziałów Geodezji i 

Mienia, Gospodarki Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. 

Urbanistyczne służby prezydenta sporządziły też plan operacyjny – koncepcję 

zagospodarowania wnętrza blokowego położonego między ulicami: Chojnowską, Gwarną, 

Piekarską i Rynkiem – w ramach planu zagospodarowania Staromiejskiego Centrum 

Legnicy. 

 

 

IX.  EDUKACJA,  KULTURA,  SPORT 

 

Edukacja 

W 2005 r. nakłady na placówki oświatowo – wychowawcze wyniosły ogółem 118.097.830 zł, 

tj. 42,4 % ogółu wydatków, w tym subwencja oświatowa z budżetu państwa – 76.890.735 zł.  

Subwencja oświatowa została wykorzystana tylko na płace i pochodne od płac. Niestety 

środki te nie były wystarczające nawet na wynagrodzenia, gdyż wydatki na nie wyniosły  

ogółem 80.241.354 zł. Oznacza to, że resztę dodała gmina ze swojego budżetu. Środki 

własne miasta na funkcjonowanie oświaty wyniosły więc 41.207.095 zł. Gmina  ze środków 

własnych sfinansowała także: wydatki rzeczowe placówek, funkcjonowanie przedszkoli, 

wypoczynek zimowy oraz wakacyjny dzieci i młodzieży, dokształcanie i doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, a także remonty i inwestycje w placówkach. 
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Rok 2005 był przełomowy, albowiem pierwsi absolwenci gimnazjów, a następnie 3 letnich 

liceów ogólnokształcących przystąpili do nowego egzaminu dojrzałości. Poza tym szkołę 

podstawową ukończyli pierwsi uczniowie 6 letniej szkoły podstawowej. 

W ubiegłym roku nastąpiły też zmiany strukturalne w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. 

 

Kadra pedagogiczna 

Zadania dydaktyczno – wychowawcze realizuje 1433 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 

419 niepełnozatrudnionych. Ponadto 38 osób przebywa na urlopach: bezpłatnych, 

wychowawczych i macierzyńskich. Spośród ogółu zatrudnionych 94,02 % nauczycieli 

posiada wykształcenie wyższe. 722 osoby (38 %) ma uprawnienia do nauczania drugiego 

przedmiotu, a 175 osób (9,2 %) posiada trzecią specjalność. Wzrost poziomu wykształcenia 

w tym środowisku sprzyja efektywności kształcenia oraz wzrostowi autorytetu kadry 

nauczycielskiej. Z budżetu miasta na dofinansowanie różnych form doskonalenia  

i dokształcania nauczycieli wyasygnowano w 2005 r. 394.680 zł. 

 

Wraz z reformą oświaty nastąpiła nowelizacja Karty Nauczyciela, obejmująca m.in. 

wprowadzenie pięciostopniowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ustalono 

następujące stopnie awansu: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany 

oraz profesor oświaty. W 2005 r. komisja, powołana przez prezydenta miasta, 

przeprowadziła w lipcu i w grudniu postępowania egzaminacyjne, w wyniku których 68 

nauczycieli uzyskało awans zawodowy nauczyciela mianowanego (w 2004 r. – 65 

nauczycieli). 

Na 31 grudnia 2005 r. w legnickich placówkach było: 

� nauczycieli dyplomowanych – 388, 

� nauczycieli mianowanych – 1.085, 

� nauczycieli kontraktowych – 265, 

� nauczycieli stażystów – 114. 

Aktualnie w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego jest 536 osób. 

Największą grupę – bo aż 385 osób – stanowią nauczyciele odbywający staż na nauczyciela 

dyplomowanego. 

 

Wychowanie przedszkolne 

Na terenie miasta funkcjonuje ogółem 21 przedszkoli, w tym 14 miejskich placówek (49 

oddziałów), w których przebywa ok. 1400 dzieci oraz 7 przedszkoli niepublicznych, mających 

pod opieką ponad 700 dzieci. Ponadto przy Szkołach Podstawowych nr 9, 18 i 19 

funkcjonują oddziały dla sześciolatków – tzw. klasy zerowe (6 oddziałów). Edukacją 

przedszkolną objętych jest w mieście ok. 50 % dzieci w wieku 3 – 6 lat.  
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Nakłady na utrzymanie publicznych przedszkoli wyniosły w ub. r. 8.601.734 zł. 

Przedszkola niepubliczne otrzymały dotację w wysokości 2.947.549 zł, tj. 75 % wydatków 

bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolu publicznym. 

 

Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 

W mieście jest 11 szkół podstawowych, które są placówkami publicznymi. Uczy się w nich w 

roku szkolnym 2005/2006 7.199 uczniów w 289 oddziałach (w roku szkol. 2004/2005 – 6.768 

uczniów).  

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano w 2005 r. 28.556.233 zł. 

Dominującą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki naliczane od 

wynagrodzeń. 

Aktualnie w 11 gimnazjach prowadzonych przez miasto kształci się ok. 3700 uczniów. Na 

funkcjonowanie tych placówek przeznaczono 17.828.245 zł. 

 

Na wniosek prezydenta miasta Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXX/317/05 z dnia 28 

lutego 2005 r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum nr 6 przy ul. Przemysłowej oraz nr 

XXXIII/344/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 6 (sierpień 

2007r.). W związku z tym zmieniono – w myśl uchwał Rady Miejskiej nr XXXIII/345/05 i nr 

XXXIII/346/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. – obwody szkolne Gimnazjum nr 4 przy ul. M. Curie 

– Skłodowskiej 1 a oraz Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej 100.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Mapa szkolnictwa ponadgimnazjalnego w naszym mieście obejmuje wszystkie typy szkół, co 

stwarza możliwości szerokiego wyboru przez absolwentów gimnazjów dalszej ścieżki 

kształcenia. 

Proporcje między liczbą uczniów wybierających szkoły, w których nauka kończy się 

egzaminem maturalnym, a tymi, którzy wybierają naukę w szkołach zasadniczych wg 

autorów reformy oświaty miały wynosić odpowiednio – 80 % i 20 %. W Legnicy wskaźnik ten 

jest korzystniejszy i wyniósł w roku szkolnym 2005/2006 – 86,6 % i 13,4 %. Jak obliczono w 

Wydziale Oświaty i Sportu – ok. 50 % gimnazjalistów podejmuje naukę w liceach 

ogólnokształcących, zaś od 26 % do 30 % - w technikach. 

 

W roku szkolnym 2005/2006 absolwenci gimnazjów rozpoczęli kształcenie w technikach w 

15 zawodach, w tym w dwóch nowych, tj. technik informatyk i technik architektury krajobrazu. 

Natomiast w szkołach zasadniczych młodzież uczy się w 21 zawodach.  
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Legnica, pełniąc dla okolicznych miejscowości funkcję centrum edukacyjnego, zaspokaja 

aspiracje edukacyjne zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Warunki stworzone dla kształcenia 

ustawicznego, które jest jednym z priorytetów współczesnej edukacji, są bardzo dobre. 

Kształcenie zarówno w formach szkolnych, jak i kursowych skoncentrowane w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego obejmuje corocznie prawie 800 osób. 

 

Rok szkolny 2005/2006 poprzedziły kolejne zmiany organizacyjne, przygotowane w 

pierwszym półroczu 2005r. Nastąpiły bowiem dalsze zmiany strukturalne w oświacie, 

polegające na przekształceniach szkół policealnych. I tak na wniosek prezydenta miasta 

Rada Miejska podjęła 28 lutego 2005 r. uchwały: nr XXX/320/05 w sprawie założenia Szkoły 

Policealnej nr 2 przy ul. Grabskiego, nr XXX/321/05 w sprawie założenia Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych nr 2 przy ul. Grabskiego, nr XXX/322/05 w sprawie włączenia Szkoły 

Policealnej nr 2 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 do Zespołu Szkół Budowlanych 

przy ul. Grabskiego. 

Z kolei 25 kwietnia 2005 r. Rada Miejska podjęła następujące uchwały: 

� nr XXXIII/347/05 w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego, 

� nr XXXIII/348/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla 

Dorosłych przy ul. Lotniczej 26, 

� nr XXXIII/349/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla 

Dorosłych przy pl. Słowiańskim 5, 

� nr XXXIII/350/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego dla 

Dorosłych przy ul. Skarbka 4, 

� nr XXXIII/351/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego nr 2 przy 

ul. Słubickiej, 

� nr XXXIII/352/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego nr 1 przy 

ul. Skarbka 4, 

� nr XXXIII/353/05 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego przy pl. 

Słowiańskim 5. 

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXIII/354/05 w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w 

Legnicy. 

Przekształcenia Policealnych Studiów Zawodowych spowodowane były koniecznością 

dostosowania ich programowo i strukturalnie do wprowadzanej reformy oświaty. Tym samym 

zakończył się proces reformy strukturalnej oświaty. 

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy jest następująca: 

� licea ogólnokształcące – 8,  
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� licea profilowane – 4, 

� technika – w 8 zespołach szkół, 

� technika uzupełniające – w 2 zespołach szkół, 

� policealne szkoły zawodowe – w 3 zespołach szkół, 

� szkoły dla dorosłych – w 5 zespołach szkół, 

� szkoły zasadnicze – w 4 zespołach szkół. 

 

Pracownie komputerowe 

Jednym z zadań, które ma realizować nowoczesna, zreformowana szkoła, jest zapewnienie 

uczniom korzystania z technologii informacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i na 

zajęciach pozalekcyjnych – na wszystkich etapach kształcenia. Stąd konieczne było 

wyposażenie szkół w komputery i programy edukacyjne, dostęp do internetu oraz dobre 

merytoryczne przygotowanie nauczycieli w zakresie nauczania i stosowania technologii 

informacyjnej.  

Dynamikę zmian w dziedzinie ilości pracowni i stanowisk komputerowych w legnickich 

szkołach w latach 2003 – 2005 prezentuje poniższy wykres. 

 

 

A oto jak się przedstawia liczba pracowni komputerowych w poszczególnych typach szkół: 

� w 11 szkołach podstawowych – 15 pracowni – 179 stanowisk komputerowych, 

� w Gimnazjach nr 4, nr 5 i nr 6 (samodzielne placówki) – 3 pracownie – 30 stanowisk, 

� pozostałe szkoły – zespoły szkół – 42 pracownie – 567 stanowisk komputerowych. 

 

W myśl podpisanego porozumienia prezydenta Legnicy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 

pracownie internetowe zostały sfinansowane z budżetu państwa. Natomiast ze środków 

własnych gminy doposażono pracownie internetowe poprzez: przygotowanie pomieszczeń, 

0

200

400

600

800

2003 2004 2005

ilość pracowni ilość stanowisk



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2005 rok 
_________________________________________________________________________________ 

 40 

doprowadzenie instalacji internetowej, zakup mebli oraz sprzętu – skanerów i drukarek. 

Wymieniono również część zużytego sprzętu komputerowego. Koszty poniesione na ten cel 

ze środków gminy przedstawiają się następująco: 

� 2003 r. – 475.462 zł, 

� 2004 r. – 549.360 zł, 

� 2005 r. – 132.437 zł. 

  

Pomoc materialna dla uczniów 

 

Zadanie 

 

Nakłady w 2005r.  

Stypendia unijne   600.732 zł 

Stypendia socjalne  806.964 zł 

Zasiłki losowe dla uczniów      8.865 zł 

Pomoc socjalna dla dzieci romskich    66.795 zł 

Wyprawka szkolna dla uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych 

 

   17.903 zł 

Stypendia Prezydenta miasta za 

osiągnięcia w nauce i sporcie 

 

   50.000 zł 

 

Ogółem na pomoc materialną dzieci i młodzieży wydatkowano 1.551.259 zł, w tym 885.763 

zł to dotacja z budżetu państwa, przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki losowe oraz 

częściowo na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych i na pomoc dla romskich 

dzieci, 600.732 zł – środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla 

uczniów legnickich szkół średnich – mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

W roku szkolnym 2004/2005 objęto pomocą materialną 648 uczniów z obszarów wiejskich,  

a w roku szkolnym 2005/2006 – 546 uczniów. Wysokość stypendiów ze środków unijnych 

kształtowała się od 105 zł do 115 zł. 

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2005 r. wypłacane są stypendia  

i zasiłki dla najuboższych uczniów  (mieszkańców Legnicy) wszystkich typów szkół.  

W ubiegłym roku stypendia te, w wysokości od 40 zł do 112 zł, otrzymało 1580 uczniów. Zaś 

jednorazowych zasiłków losowych otrzymało 81 uczniów. 

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce jest realizowany na podstawie zawartego 

porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Prezydentem Legnicy. 

Liczba uczniów objętych tym programem wynosi 85. Dla tej grupy uczniowskiej zakupuje się 

podręczniki i przybory szkolne. Ponadto opieką przedszkolną objętych jest 20 dzieci 

romskich (wcześniej dzieci romskie nie chodziły do przedszkoli).  
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Corocznie prezydent miasta nagradza najzdolniejszych uczniów legnickich szkół 

jednorazowymi i rocznymi stypendiami. Pieniądze na ten cel pochodzą z własnego budżetu.  

I tak w roku szkolnym 2004/2005 prezydent przyznał 73 stypendia jednorazowe i 12 

rocznych, natomiast w roku szkolnym 2005/2006 – 76 stypendiów jednorazowych, w tym 19 

po 300 zł dla uczniów szkół podstawowych, 9 po 400 zł dla uczniów gimnazjów, 33 po 500 zł 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 10 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe po 400 

zł za osiągnięcia sportowe, a za osiągnięcia artystyczne – jedna osoba otrzymała 300 zł, 

jedna osoba – 400 zł i trzy osoby po 500 zł – jednorazowo. 

Stypendia roczne przyznano 12 uczniom. Wynoszą one miesięcznie 150 zł. 

 

Trzeba tu także odnotować wydatki z budżetu miasta na dowożenie dzieci 

niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 19 i Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów 

Śląskich oraz na refundację wydatków związanych z dowożeniem ucznia niepełnosprawnego 

do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Głuchych we Wrocławiu. Na ten cel 

przeznaczono 72.730 zł. 

 

Dożywianie uczniów 

Koszty dożywiania dzieci wyniosły w 2005 r. 493.830 zł. Były to środki własne gminy. 

W szkołach prowadzonych przez legnicki samorząd funkcjonuje 14 stołówek z pełnym 

zapleczem kuchennym, tj. w Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 4, 6, 7, 9, 18, 19, Gimnazjum 

nr 4, nr 5, Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 2, nr 3 i nr 4 oraz w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących. W placówkach tych z posiłków korzystają także 

uczniowie szkół, w których nie ma stołówek – 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 mają stołówek, ale dysponują pomieszczeniami do 

wydawania posiłków. W tym przypadku posiłki są dowożone przez firmy cateringowe. 

Dotyczy to: SP nr 10, I LO, Zespołu Szkół Integracyjnych, Zespołu Szkół Elektryczno – 

Mechanicznych, Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Rolniczych. Natomiast 

uczniowie z Gimnazjum nr 6 i Zespołu Szkół Ekonomicznych korzystają z obiadów 

wykupionych w barze. 

W roku szkolnym 2005/2006 z obiadów korzysta 2904 uczniów, co stanowi 15,2 % uczących 

się. 60 % kosztów posiłku, czyli 1761 obiadów, finansuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 1094 obiady, tj. 38 %, dopłacają rodzice, a 49 obiadów, tj. 2 %, jest 

finansowanych przez sponsorów (m.in. firmy, PCK, kościół, osoby prywatne). 

Warto też dodać, że w 10 szkołach podstawowych 2175 dzieci spożywa także mleko  
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i przetwory mleczne. Na tę formę wsparcia pieniądze pochodzą z Funduszu Promocji 

Mleczarstwa Agencji Rynku Rolnego. 

 

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzie ży szkolnej 

Na kolonie, półkolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej gmina 

wydała w 2005 r. 281.951 zł. Środki te przeznaczono na: 

� organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w Szkołach Podstawowych: Nr 4, Nr 7, 

Młodzieżowym Centrum Kultury oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym –

98.136 zł. Z półkolonii skorzystało 539 dzieci, 

� organizację półkolonii w okresie ferii letnich w Szkołach Podstawowych: Nr 4, Nr 7 

i Młodzieżowym Centrum Kultury  - 71.615 zł . Z półkolonii skorzystało 532 dzieci, 

� dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufca w Legnicy w kwocie 95.000 zł na 

organizację wypoczynku w Zaborówcu dla  dzieci z rodzin najuboższych. Z wypoczynku 

skorzystało 340 osób (skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), 

� dotację dla Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we 

Wrocławiu w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie organizowanego przez Ochotniczy 

Hufiec Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Legnicy obozu w Sławie dla 55 

uczestników, 

� dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Legnicy w kwocie 10.000 zł na 

dofinansowanie kolonii profilaktycznych w Przesiece i Różance. Z kolonii skorzystało 

93 dzieci, 

� 2.200 zł przeznaczono na przewóz dzieci najuboższych na kolonie letnie organizowane 

przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. 

 

Szkolnictwo niepubliczne 

Samorząd miasta jest zobligowany prawem do prowadzenia rejestru niepublicznych 

placówek edukacyjnych. Znajduje się on w Wydziale Oświaty i Sportu. W roku szkolnym 

2005/2006 rejestr obejmował łącznie 44 szkoły i placówki niepubliczne, w tym: 7 przedszkoli, 

2 szkoły podstawowe (jedna z nich planuje rozpocząć działalność od 1 września 2006r.), 2 

gimnazja, 2 licea ogólnokształcące dla młodzieży i 2 dla dorosłych, 18 szkół policealnych i 11 

różnych innych placówek. 

 

Szkolnictwo wy ższe 

W minionym roku w Legnicy studiowało ponad 13 tysi ęcy studentów na 7 wy ższych 

uczelniach, do których nale żą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona 

(największa tego typu uczelnia w Polsce), Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki 

Wrocławskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższe 
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Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Medyczna i Nauczycielskie Kolegium Języków 

Obcych. Choć są to instytucje niezależne od samorządu, Prezydent zabiegał o ich aktywne 

włączenie się w miejskie życie kulturotwórcze, gospodarcze i społeczne, mając na uwadze 

rosnące edukacyjne i naukowe znaczenie Legnicy na Dolnym Śląsku, a także możliwy do 

osiągnięcia w dającej się przewidzieć perspektywie uniwersytecki status miasta. 

Ta właśnie idea przyświecała Prezydentowi, który doprowadził do ukonstytuowania się w 

marcu 2005 Rady Konsultacyjnej ds. Szkolnictwa Wyższego, w której skład weszli rektorzy, 

kanclerze i dyrektorzy wyższych uczelni. Była to unikalna w skali krajowych ośrodków 

akademickich inicjatywa. 

Współpraca międzyuczelniana ma dotyczyć sfery naukowej, dydaktycznej, wymiany kadry, 

wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (np. juwenalia) czy nawet 

gospodarczym. Ich współpraca z samorządem z kolei to, na przykład, udział w 

opracowywaniu planów rewitalizacji poszczególnych dzielnic miasta, tworzenie kierunków 

kształcenia zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy czy też współudział w tworzeniu 

miejskiej sieci internetowej. Takie forum wspólnego działania władz uczelni i miasta za swój 

cel strategiczny przyjąć powinno kreowanie akademickiego wizerunku Legnicy i 

przekształcenie jej w przyszłości w miasto uniwersyteckie. 

 

 

KULTURA 

 
Gmina Legnica dba o rozwój i finansowanie miejskich placówek i instytucji kulturalnych. 

Kontynuowane są przede wszystkim imprezy, które zyskały ogólnopolską, a nawet 

międzynarodową renomę: 

- Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”; 

- Międzynarodowy Konkurs i Wystawa „Satyrykon – Legnica”; 

- Międzynarodowy Festiwal Organowy; 

- Międzynarodowe Konkursy i Wystawy Sztuki Srebra; 

- Letnia Akademia Filmowa – Ogólnopolskie Warsztaty Filmu Animowanego; 

- Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”; 

- spektakle Teatru im. Heleny Modrzejewskiej; 

- renomowane wystawy Muzeum Miedzi. 

W 2005 roku gminie podlegało 5 instytucji kulturaln ych:  Muzeum Miedzi, Teatr im. 

Heleny Modrzejewskiej, Legnickie Centrum Kultury, Galeria Sztuki i Legnicka Biblioteka 

Publiczna. Na ich utrzymanie, a także działalność artystyczną, edukacyjną i wydawniczą 

miasto przeznaczyło z budżetu 10.324.000 zł. Pod koniec 2005 roku Prezydent Miasta 

doprowadził do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego  
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o współprowadzeniu i współfinansowaniu Teatru Heleny Modrzejewskiej, na mocy którego  

w kolejnych 5 latach dofinansowanie Teatru ze strony Urzędu Marszałkowskiego będzie nie 

mniejsze, niż 500 tys. złotych rocznie. 

 

Muzeum Miedzi  zorganizowało w okresie sprawozdawczym 11 wystaw, wiele spotkań, 

koncerty, Międzynarodową Konferencję Naukową „Dziedzictwo Reformacji w Księstwie 

Legnicko – Brzeskim”,  XVIII konkurs dla młodzieży „Legnica i jej zabytki” oraz 93 lekcje 

historyczne i pokazy filmów. Muzeum Miedzi wraz z Muzeum Bitwy Legnickiej odwiedziło w 

2005 r. 28.700 osób. 

Teatr Heleny Modrzejewskiej  przygotował 5 premier, a jego 171 spektakli (także w 

przestrzeniu pozateatralnej) obejrzało ponad 19 tys. widzów. Prowadził też ożywioną 

działalność impresaryjną, zapraszając do miasta gwiazdy polskich scen. Jego spektakl 

„Made in Poland” został uznany za najważniejsze teatralne wydarzenie roku w Polsce, 

uzyskując 21 nagród na najbardziej prestiżowych festiwalach w kraju i czterokrotnie 

goszcząc na antenie TVP, w tym raz – co nie miało precedensu - na żywo. 

Legnickie Centrum Kultury  zorganizowało w swej siedzibie – Akademii Rycerskiej 20 

liczących się imprez, w których uczestniczyło prawie 16 tysięcy osób. Z kolei 113 imprez 

przeprowadziło w innych, często plenerowych warunkach, skupiając blisko 70 tysięczną 

publiczność. 

Galeria Sztuki  16 krotnie zapraszała gości na wernisaże wystaw, prezentujących różne 

oblicza współczesnej sztuki. Swoje zbiory prezentowała we Włoszech (Florencja), 

Niemczech (Wuppertal, Monachium) i Czechach (Praga). Jej ekspozycje obejrzało 13 tys. 

zwiedzających. 

Legnicka Biblioteka Publiczna  wzbogaciła swe zbiory o ponad 5,7 tys. nowych tomów, a w 

ciągu roku legniczanie wypożyczyli tu ponad pół miliona książek i czasopism. Organizowała 

liczne spotkania autorskie, promocje, wystawy, lekcje biblioteczne (423) i konkursy dla dzieci 

i młodzieży. Z różnych form zajęć bibliotecznych skorzystało blisko 29 tys. osób. 

 

Informacje o wszystkich miejskich wydarzeniach można było znaleźć w wydawanym co 

miesiąc przez Biuro Prezydenta „Kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych” oraz w 

miesięczniku „Express Legnicki”, które dzięki skutecznemu kolportażowi docierały do blisko 

20 tysięcy odbiorców każdego miesiąca. Dorobek kulturalny miasta i najważniejsze 

składające się nań wydarzenia były szeroko popularyzowane na stronach internetowych UM 

www.legnica.um.gov.pl oraz Regionalnego Portalu www.lca.pl. 

Prezydent wielką wagę przykładał do promocji walorów legnickiej kultury jako „perły w 

dolnośląskiej koronie”. Właśnie duże znaczenie promocyjne miała realizacja w mieście 

telewizyjnej wersji spektaklu Teatru Modrzejewskiej „Wschody i zachody miasta” w reżyserii 
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J. Głomba oraz fabularnego filmu pt. „Przebacz”, w reżyserii Marka Stacharskiego. W obu 

przypadkach ekipy realizatorskie mogły liczyć na organizacyjną i techniczną pomoc ze strony 

Urzędu Miasta. 

Legnica była też skutecznie promowana przez „pozagminne”, ale ściśle współpracujące z 

Prezydentem instytucje i organizacje. Kapituła Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego 

Śląska „Dolnośląski Klucz Sukcesu” w kategorii „Najlepsza dolnośląska instytucja kultury lub 

inicjatywa kulturalna” przyznała Łemkowskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Kyczera” z 

Legnicy – znanemu w kraju i poza granicami organizatorowi dorocznych Europejskich 

Spotkań Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”. W kategorii „Najlepsza 

dolnośląska instytucja lub inicjatywa edukacyjna” laur zwycięzcy uzyskała Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, a nominatem w kategorii „Najlepsza dolnośląska 

organizacja pozarządowa” była Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy. 

 

Budowa to żsamości lokalnej i postaw patriotycznych 

W dobie komercyjnej globalizacji kultury, etycznego relatywizmu i marginalizacji postaw 

patriotycznych szczególnie istotne staje się poszukiwanie i wdrażanie możliwie różnorodnych 

i atrakcyjnych form budowania tożsamości lokalnej oraz zachowań obywatelskich w 

obywatelskim społeczeństwie. W Legnicy dobrze służyła temu celowi, wspierana 

organizacyjnie i finansowo przez gminę, aktywno ść organizacji i stowarzysze ń 

pozarządowych, których zarejestrowanych tu jest prawie 200 . Organizowały one wiele 

przedsięwzięć, w których chętnie uczestniczyli legniczanie. Wspomnieć należy propagujące 

legnickie tradycje historyczne imprezy Stowarzyszenia Kobiety Europy takie, jak „Święto 

Ogórka”, „Śniadanie u Piastów”, „Wielkanoc po kartusku”, „Wigilia Narodów”. 

Poczucie dumy z bycia legniczaninem podtrzymują przedsięwzięcia Ośrodka Sportu  

i Rekreacji, np. „Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny”, które przyciągają na ten 

historyczny trakt handlowy - będący częścią najstarszego europejskiego szlaku kupieckiego 

„Via Regia” (Królewska Droga), rozpoczynającego się w Santiago  de Compostella  

w Hiszpanii, a kończącego w Kijowie – tysiące widzów. Podobną, integrującą lokalną 

społeczność i budującą jej tożsamość, rolę miały współorganizowane przez Prezydenta gale 

koncertowe oraz konkurs „Sponsor Roku”. Postawy otwartości na potrzeby ludzi i niesienie 

pomocy potrzebującym promował konkurs stowarzyszeń „Jutrzenka” i „Persona” pod 

patronatem Prezydenta – „Filantrop Roku”.  

 

Umacnianiu emocjonalnej więzi legniczan z ich miastem i kształtowaniu poczucia 

odpowiedzialności za jego rozwój doskonale służył ubiegłoroczny cykl imprez związanych z 

obchodami stulecia istnienia „Nowego Ratusza”, a ważnym wydarzeniem pielęgnującym 

lokalny oraz narodowy patriotyzm było nadanie tytułu Honorowego Obywatela Legnicy 
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ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu. Wizyta w 

mieście Pana Prezydenta była historycznym wydarzeniem dla wielu środowisk. 

 

Wiosną 2005 Prezydent Miasta wystąpił z ideą „Legnickiej Skrzyni Czasu”, której realizacji 

podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej. Skrzynię – wystawioną na  

II piętrze Ratusza – wykonał legnicki oddział Warszawskiej Fabryki Platerów „Hefra”. 

Zgromadzone w niej depozyty różnorodnych dokumentów i pamiątek legniczan będą po stu 

latach, gdy „Skrzynia Czasu” zostanie wydobyta spod ziemi, zaświadczać o legnickiej 

tożsamości, o życiu i sprawach mieszkańców miasta a. d. 2005 -2006. 

 

Zachowanie szacunku, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dla obywatelskich i patriotycznych 

wartości wspierały uroczyste obchody świąt państwowych i regionalnych . W mieście 

pielęgnowane były rocznice Konstytucji 3 Maja, wybuchu II wojny światowej, Powstania 

Wielkopolskiego, powrotu Legnicy do Macierzy. 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. 

 

Wszystkich mieszka ńców Legnicy w prawdziw ą wspólnot ę przeżywania chwil 

podniosłych i historycznych zmieniły na wiele dni u biegłoroczne wydarzenia, zwi ązane 

ze śmierci ą Ojca Świętego Jana Pawła II . Pomnik wielkiego Papieża tonął w kwiatach  

i zniczach. Odbyła się uroczysta, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której 

wspólna deklaracja działania dla dobra miasta ponad politycznymi podziałami, zgodnie  

z nauką Jana Pawła II, przyjęta została przez Wysoką Radę i Prezydenta Legnicy. Setki 

mieszkańców dokonało wpisów w wyłożonej w Ratuszu Księdze Kondolencyjnej, a tysiące - 

uczestniczyły w mszy żałobnej, którą w Rynku zorganizowali Biskup Legnicki i Prezydent 

Miasta. 
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SPORT  I  REKREACJA 

 
Corocznie odbywa się uroczyste podsumowanie legnickich osiągnięć sportowych w danym 

roku. Jego gospodarzem jest prezydent miasta. Tytuły Sportowego Sukcesu Roku 2005 

przypadły: Marzannie Pawlik, Piotrowi Murdzi i Danielowi Zywerowi. Postaciami Roku w 

Środowisku Sportowym zostali: Jerzy Reszke, Tadeusz Hul i Eugeniusz Oleśkiewicz. Za 

Sportowe Odkrycie Roku uznano drużynę juniorów piłki Nożnej ASPN Miedź Legnica, 

startującą w dolnośląskiej lidze juniorów. 

 

W ubiegłym roku wielu legnickich sportowców zdobyło międzynarodowe laury. Wśród nich 

znaleźli się m.in.:  

� Marzanna Pawlik – mistrzyni świata w Taekwondo, 

� Piotr Murdzia – szachowy wicemistrz świata w rozwiązywaniu zadań szachowych, 

� Jacek Proć – brązowy medalista Mistrzostw Europy w łucznictwie – drużynowo, 

� Barbara Żak – brązowa medalistka Mistrzostw Świata Juniorów w podnoszeniu 

ciężarów, 

� Dariusz Wszoła – srebrny medalista Mistrzostw Świata w trójboju siłowym, 

� Janusz Paprzycki – brązowy medalista na Olimpiadzie Sportów Nieolimpijskich – 

wędkarstwo rzutowe. 

 

W 2005 r. odbyło się kilka imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, którym 

patronował prezydent miasta. Były to m.in.: 40 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem 

Grodów Piastowskich” (bazą wyścigu była Legnica, w której rozegrano 2 etapy – prolog  

i etap: Świdnica – Legnica), 69 Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucznictwie – pod patronatem 

Jerzego Szmajdzińskiego, ówczesnego Ministra Obrony Narodowej (w uznaniu dorobku 

trenerów i zawodników Ośrodka Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” 

Mistrzostwa Polski odbyły się w naszym mieście, w których uczestniczyło ok. 180 

zawodników z całego kraju), XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody 

Dolnośląskiego, XIX Międzynarodowy Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców,  

VI Europejski Zespołowy Puchar w Karate WKF – z udziałem zawodników z Włoch 

(Gallarate), Czech i Polski. 

Legnica była też miastem z lotną premią 62 Wyścigu Tour de Pologne. 
 
Rada Sportu 

Prezydent miasta swym zarządzeniem nr 259/IV/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. powołał 

Radę Sportu – ciało doradcze i konsultacyjne. W jej skład weszli przedstawiciele różnych 

środowisk sportowych, działacze i organizatorzy kultury fizycznej w mieście o znaczącym 
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dorobku i doświadczeniu oraz wysokich kwalifikacjach. Rada Sportu będzie opiniować m.in. 

wydatki budżetowe gminy związane ze sportem i rekreacją oraz kierunki rozwoju sportu  

w mieście. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 22 grudnia. Dziewięcioosobowe 

gremium wybrało na swego przewodniczącego Leopolda Korczaka Michalewskiego, prezesa 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Zastępcą został Zbigniew Kajdan, 

dyrektor Autonomicznej Sekcji Piłki Nożnej „Miedź” Legnica, a sekretarzem – Ewa Lobert, 

szefowa TKKF „Zagłębie Miedziowe. Rada na tym posiedzeniu zaopiniowała przewidziane w 

projekcie budżetu wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2006 r.  

 

Stypendia sportowe 

Z inicjatywy prezydenta miasta Rada Miejska podjęła uchwałę NR XXXIX/400/05 z dnia  

24 października 2005 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, 

wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Spośród trzydziestu, złożonych przez instytucje sportowe, wniosków – 13 zostało pozytywnie 

zaopiniowanych (w grudniu 2005 r.) przez Radę Sportu. Stypendia otrzymali legniccy 

sportowcy, zrzeszeni w klubach, osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym  

i krajowym współzawodnictwie w kategorii senior, a zarazem będący członkami kadry 

narodowej. Wysokość stypendium wynosi 1.200 zł. 

 
Struktura wydatków  

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków na działalność sportowo – rekreacyjną  

w 2005 r. 

OGÓŁEM     3.278.674 zł 

W przeliczeniu na 1 mieszka ńca                31 zł 

Środki finansowe dla gminnej instytucji – 

Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

   2.515.460 zł 

Dofinansowanie stowarzysze ń sportowych – na 

imprezy sportowe i upowszechnianie kultury 

fizycznej w śród dzieci i młodzie ży  

       

      444.962 zł  

Dofinansowanie utrzymania dwóch stadionów  

(przy al. Orła Białego i ul. Grabskiego) 

 

      240.000 zł 

Turystyka         25.000 zł 

Promocja Legnicy poprzez imprezy sportowe 

(KPR Miedź, OSŁ „Strzelec”, „Szlakiem Grodów 

Piastowskich”, Tour de Pologne) 

         

        53.252 zł 
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Warto tu ponadto dodać, że kluby sportowe – oprócz dotacji z gminnej kasy – korzystały 

bezpłatnie z miejskich obiektów sportowych. W roku szkolnym 2004/2005 – prawie 200 

godzin tygodniowo, a w roku szkolnym 2005/2006 – blisko 400 godzin tygodniowo. 

Udostępniane są im hale Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sale sportowe przy placówkach 

oświatowych. 

 

Wprawdzie władze samorządowe nie zajmują się bezpośrednio prowadzeniem turystyki, tym 

niemniej wspierają tę działalność, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, realizowaną przez 

legnicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. 

 

Charakterystyka zaplecza sportowo – rekreacyjnego g miny Legnica w 2005 r. 

 
 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 

Kluby – 

stowarzyszenia 

sportowe 

 

Ścieżki 

rowerowe 

Cykliczne 

imprezy 

sportowo - 

rekreacyjne  

 

Stadiony  – 2 (przy ul. Grabskiego 

i al. Orła Białego) 

Kryte pływalnie  – 3 

Baseny i k ąpieliska  - 5 

Boiska przyszkolne  – 13 

Hale sportowe  – 4 (w Zespole 

Szkół Technicznych i Ogóln. przy 

ul. Złotoryjskiej, w Zespole Szkół 

Samochodowych przy ul. 

Słubickiej, w SP nr 16 przy ul. 

Tatrzańskiej, hala OSiR przy ul. 

Sejmowej) 

Hale sportowo – widowiskowe  –  

2 (przy ul. Lotniczej oraz w 

Zespole Szkół Integracyjnych przy 

ul. Wierzyńskiego) 

Korty tenisowe  – 2 (przy ul. 

Sejmowej i ul. Ogrodowej) 

Sale gimnastyczne  – 28 

 

 

 

53 

 

 

 

oraz 

 

Uczniowskie Kluby 

Sportowe: 

9 – działających, a 

13 zarejestrowanych 

 

 

 

 

 

31,920 km,  

w tym 26,808 

km 

oznakowanych 

 

 

 

56 
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Do cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych należy zaliczyć m.in.: mistrzostwa Legnicy 

w narciarskim gigancie, Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Szlakiem Grodów Piastowskich”, 

turniej szachowy o puchar Wojewody Dolnośląskiego, Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej 

Piłki Nożnej Chłopców, spływ po Kaczawie, siatkarskie przekładańce, trio basket, liga 

podwórkowa piłki nożnej, lekkoatletyczne czwartki, igrzyska szkolne, gimnazjada, licealiada, 

wakacyjna przygoda z piłką nożną, wakacje z tenisem stołowym. 

 

W mieście jest 31,920 km ścieżek rowerowych, w tym 26,808 km ścieżek oznakowanych.  

W ostatnich latach przyjęto zasadę, iż podczas inwestycji drogowych buduje się również 

trasy rowerowe. Stąd wzdłuż wybudowanej obwodnicy zachodniej powstało ponad 6 km 

ścieżek. Systematycznie likwiduje się kolizyjnie ustawione znaki drogowe lub latarnie oraz 

bariery architektoniczne na trasach rowerowych os. Piekary. W ub. r. zlikwidowano kolizję 

ścieżki rowerowej z oświetleniem ulicznym na odcinku ul. Sikorskiego (od ronda do ul. 

Iwaszkiewicza). 

 

Klasy sportowe 

W roku szkolnym 2004/2005 – w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego 

przy Zespole Szkół Budowlanych (Legnica jest jednym z 16 ośrodków regionalnych  

w Polsce) – funkcjonowały 2 klasy sportowe o profilu piłkarskim, a także – poza Ośrodkiem – 

jedna klasa o profilu  ogólnorozwojowym. Zaś w roku szkolnym 2005/2006 – uruchomiono  

3 klasy piłkarskie oraz 1 klasę o profilu ogólnorozwojowym. 

 

Poza tym w roku szkolnym 2005/2006 funkcjonują klasy sportowe w następujących 

placówkach: 

� Zespół Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego  – 2 oddziały, w tym w Szkole 

Podstawowej – 1 klasa ogólnorozwojowa, w Gimnazjum – 1 klasa piłki koszowej, 

� Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej – 1 klasa ogólnorozwojowa, 

� Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Złotoryjskiej – 6 klas, w tym 3 – 

specjalność: piłka nożna i 3 – specjalność: piłka ręczna i piłka koszowa.   

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Jest placówką podległą samorządowi, której głównym celem jest popularyzacja rekreacji 

ruchowej poprzez organizację zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców. 

Rocznie przygotowuje ok. 50 imprez dla legniczan w każdym wieku – od najmłodszych do 

najstarszych, w tym 39 o charakterze rekreacyjno – sportowym. Wśród nich są tak 

popularne, jak np.: siatkarskie przekładańce, liga podwórkowa piłki nożnej, trio basket, turniej 

piłki plażowej, spływ po Kaczawie „O błękitną wstęgę Kaczawy”. OSiR jest również 
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organizatorem ferii zimowych oraz wakacji dla dzieci i młodzieży, które pozostają w mieście.  

Przygotowuje też festyny dla mieszkańców – na osiedlu Piekary, Zakaczawiu, a w ub. r. 

również na Przybkowie (ul. Wielogórska). Dużym zainteresowaniem cieszą się ponadto takie 

imprezy – przygotowywane z wielkim rozmachem – jak Ogólnopolski Turniej Kowali „O 

srebrne klucze Legnicy”, czy „Imieniny Naszej Ulicy – Najświętszej Marii Panny”. 

Ośrodek Sportu zarządza 3 halami sportowymi – przy ul. Sejmowej, Lotniczej i Głogowskiej, 

otwartymi basenami kąpielowymi przy ul. Stromej i Radosnej oraz Kąpieliskiem „Kormoran”, 

kortami tenisowymi przy ul. Sejmowej i Ogrodowej, Ośrodkiem Wczasowym Jezierzany i 

Kempingiem w Legnickim Polu. 

 

 

X.  PROMOCJA,  WSPÓŁPRACA  REGIONALNA  I  ZAGRANICZ NA 

 

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 kulturalnych. Ze względu więc na różnorodność 

osiągania celów promocja była skierowana do różnych grup odbiorców – do wewnątrz, czyli 

do mieszkańców i na zewnątrz miasta.  

 

 Wydatki na promocję w latach 2002 – 2005 

Rok 2002 2003 2004 2005 

Ogółem w zł  331.090 305.750 296.900 284.348 

 

Komunikacja społeczna 

Zadanie w tej dziedzinie obejmowało kontakty prezydenta i jego zastępców oraz dyrektorów 

wydziałów Urzędu Miasta, a także jednostek organizacyjnych gminy ze społecznością 

lokalną.  

Legniczanie byli na bieżąco informowani o planowanych przez samorząd działaniach  

i podjętych decyzjach, jak i towarzyszących im uwarunkowaniach. Na katalog narzędzi 

służących komunikacji społecznej składały się: 

� comiesięczne konferencje prasowe, na których były prezentowane bieżące 

zamierzenia i decyzje prezydenta oraz projekty dokumentów przekazywanych Radzie 

Miejskiej – 24, 

� codzienne serwisy informacyjne przekazywane lokalnym i ogólnopolskim mediom 

pisanym i elektronicznym – 287; serwisy były publikowane także na stronie 

internetowej Urzędu Miasta, 
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� pełnienie przez prezydenta miasta dyżurów telefonicznych w redakcjach: „Słowa 

Polskiego Gazety Wrocławskiej” oraz w tygodniku „Konkrety” – 7, 

� rozmowy prezydenta z internautami na tzw. cz@tach w portalu lca.pl (trzykrotnie), 

� cykliczne spotkania władz miasta z mieszkańcami, podczas których omawiano 

żywotne problemy danego kwartału miasta oraz realizację budżetu, sprawy związane 

z bezpieczeństwem w mieście, jak też inwestycje komunalne w mieście – 10, 

� opracowanie i opublikowanie w „Konkretach” oraz w „Ekspressie Legnickim” wkładki 

pt. „Budżet dla rozwoju 2005”, kolportowanych na spotkaniach, w placówkach i 

instytucjach miejskich oraz w Kancelarii Magistratu, 

� w bezpłatnym miesięczniku „Ekspress Legnicki” w nakładzie 17.100 egz. co miesiąc 

ukazywały się zarówno materiały informacyjne, jak i publicystyczne na temat życia 

miasta i działań samorządu.  

Współpracowano z Radiem „PLUS” (emisja 103 programów), Telewizją Kablową „DAMI” (49 

programów publicystyczno – informacyjnych „Legnica w obiektywie” oraz program pt. 

„Zdrowe miasto”),  a także z Telewizją Lubin (program „Region” – ilustrujący ważne 

wydarzenia społeczne, gospodarcze i kulturalne Legnicy – 12 programów).  

W 2005 r. prowadzono kampanie informacyjne na antenie radia „PLUS” i TV „DAMI” dot.: 

przystąpienia Legnicy do ogólnopolskiego programu społecznego „Przejrzysta Polska – 

przejrzysty urząd”, realizacji programu „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz 

„Bezpiecznych wakacji”, obchody 100 lecia Nowego Ratusza, 15 lecia samorządów  

w Polsce, realizacji inwestycji w mieście. 

 

Do działań systemowych należy także zaliczyć publikowanie materiałów promocyjnych  

o Legnicy zarówno na łamach gazet lokalnych, jak i ogólnopolskich. W 2005 r. w „Słowie 

Polskim Gazecie Wrocławskiej” ukazały się takie oto artykuły informacyjne: „Priorytety 

Legnicy (inwestycyjne) na 2005 r. – 21 kwietnia, w dodatku „SPGW” „Dolny Śląsk zaprasza” 

– „Legnica? Dobrze wybrałeś” (dot. walorów inwestycyjnych miasta) – 14 lipca;  

w „Panoramie Legnickiej” – wykonanie budżetu gminy w roku 2004 – 19 kwietnia, „Na 

prastarym szlaku” – historia ul. Najświętszej Marii Panny – 8 listopada; w tygodniku 

„Konkrety” – „Tajemnice ratusza” – 23 lutego; w tygodniku „Panorama Dolnośląska” – tekst 

promujący dwie legnickie inwestycje: budowę ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej  

i rewitalizację ulicy Najświętszej Marii Panny – 27 września; w tygodniku „Wrocławianin” – 

„Obwodnica jakich mało” – 31 października; w „Gazecie Prawnej” – „Legnica – miasto 

inwestorów” – 5 października, „Zakończenie budowy obwodnicy zachodniej z udziałem 

środków finansowych Unii Europejskiej” – 23 listopada, w dodatku „Gazety Prawnej” – 

„Urząd i obywatel” – wypowiedź prezydenta Legnicy na temat sposobów pozyskiwania przez 

gminę inwestorów – 21 grudnia. 
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Ponadto – w myśl dyrektyw unijnych – prowadzono na łamach lokalnych i ogólnopolskich 

gazet oraz w Radiu „PLUS” i w TV „DAMI” kampanię promocyjną dotyczącą dofinansowania 

rewitalizacji ul. NMP i budowy ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej z programów Unii 

Europejskiej.  

 

Wydawnictwa 

Działalność wydawnicza obejmuje zarówno realizację nowych publikacji własnych takich, jak 

np. folderów, ulotek informacyjnych, broszur informacyjnych, jak też wsparcie finansowe  

i zakup wydawnictw o Legnicy do rozpowszechniania w szkołach, bibliotekach, placówkach 

dyplomatycznych, wśród gości odwiedzających Ratusz oraz instytucje miejskie i organizacje 

pożytku publicznego. 

W analizowanym okresie opracowano i opublikowano: foldery: „Zamek” (w 2 wersjach 

językowych), „Ulica Najświętszej Marii Panny” (w 2 wersjach językowych) oraz „Legnica 

zaprasza” (w 2 wersjach), „Kartki z kalendarza. Imprezy roku 2005 r.” (promujący 12 

wybranych imprez o charakterze ponadlokalnym w 4 wersjach językowych), ulotkę  

o „Sponsorze Roku 2004”, „Legnica. Informator dla inwestorów” (w 3 wersjach językowych) 

oraz monografię pt. „Nowy Ratusz w Legnicy – 1905 – 2005” (w 2 wersjach językowych). 

Do wydawnictw należy także zaliczyć corocznie wydawany ścienny kalendarz artystyczny  

(w wersji polsko – angielskiej) – w 2005 r. poświęcony „Satyrykonowi” (wybrane plakaty), 

rozpowszechniany m.in. w polskich instytucjach kultury, ambasadach, konsulatach, miastach 

partnerskich, redakcjach ogólnopolskich i lokalnych mediów.    

Comiesięcznie Biuro Prezydenta wydawało informator „Imprezy kulturalne i sportowe” (za 

pieniądze reklamodawców) – w nakładzie 5.000 egz. Był on również publikowany w 

bezpłatnym miesięczniku „Ekspress Legnicki” oraz dostępny w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.um.gov.pl . 

W 2005 r. wsparcie finansowe otrzymali: Towarzystwo Przyjaciół Nauk na wydanie kolejnego 

tomu „Szkiców Legnickich”, legnickie Koło Związku Filatelistów Polskich na wydanie 

Katalogu Wystawy Filatelistycznej oraz Klub Sportowy „Legrol” na druk afisza o programie 

obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu w Legnicy. 

 

Medalierstwo 

Nową formą prezentacji miasta i jego dziedzictwa kulturowego stanowią od 2004 r. medale. 

W ubiegłym roku wykonano pamiątkowy medal z okazji 100 lecia Nowego Ratusza. 

Warto też odnotować, że Legnica znalazła się w gronie 32 historycznych miast polskich, 

które zostały uwiecznione na monetach dwuzłotowych. Ich emisja rozpoczęła się w 2005 r. 

Promocyjna emisja monety legnickiej z wizerunkiem Zamku Piastowskiego nastąpi 10 
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kwietnia 2006 r. Na tę uroczystość przybędzie Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. 

Leszek Balcerowicz. 

 

Imprezy targowe, oferty inwestycyjne 

W 2005 r. miasto uczestniczyło w następujących targach: 

� XII i XIII Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Finansów REFE we Wrocławiu 

(edycja wiosenna: 22 – 24 kwietnia, edycja jesienna: 24 – 25 września) – prezentacja 

ofert inwestycyjnych i materiałów promocyjnych miasta, 

� Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2005 – Salon Investcity – Środowisko 

w Poznaniu – 15 – 18 listopada – prezentacja osiągnięć legnickiego samorządu w 

zakresie ochrony środowiska oraz materiały promocyjno – informacyjne o mieście. 

Przedmiotem promocji gospodarczej było prezentowanie miasta jako miejsca korzystnego do 

inwestowania i miasta przyjaznego środowisku. Zestaw ofert inwestycyjnych Legnicy był 

publikowany w „Katalogu ofert inwestycyjnych miast polskich”, wydawanym przez Bussines 

Promotion.  Katalog ten jest wydawany w wersji książkowej, na CD oraz na stronie 

internetowej www.polishcities.pl . Katalogi były rozdawane podczas krajowych  

i zagranicznych targów nieruchomości, w których uczestniczyło wydawnictwo, w urzędach  

i ambasadach. 

Legnickie oferty były także umieszczone w Katalogu ofert Związku Miast Polskich. Oferty 

zostały też przekazane do Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 

Z ofertami inwestycyjnymi naszego miasta można się zapoznać na stronie internetowej 

Urzędu Miasta www.legnica.um.gov.pl . 

W 2005 r. materiały promocyjne miasta dotyczące kultury i turystyki były kolportowane na 

Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie na stoisku sieci hoteli Qubus. Zostały 

także przekazane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Klubowi Przewodników 

Dolnośląskich i Sudeckich na ogólnopolskie szkolenie przewodników. 

W 2005 r., dzięki współpracy z Dolnośląską Agencją Promocji i Obsługi Samorządów, oferty 

inwestycyjne i materiały promocyjne Legnicy były dystrybuowane podczas 

Środkowoeuropejskich Targów Nieruchomości i Inwestycji CEPIF 2005, które odbyły się  

w maju w Warszawie. 

W ramach promocji gospodarczej prezydent miasta odbył kilkanaście spotkań z inwestorami, 

którzy już ulokowali swój kapitał w mieście, jak też z osobami zainteresowanymi ofertami 

inwestycyjnymi. Promocji gospodarczej służyły również spotkania prezydenta  

z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej oraz z Konsulem Generalnym RFN we 

Wrocławiu i Konsulem Honorowym Holandii we Wrocławiu, którzy złożyli wizyty w naszym 

mieście. Materiały promocyjne i oferty inwestycyjne miasta zostały też przesłane 

Ambasadzie Belgii. 
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Patronaty Prezydenta Miasta 

Wspierając inicjatywy lokalne oraz promując ciekawe i innowacyjne imprezy, 

przygotowywane przez organizacje i stowarzyszenia oraz instytucje, prezydent miasta 

obejmował je swoim honorowym patronatem. W 2005 r. objął swym patronatem 60 imprez, w 

tym o charakterze kulturalnym 20, sportowo – rekreacyjnym – 22 i innym  (konferencje, 

sympozja, konkursy, targi) – 16.  

  

Konferencje, spotkania, imprezy 

Do stałych przedsięwzięć w tej dziedzinie należy zaliczyć: 

� spotkania prezydenta miasta, z udziałem służb Urzędu Miasta i jednostek 

organizacyjnych gminy oraz radnych, z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, 

mających charakter informacyjno – konsultacyjny, 

� spotkania prezydenta z poszczególnymi środowiskami zawodowymi: oświaty, nauki, 

kultury, sportu, biznesu, organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń. 

Podczas tych spotkań kolportowane są materiały promocyjne miasta, w tym budżet miasta, 

foldery o zabytkach, informator „Imprezy kulturalne i sportowe” oraz „Ekspress Legnicki”. 

 

W 2005 r. Biuro Prezydenta było organizatorem obchodów 100 lecia Nowego Ratusza (15 

kwietnia – 25 czerwca). Na obchody te złożyły się takie przedsięwzięcia, jak: odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej w holu Ratusza ku czci Honorowych Obywateli Legnicy w III RP, 

organizacja wspólnie z Muzeum Miedzi wystawy „Nowy Ratusz – historia gmachu”, koncert 

okolicznościowy w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej Leopoldinum, wystawa w 

Ratuszu pn. „Urzędnik w rysunku satyrycznym” (przygotowana we współpracy z Legnickim 

Centrum Kultury). Ponadto zorganizowano Dni otwarte Ratusza w soboty – 16 kwietnia,  

21 maja i 25 czerwca – legniczanie z przewodnikiem PTTK  zwiedzili niektóre pomieszczenia 

Nowego Ratusza oraz poznali jego historię. 

 

Wiele projektów i przedsięwzięć w mieście nie mogłoby się odbyć bez udziału sponsorów. 

Dlatego prezydent miasta wyszedł z inicjatywą powołania Kapituły „Sponsora Roku”, by 

honorować tych wszystkich darczyńców, którzy aktywnie włączają się w nurt życia społeczno 

– kulturalnego i sportowego miasta. Podczas styczniowego koncertu noworocznego w 2005r. 

wręczono po raz pierwszy statuetki „Sponsora Roku 2004”, wykonane przez artystę 

Stanisława Borowskiego z Tomaszowa Bolesławieckiego. W kategorii dużych 

przedsiębiorstw statuetkę otrzymał KGHM „Polska Miedź” S.A. w Lubinie; w kategorii 

średnich firm – Sanha Polska sp. z o.o., a w kategorii małych firm Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe Korneliusz Okoń i Eugeniusz Okoń.  



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2005 rok 
_________________________________________________________________________________ 

 56 

 

W roku 2005 obchodzono w naszym kraju 15 lecie istnienia odnowionego samorządu 

terytorialnego. Również miasto włączyło się w te obchody, organizując – wspólnie  

z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona – Kolokwium. Przygotowano również 

w holu Ratusza wystawę „15 lat samorządu terytorialnego w Legnicy”.  

 

W ubiegłym roku w Legnicy odbyło się kilka konferencji o charakterze ogólnopolskim, w tym 

m.in.: 

� 30 czerwca i 1 lipca – ogólnopolska konferencja poświęcona funkcjonowaniu zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej w procesie inwestycyjnym pod patronatem 

Głównego Geodety Kraju, Wojewody Dolnośląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, 

� 16 września – ogólnopolska konferencja poświęcona wybranym aspektom medycznych 

działań ratowniczych. 

Ponadto pod patronatem prezydenta miasta odbyło się w listopadzie seminarium  pod nazwą 

„Unia europejska – bliżej”, której organizatorem było Warszawskie Centrum Stosunków 

Międzynarodowych. Jego uczestnikami byli głównie młodzi legniczanie. 

 

Informacja wizualna i multimedialna 

Strona internetowa Urzędu Miasta www.legnica.um.gov.pl jest wciąż wzbogacana nie tylko  

o nową szatę graficzną, ale także o nowe treści. W ub. r. wprowadzono bazę informacyjną  

o stowarzyszeniach i organizacjach pożytku publicznego oraz katalog o legnickich Cyganach  

i programie pomocowym dla tej mniejszości etnicznej. Zmieniono również szatę graficzną  

i zawartość informacyjnych kart usług w Urzędzie oraz wprowadzono nowe wnioski  

i formularze, które internauta może wydrukować. 

Na tablicy ogłoszeń – zamontowanej obok Magistratu – umieszczane są różnego rodzaju 

ogłoszenia i komunikaty urzędowe, w tym o przetargach, o podatkach lokalnych, afisze  

i plakaty imprez w mieście. 

Do systemowych działań w zakresie informacji wizualnej należy też zaliczyć organizację lub 

współorganizację wystaw w holu Ratusza (na drugim piętrze), których celem jest z jednej 

strony informowanie mieszkańców i gości odwiedzających Urząd Miasta o ważnych 

wydarzeniach, z drugiej zaś – ożywienie ratuszowego wnętrza. W 2005 r. Biuro Prezydenta 

zorganizowało wspólnie z LCK wystawę pt.  „Urzędnik w rysunku satyrycznym”. Biuro 

przygotowało także wystawę o osiągnięciach legnickiego samorządu na przestrzeni ostatnich 

15 lat. Natomiast w grudniu MCK zaprezentowało wystawę „Bożonarodzeniowych szopek”. 

Ponadto przenoszone były niektóre wystawy przygotowywane przez miejskie instytucje 

kultury, jak np. „Legniccy Romowie” (LBP). 
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Współpraca regionalna 

W 2005 r. wiele uwagi poświęcono współpracy miast dolnośląskich. 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. Są to 

spotkania przedstawicieli dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego – z udziałem 

władz wojewódzkich – podczas których omawiane są problemy związane z regionem, jego 

rozwojem, gospodarką, finansowaniem i promocją.  

Podobną rolę pełni także Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej, które 

odbyło się 25 – 27 listopada. Ludzie władzy, przedsiębiorcy i eksperci mają okazję do 

wymiany poglądów i doświadczeń w różnych dziedzinach życia. W ubiegłym roku 

przewodnim tematem był „Dolny Śląsk jako obszar wolności”. 

Współpraca ze Starostą Legnickim polegała m.in. na organizacji różnych imprez, wspólnych 

posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. 

 

W ub. r. przedstawiciele miasta uczestniczyli w pracach następujących regionalnych 

stowarzyszeń: Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszeniu Dolny 

Śląsk w Unii Europejskiej oraz w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (DOT) – gmina  

przystąpiła do DOT na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/367/05 z dnia 30 maja 2005r.  

 

Wydatki na składki członkowskie gminy w stowarzyszeniach i związkach w 2005 r. 

Nazwa zwi ązku, stowarzyszenia Składka roczna 

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska  1.750 zł 

Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej         10.000 zł 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (II półr.) 5.500 zł 

Związek Miast Polskich 18.359,14 zł 

Związek Powiatów Polskich 5.312 zł 

Stowarzyszenie Na kupieckim szlaku - 

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polski 2.337,39 zł 
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W 2005 r. miasto uczestniczyło w pracach trzech ogólnopolskich związków i stowarzyszeń – 

Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniu Zdrowych Miast 

Polski. 

W 2004 r. między innymi z inicjatywy prezydenta Legnicy powstało Stowarzyszenie „Na 

kupieckim szlaku”, któremu przewodniczy prezydent naszego miasta (do Stowarzyszenia 

przystąpiło 10 miast Polski). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2005 r., a jego 

działalność ma koncentrować się m.in. na wykreowaniu znaczenia szlaku komunikacyjnego, 

którym przebiega autostrada A4, podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie promocji 

kulturalnej i gospodarczej miast i regionów położonych na szlaku Via Regia (Droga 

Królewska).  

 

Współpraca zagraniczna 

W 2005 r. kontynuowana była polityka rozwoju współpracy z miastami partnerskimi – 

Wuppertalem, Blanskiem i Drohobyczem. Odnotowano zintensyfikowanie wymiany 

doświadczeń przez uczniów, studentów i kadrę dydaktyczną oraz urzędników. 

Podstawowymi obszarami wspólnych przedsięwzięć były: kultura, edukacja, nauka, sport  

i rekreacja.  

Podjęto także starania nawiązania kontaktów legnickiego Sądu Okręgowego  

z wuppertalskim partnerem. Stworzone też zostały warunki do rozszerzenia zagranicznej 

współpracy Legnicy z francuskim miastem Roanne.  

 

Wydatki na współprac ę zagraniczn ą w latach 2002 – 2005 

Rok 2002 2003 2004 2005 

Ogółem zł 66.400 84.400 62.600 44.007 

 

W ubiegłym roku realizowany był program rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki 

Federalnej Niemiec pod nazwą „Rok Polski w Niemczech i Rok Niemiecki w Polsce 

2005/2006”, w ramach którego: 

� Legnickie Centrum Kultury prezentowało najpierw na przełomie stycznia i lutego w 

Haus fűr Weiterbildung w Neubiberg k/Monachium, a następnie w sierpniu w 

Herdheim  (Badenia Wirtembergia) Międzynarodową Wystawę SATYRYKON – 

Legnica 2004, 

� Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona przy współpracy z 

Fachhochschule z niemieckiego Ludwigsburga zorganizowała w kwietniu w 

Krzyżowej Międzynarodowe Kolokwium, poświęcone 15 rocznicy powstania w Polsce 

samorządu terytorialnego, 
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� Galeria Sztuki przygotowała w Wuppertalu w październiku wystawę pn. 

„Współczesna Polska Sztuka Złotnicza”, dokumentująca najnowsze tendencje 

polskiego awangardowego złotnictwa, 

� We wrześniu w Legnicy II Liceum Ogólnokształcące zorganizowało dla legnickiej 

młodzieży i swych rówieśników z partnerskiej szkoły z Wilhelm – Dőrpfeld 

Gymnasium w Wuppertalu konkurs wiedzy o zaprzyjaźnionych miastach – Legnicy i 

Wuppertalu. 

Poszukując kontrahentów do współpracy gospodarczej w 2005 r., gmina przystąpiła do 

realizacji, opracowanego przez Instytut Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, projektu pn. 

„Nawiązywanie współpracy pomiędzy kołami biznesu miast Ukrainy i Polski”, a także 

zorganizowała spotkanie gospodarcze z delegacją chińskiego miasta Maanshan. 

 

Legnicka młodzież szkolna i studencka uczestniczyła w realizacji różnych programów 

europejskich, w tym m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w projektach: „Sport  

i kultura zamiast przemocy” oraz „Mój kolega Europejczyk – poznajemy nasze kraje  

i obyczaje”, I Liceum Ogólnokształcące w projekcie pt. „Europejska klasa dziedzictwa”, Koło 

Naukowe „Negocjator” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona prowadzi 

Międzynarodową Letnią Szkołę Negocjacji i Mediacji. 

We wrześniu – w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury „Promocja kultury 

polskiej za granicą” – Teatr im. H. Modrzejewskiej uczestniczył w Festiwalu „Divadelna Nitra” 

w Słowacji. W tamtejszym Domu Kultury zaprezentowano spektakl „Made in Poland”. 

 

 
XI. OCHRONA  ZDROWIA  I  OPIEKA SPOŁECZNA 

 

Ochrona zdrowia 

Mimo, że gmina Legnica nie dysponuje placówkami podstawowej ani specjalistycznej opieki 

medycznej, w 2005 roku na cele związane z ochroną zdrowia legniczan, przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz różnorodne formy pomocy i społecznej rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych wydano z budżetu 2.799.009 zł. 

 

W imieniu Prezydenta jego Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych koordynował pracę 

środowisk i instytucji działających na rzecz ludzi o ograniczonej sprawności fizycznej, 

intelektualnej i psychicznej. Według aktualnych obliczeń ponad 12 % mieszkańców miasta 

cierpi z powodu różnego rodzaju przejawów niepełnosprawności.  

Realizacja większości zadań, związanych z pomocą ludziom niepełnosprawnym, możliwa 

jest dzięki skutecznemu wykorzystywaniu przez gminę środków finansowych pochodzących 
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z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a będących w dyspozycji 

Prezydenta Miasta. W 2005 roku na społeczn ą rehabilitacj ę ludzi chorych gmina wydała 

2.310.768 zł. 

 

Właśnie dla tej grupy społecznej zorganizowano w 2005 roku około 40 imprez, dotowanych  

z gminnego budżetu, nad których przygotowaniem i przebiegiem często patronat honorowy 

sprawował Prezydent Miasta. Były to między innymi: konkursy plastyczne, rajdy i zloty 

krajoznawcze, koncerty, turnieje, rozgrywki i olimpiady sportowe, festyny i imprezy 

integracyjne. Ich koszt wyniósł prawie 173 tys. zł. 

Kwotą ponad 461 tysięcy zł dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 850 osób, w tym – 

112 dzieci. 77 legniczan uzyskało indywidualną pomoc w niwelowaniu utrudniających im 

poruszanie się i komunikację barier i przeszkód natury technicznej czy architektonicznej. Na 

ten cel wydano ponad 209 tys. zł. 

Dla 837 osób kupiono w 2005 roku sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki pomocnicze  

i lecznicze środki techniczne, dofinansowując zakupy kwotą ponad 539 tys. zł. 

Kierując się potrzebą przywracania młodym zwłaszcza ludziom, dotkniętym upośledzeniami, 

umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy i samodzielnego życia miasto dotuje 

działalność 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Warsztaty, prowadzone przez 

wykwalifikowanych terapeutów, pomagały w ubiegłym roku 55 podopiecznym,  

a przeznaczona na ich działalność kwota wyniosła niemal 928 tys. zł. 

Miasto sfinansowało także (207 tys. zł) ubiegłoroczne przewozy niepełnosprawnych 

dorosłych (np. do lekarzy, na rehabilitację) oraz chorych dzieci do szkół, specjalnie 

przystosowanymi 3 busami, udzielając aż prawie 20 tysięcy takich bezpłatnych świadczeń. 

Osobom niepełnosprawnym wydano w 2005 r. 207 kart parkingowych, a gmina Legnica 

wzięła udział w ogólnopolskiej akcji popularyzowania wśród zdrowych kierowców zasad fair 

play, czyli niezajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych. 

Szeroko upowszechniano materiały informacyjne pod hasłem „Czy naprawdę chcesz się  

z nami zamienić na miejsce?” 

Ważnym elementem udanej współpracy Prezydenta ze środowiskami osób 

niepełnosprawnych była też w 2005 r. działalność Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Na różne formy realizacji Gminnego Programu Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych wydanych zostało 1.785.092 zł , w tym na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień 

- 710.726 zł. Gmina zawarła w ramach tego programu 46 umów z podmiotami, których 

projekty profilaktyczne zatwierdzono do dofinansowania. Dotyczyły one przedsięwzięć 

edukacyjnych, terapeutycznych, festynów, rajdów, wycieczek i spektakli profilaktycznych. Na 
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realizację podobnych zadań zawarto też 21 umów z wyłonionymi w drodze konkursu 

organizacjami pożytku publicznego. Gmina i jej jednostki organizacyjne brały udział w 

ogólnopolskich kampaniach i konkursach, takich jak: „Alkohol – nieletnim dostęp 

wzbroniony”, „Zachowaj trzeźwy umysł”. „Mistrzowie sportu – mistrzowie życia”, „Granty 

Zdrowych Miast Polskich”. 

 

Opieka społeczna 

Zaangażowanie w niesienie wszelkich form pomocy i wsparcia ludziom najbardziej tego 

potrzebującym oraz dalsze tworzenie instrumentów i wzmacnianie gminnego systemu 

instytucjonalnego, który takie wsparcie umożliwia – było w 2005 roku jednym z filarów 

społecznej polityki Prezydenta Miasta, odwołującej się do zasad obywatelskiego 

solidaryzmu. 

Co pi ąta złotówka z ubiegłorocznego bud żetu Legnicy wydana została na niesienie 

mieszka ńcom ró żnych form pomocy społecznej. Jej warto ść wyniosła ł ącznie 

58.576.665 zł, co oznacza, że była to druga pod wzgl ędem wielko ści wydatków 

dziedzina życia miasta. 

 

W imieniu gminy świadczeniem pomocy socjalnej, w tym głównie finansowej, na rzecz 

żyjących w trudnych warunkach materialnych mieszkańców miasta zajmował się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Otaczał on wsparciem i opieką ludzi, których dotknęło 

ubóstwo.  

W ramach struktur MOPS funkcjonowały: cztery żłobki, Noclegownia, Punkt Opieki nad 

Matką i Dzieckiem oraz Dom Dziennego Pobytu, na których działanie i utrzymanie ich 

podopiecznych miasto wydało ponad 4,5 mln zł.  Z kolei działające również w ramach MOPS 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych wydały prawie 

3,2 mln zł (dodatkowo utrzymanie pochodzących z Legnicy podopiecznych domów pomocy 

społecznej w innych miastach kosztowało niemal 400 tys. zł). 

Ponad 5 mln zł przeznaczono na funkcjonowanie publicznych i niepublicznych placówek 

opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Noclegownia przy ul. Łukasińskiego dysponowała 38 miejscami, ale awaryjnie, w czasie 

mrozów, przgarnęła 69 poszukujących schronienia osób bez dachu nad głową. Wydała 

123.117 posiłków, z których skorzystały 692 osoby. Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem  

(ul. Łukasińskiego) przyjmował 8 matek z dziećmi. Placówki te udzielały pomocy każdej 

znajdującej się w potrzebie osobie. Dysponowały odpowiednią ilością koców, poduszek, 

materaców, kołder, ciepłej odzieży i obuwia. Noclegownia, poza miejscem do spania i 
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posiłkiem, zapewniała swym podopiecznym także bezpłatnie opiekę medyczną i usługi 

fryzjerskie. 

Dla bezdomnych otwarto też drzwi Izby Wytrzeźwień. Można się było tam za darmo 

zatrzymać na jedną noc, skorzystać z gorącego napoju, a nawet z posiłku. Placówka w razie 

potrzeby wydawała ciepłą odzież i zapewniała opiekę medyczną. W Domu Dziennego 

Pobytu z posiłków skorzystało 411 osób. 

Dofinansowywana przez gminę kwotą 60 tys. zł Stołówka Charytatywna Świętej Jadwigi, 

prowadzona przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, rozdzielała między 

potrzebujących każdego dnia około 500 gorących posiłków.  

 

MOPS brał pod opiekę rodziny, którym z powodu zaległości płatniczych odcięto dostęp do 

prądu i gazu. Zajmował się również osobami mieszkającymi w altankach  działkowych, które 

nie chciały wyprowadzać się na okres zimowy. Ubogie legnickie środowiska MOPS 

zaopatrzył w opał na zimę. Węgiel i koks, których zgromadzono ponad 2.160 ton, trafił przed 

końcem grudnia do 2.309 rodzin. 

Pomocy osobom samotnym i pozbawionym schronienia udzielały również Straż Miejska i 

Policja. Funkcjonariusze tych służb, szczególnie w czasie niskich temperatur, patrolowały 

miejsca uczęszczane przez bezdomnych, by chroniąc ich przed wychłodzeniem organizmu i 

zamarznięciem – przewozić do Noclegowni i innych ośrodków pomocowych. 

 

O skali niesionej przez gmin ę Legnica pomocy materialnej niech świadczy fakt, że 

Miejski O środek Pomocy Społecznej wypłacił w 2005 roku: 

- 95.072 zasiłki rodzinne, 

- 61.663 dodatki do tych zasiłków, 

- 10.799 zasiłków pielęgnacyjnych, 

- 2.264 świadczenia pielęgnacyjne, 

- 1.925 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

- 7.935 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające stałe zasiłki, 

- 5.505 zaliczek alimentacyjnych. 

Podopieczni MOPS pobierali też zasiłki celowe (3.378 osób) oraz okresowe (2.466 osób). 

Bardzo ważną formą wsparcia domowych budżetów były wypłacone 4.327 legniczanom 

dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę ponad 6,3 mln zł. 

 

Dodatkową formą publicznej pomocy osobom długotrwale żyjącym w bardzo trudnych 

warunkach finansowych były ubiegłoroczne umorzenia należności pieniężnych wobec 

miasta, jakich dokonał Prezydent i jednostki organizacyjne gminy. Decyzje umorzeniowe 

podejmowali szefowie Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 
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Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Centrum Kształcenia Ustawicznego, dyrektorzy przedszkoli oraz 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dotyczyły one często wieloletnich, a po procedurach 

windykacyjnych – uznanych za nieściągalne zaległości czynszowych, opłat za dzierżawy, 

opłat za zajmowanie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, zapłaty za wykonane 

usługi, za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach, kosztów sądowych, zaległych odsetek 

itp.  

Podejmując decyzję umarzającą dług, zawsze brano pod uwagę ważne względy społeczne, 

sytuację rodzinną, bezrobotność, niskie dochody czy chorobę dłużników. Jednostki 

komunalne umorzyły długi wobec 935 osób fizycznych i innych podmiotów na łączna kwotę 

ponad 578 tys. zł. Prezydent Miasta ten przewidziany lokalnym prawem akt abolicji 

zastosował, na wniosek będących wierzycielami instytucji, wobec 12 osób i podmiotów na 

kwotę ok. 107 tys. złotych. 

Z kolei pomoc w spłacie długów w łącznej wysokości ponad 455 tys. zł, polegającą na 

odroczeniu, uzyskało 138 osób, a 979 dłużnikom zobowiązania o łącznej wartości 2.710.000 

zł rozłożono na raty. 

W 2005 roku z ró żnych form finansowego i rzeczowego wsparcia ze stro ny gminy 

skorzystało ponad 16 tysi ęcy legnickich rodzin. 

 

 

XII. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

3 lutego br. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Laureatów i Wyróżnionych VII Edycji 

Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod Honorowym Patronatem 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Jury tego najbardziej prestiżowego w kraju konkursu 

ekologicznego, pod przewodnictwem Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP, 

przyznało Legnicy Certyfikat Przedłużający Znak „Gminy Przyjaznej Środowisku” na rok 

2006, uznając bardzo wysoki poziom dbałości o środowisko naturalne ze strony Prezydenta 

Legnicy i podległych mu służb samorządowych w roku 2005, gdy kontynuowane były 

przedsięwzięcia ekologiczne rozpoczęte wcześniej oraz wdrażane nowe. Miasto za swe 

działania proekologiczne zostało wyróżnione tym tytułem po raz pierwszy w 2003 r. Rok 

później znalazło się już w gronie pięciu laureatów Konkursu pośród gmin, których liczba 

mieszkańców przekracza 30 tysięcy. Przez kolejne dwa lata ważność znaku zielonego listka i 

tytułu są przedłużane. 

 

Legnica jest jednym z nielicznych dużych miast w kraju, którym w ostatnich latach udało się 

całkowicie wyeliminować lub też wydatnie zminimalizować podstawowe zagrożenia 

ekologiczne. Systematyczna i skuteczna realizacja kompleksowego programu ochrony 
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środowiska naturalnego przyniosła bardzo wyraźne efekty w sferze gospodarki odpadami 

komunalnymi, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, zieleni 

miejskiej oraz gleby.  

 

Nieprzerwanie od 1999 roku miasto wdraża program likwidacji tzw. niskiej emisji spalin 

komunalnych i przemysłowych. Likwidowane są systematycznie lokalne kotłownie, które 

dostarczały ciepło do komunalnych zasobów mieszkaniowych. Są one zastąpione węzłami 

cieplnymi z przyłączeniem do sieci Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

albo kotłowniami gazowymi lub olejowymi. Dzięki zastosowaniu proekologicznego systemu 

ogrzewania, możliwe okazało się wyłączenie z eksploatacji w mieszkaniach komunalnych aż 

2.366 zwykłych pieców węglowych, a także łącznie ponad stu lokalnych kotłowni 

tradycyjnych. Doskonałe korzyści dla ochrony powietrza oraz dla ochrony mieszkańców 

przed szkodliwym hałasem i wibracjami przyniosło zakończenie budowy zachodniej 

obwodnicy miasta (listopad 2005). Dziennie tą arterią przejeżdża ok. 20 tys. samochodów.  

Rok 2005 przyniósł korzystne dla mieszkańców i środowiska naturalnego efekty w postaci 

wyprowadzenia ciężkiego ruchu tranzytowego ze śródmieścia. Ochronie mieszkańców przed 

hałasem służą ekrany dźwiękochłonne, ciągnące się na długości 1100 metrów wzdłuż 

obwodnicy. Legnica była pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało z NFOŚiGW  

1,3 mln zł pożyczki na sfinansowanie tych instalacji chroniących przed hałasem. 

 

Zachodnia obwodnica Legnicy, której budowę zakończono jesienią ubiegłego roku oraz jej 

oddziaływanie na jakość życia mieszkańców miasta stały się już przedmiotem analiz i badań 

naukowych. Pionierem w tej dziedzinie jest nauczyciel z legnickiego Zespołu Szkół 

Integracyjnych, pan Witold Klocek, który kończąc studia podyplomowe w Wałbrzyskiej 

Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, przeprowadził w lutym br. badania wpływu 

obwodnicy na emisję hałasu w mieście. 

Po przeprowadzeniu badań sondażowych (ankiety) na reprezentatywnej grupie legniczan 

autor opracowania stwierdził, że 98% mieszkańców uważa wybudowanie obwodnicy za 

konieczne i bardzo celowe. Zdaniem 97% - hałas w Legnicy zmniejszył się za sprawą 

właśnie obwodnicy zachodniej. Badania wykazały, iż 69% legniczan przyznaje dobrą ocenę 

eliminacji hałasu, która nastąpiła po wybudowaniu obwodnicy. Zdaniem 16% badanych 

wyciszeniu miasta należy się ocena bardzo dobra. Obniżenie poziomu hałasu we własnym 

miejscu zamieszkania odczuwa 82% badanej populacji, a tylko 1% nie zauważyło zmian. 

 

Jesienią 2002 roku zakończyła się modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, która przy 

wsparciu pożyczkowym NFOŚiGW kosztowała 9 mln zł. Obecnie komunalne ścieki są w 100 

procentach oczyszczane. Średni krajowy współczynnik nie przekracza w tym względzie 50 
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procent. Oczyszczalnia, usuwając także związki biogenne, spełnia wszelkie standardy 

unijne. Wytwarzana przez komunalną spółkę – Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji – woda pitna odznacza się wieloma parametrami korzystniejszymi od tych, które 

przewidują europejskie normy jakości. W 2005 roku trwał drugi etap modernizacji 

oczyszczalni – na części osadowej wybudowano stację zagęszczania osadów. Jej celem jest 

obniżenie kosztów oczyszczania ścieków przez wdrożenie najnowszych technologii. Koszt 

kilkuetapowego przedsięwzięcia szacuje się na 13 mln zł.  

W roku 2005 LPWiK przeznaczyło na to zadanie prawie 2 miliony z łącznej kwoty 3,5 mln zł, 

zaangażowanej w wielokierunkową modernizację zakładu. 

 

W ostatnich latach około 15 mln zł, stanowiących środki własne, pochodzące głównie  

z Gminnego  i Powiatowego Funduszów Ochrony Środowiska przeznaczono między innymi 

na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, budowę ekranów akustycznych i systemu 

odprowadzania ścieków z obwodnicy zachodniej, na inwestycje z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, na termorenowację obiektów oświatowych, edukację ekologiczną oraz 

konserwację pomników przyrody i cennych starodrzewów. W 2005 r. przeznaczono na 

zadania zwi ązane z ochron ą i popraw ą stanu środowiska 2.700.662 zł  (w kwocie tej nie 

mieszczą się wydatki na obwodnicę zachodnią i ul. NMP), w tym 1.116.964 zł stanowi ą 

środki pochodz ące z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

 

W ramach partnerstwa publiczno – prywatnego – Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej zawarło umowę z firmą Ener-G Polska, w oparciu o którą firma z mieszanym 

angielsko – polskim kapitałem buduje na komunalnym składowisku odpadów instalację do 

odzyskiwania biogazu i przekształcania go w energię elektryczną i cieplną. Inwestor 

przeznaczył na ten cel 6 milionów złotych. Dzięki inwestycji, unikatowej jeśli chodzi o polskie 

warunki – której efekty będą odczuwalne w roku bieżącym – do atmosfery przestanie 

wydobywać się metan i ustanie niebezpieczeństwo samozapłonów. 

  

Do najwa żniejszych inwestycyjno - remontowych przedsi ęwzięć związanych z ekologi ą 

w ubiegłym roku nale żały: 

- zakończenie budowy ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej; 

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Wałach Królowej Jadwigi i ul. 

Bobrowej (koszt zadania 1.360.781 zł); 

- rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wielogórskiej (koszt 32.218 zł); 

- termoizolacja obiektów oświatowych – Zespół Szkół Samochodowych, Szkoła 

Podstawowa nr 9 (koszt ponad 400 tys. zł); 
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- remont kapitalny Skweru Orląt Lwowskich – II etap (koszt prawie 150 tys. zł); 

- odnowa zieleni miejskiej i konserwacja starodrzewu (koszt prawie 150 tys. zł); 

- modernizacja kotłowni w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej przy ul. Okrzei 9 (koszt ponad 

108 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚiGW – ponad 70 tys. zł); 

- kontynuacja rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego lotniska JAR 

(na sczerpywanie wolnego paliwa z wód podziemnych, rekultywacja gruntu metodą 

biologiczną, monitorowanie procesów itp. wydano ponad 47 tys. zł); 

- oczyszczenie potoku Kopanina (koszt 35 tys. zł); 

- zakup automatycznej prasy belującej do surowców wtórnych (ponad 38 tys. zł; całość 

zadania wyniósł 228.140 zł. Pozostałe więc środki pochodziły z nagrody, jaką miasto 

otrzymało w konkursie „Nasza Gmina w Europie”); 

- uporządkowanie międzywala Kaczawy (prawie 35 tys. zł); 

- konserwacja Młynówki (ponad 30 tys. zł); 

- konserwacja i porządkowanie Lasku Złotoryjskiego (25 tys. zł); 

- zlecenie wykonania i zakup 14 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (prawie 20 

tys. zł); obecnie miasto posiada 206 takich pojemników; 

- likwidacja i rekultywacja 10 nielegalnych, „dzikich” wysypisk (19 tys. zł). 

 

W Legnicy, na mocy uchwały Rady Miejskiej z 30 marca 1998 roku, uznano za pomniki  

i objęte są ochroną prawną 82 obiekty przyrodnicze, składające się z 448 drzew. Spośród 

330 drzew - przewidzianych w ubiegłym roku do leczenia i konserwacji – prawie połowa 

podlega ochronie prawnej. W samym tylko Parku Miejskim rośnie 128 gatunków i odmian 

drzew oraz krzewów. Najstarsze pomnikowe dęby liczą około 160 - 200 lat. Wszystkie 

drzewa, które poddaje się zabiegom leczniczym, zachowują żywotność. 

Ważną rolę w finansowaniu prac związanych z leczeniem i pielęgnacją pomników przyrody 

oraz cennego starodrzewu odgrywają dotacje, uzyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace te prowadzone są już od dwudziestu kilku 

lat. W tym okresie udało się wyleczyć ponad 6.000 drzew. W Legnicy w minionym roku 

uzdrawianiem drzew zajmowała się firma wykorzystująca w praktyce techniki alpinistyczne.  

 

Istotnym elementem aktywności gminy  w dziedzinie ochrony środowiska jest edukacja 

ekologiczna. W ramach inicjatyw edukacyjnych i promocyjnych Fundacja Ekologiczna 

„Zielona Akcja” (ubiegłoroczny laureat nagrody Marszałka Województwa za inicjatywy) po 

raz czwarty przeprowadziła w mieście kampanię recyklingu, połączoną z konkursem „Młody 

Ekolog”. Wzięło w niej udział prawie 5 tysięcy uczniów, którzy zebrali 2 tony puszek 

aluminiowych, blisko 20 ton makulatury i prawie tonę baterii. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa 

nr 16. 
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Jedenasty już rok działała unikalna w skali kraju „Ekobiblioteka” przy Legnickiej Bibliotece 

Publicznej. Z jej bogatej dokumentacji, zbiorów książkowych i materiałów multimedialnych 

korzystają uczniowie i studenci. Prowadziła ona lekcje przyrodnicze dla przedszkolaków, 

konkursy „Nasza Ziemia – Nasz Świat”, „Wycięty las szumi tylko w nas”. Przygotowała też 

konferencję dla uczniów, studentów i nauczycieli pt.:„Konflikty społeczno-ekologiczne w 

Polsce”. 

W edukację ekologiczną włączały się także inne instytucje miejskie, w tym Młodzieżowe 

Centrum Kultury, organizujące X Festiwal Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka 2005”. 

Legnickie dzieci i młodzież wzięły udział w dorocznych akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dni 

Ziemi”. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się imprezy proekologiczne, połączone z 

promocją sportów rowerowych, podczas wrześniowego Europejskiego Dnia Bez 

Samochodu. W jego organizację włączyły się m. in. Ludowy Klub Sportowy „Legrol”. Legnicki 

Ruch Rowerowy, Klub Turystyki Rowerowej „EkoRama”, Młodzieżowe Centrum Kolarstwa i 

Fundacja „Zielona Akcja” oraz Policja. 

 

 

XIII. PROGRAM  „POROZUMIENIE  DLA  BEZPIECZE ŃSTWA  LEGNICY” 

 

W mieście w minionym roku systematycznie realizowany był program prewencyjno – 

edukacyjny, służący zapobieganiu przestępczości i poprawie porządku publicznego 

„Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy”. Skupiał on wokół siebie wszystkie siły i służby 

zajmujące się bezpieczeństwem, a składały się nań: 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym i samotnym w okresie zimy i mrozów 

ze strony Straży Miejskiej, Policji oraz miejskich instytucji opieki społecznej; 

- prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach i ośrodkach opiekuńczych, 

zwiększających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poruszających się po drogach; 

zadania te wspierają, 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 w ramach programu Dealer, zmierzające do eliminowania 

handlu narkotykami w szkołach; 

- opracowanie i wdrożenie przez Urząd Miasta, Policję i Spółdzielnie Mieszkaniowe 

obywatelskiego projektu bezpieczeństwa „Czuwający sąsiad”; 

- systematyczne spotkania i konsultacje Prezydenta Miasta z różnymi środowiskami, 

poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa mieszkańców; 

- wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji; 

- inwestycje drogowe; 
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- inwestycje związane z budową oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, progów 

spowalniających ruch; 

- remonty i budowa nowych odcinków ścieżek rowerowych; 

- rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta. 

 

W 2005 roku z gminnego bud żetu przeznaczono ponad 37 mln zł na popraw ę stanu 

szeroko rozumianego bezpiecze ństwa mieszka ńców. Po śród najwa żniejszych 

przedsi ęwzięć w sferze zwalczania i zapobiegania przest ępczości oraz patologii 

społecznych, poprawy bezpiecze ństwa w ruchu drogowym, przeciwpo żarowego itp. 

znalazły si ę, m. in. : 

- utrzymanie, remonty i inwestycje dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich 

– 29.131.077 zł, 

- oświetlenie ulic oraz budowa nowego oświetlenia – 3.897.323 zł, 

- finansowa i rzeczowa pomoc dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym 

doposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 125.790 zł, 

- tworzenie dzieciom i młodzieży warunków spędzania czasu wolnego bez zagrożeń i 

uzależnień – 3.063.957 zł, 

- realizacja programów profilaktycznych i zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego – 

498.284 zł. 

Bezpośrednio podporządkowana Prezydentowi jest, licząca 48 funkcjonariuszy, Straż 

Miejska.  Na jej działalność wydatkowano 1.847.400 zł. W 2005 roku służby patrolowe 

strażników (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, wyposażonego w 12 kamer. Są one umieszczone w 

szczególnie newralgicznych i narażonych na zagrożenia rejonach Legnicy. Stacja 

monitorowania miasta jest wykorzystywana również przez Policję do kierowania działaniami 

operacyjnymi oraz ustalania miejsca i sprawców przestępstw.  

Miejscy Strażnicy ujawnili w 2005 roku 12.401 wykroczeń (w roku poprzednim było ich 

13.765). 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 (takich przypadków było 

1.574, a rok wcześniej – 1.872). Ujawniono 1.396 aktów łamania przepisów prawa lokalnego, 

zwłaszcza mówiących o zakazie handlu w nieprzeznaczonych do tego miejscach (2004 r. – 

1.624). Odnotowano 1.236 aktów wandalizmu i bezmyślnego niszczenia mienia 

komunalnego. Jest to ilość aż dwukrotnie mniejsza od tej z roku 2004 (2.579 aktów 
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wandalizmu). Strażnicy ujęli i przekazali Policji sprawców 11 przestępstw. Mniejsza niż w 

latach poprzednich była również ilość ferowanych przez Straż Miejską pouczeń (3.283 razy) 

oraz mandatów (2.219, podczas gdy w 2004 – prawie o tysiąc więcej). Łączna kwota, na jaką 

opiewały mandaty wyniosła ponad 369 tys. złotych. Funkcjonariusze SM w zdecydowanie 

bardziej rygorystyczny sposób podchodzili do sprawców wykroczeń wielokrotnie łamiących te 

same przepisy i uchylających się od odpowiedzialności. Dowodzi tego fakt, że przeciwko 416 

osobom skierowali wnioski do Sądu Rejonowego o wymierzenie kary. Rok wcześniej takim 

finałem ich interwencji zakończyły się tylko 194 incydenty. 

Komenda Miejska Policji , z której szefem Prezydent współpracował w ubiegłym roku na 

bieżąco, odbywając narady i konsultacje, odnotowała w Legnicy bardzo znaczący sukces w 

postaci ograniczenia przestępczości we wszystkich kategoriach. Ich ilość spadła z 9.437 w 

roku 2004 do 8.120 w roku 2005 (zmniejszenie o 1.317 przestępstw). Ilość rozbojów 

zmniejszyła się o 16%, kradzieży – o 14%, kradzieży z włamaniem – o 18%. Pobić i bójek 

mniej było o 26%, a włamań do piwnic – aż o 48%. 

Policjanci byli bardziej skuteczni w wykrywaniu przestępców, osiągając wynik 61,7% (rok 

wcześniej – 60,4%, a w 2003 r. – 52,9%). Dotyczy to zwłaszcza najgroźniejszej kategorii tzw. 

przestępstw rozbójniczych. Popełniono 262 takie czyny, a do więzienia trafiło 69,8% 

sprawców tych zbrodniczych aktów. Policja zatrzymała 142 dealerów narkotykowych (118 w 

2004 r.). Znacznie bezpieczniej było też na legnickich drogach, mimo że w 2005 roku w 

mieście przybyło prawie 6 tysięcy samochodów. Policjanci odnotowali mniejszą niż w 2004 

roku ilość wypadków drogowych (292 – spadek o 54), kolizji drogowych (1.487 – spadek o 

334) oraz rannych ofiar (386 – spadek o 73). Na drogach Legnicy zginęły 24 osoby. Rok 

wcześniej miało miejsce 31 takich tragedii. 

Z myślą o dalszej poprawie bezpieczeństwa legniczan 14 grudnia 2005 r. odbyło się w 

Urzędzie Miasta spotkanie poświęcone problematyce zmian w strukturze organizacji i 

funkcjonowania Policji w Legnicy w roku 2006. Uczestniczyli, m. in. Prezydent Tadeusz 

Krzakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Kozak z grupą radnych i Komendant 

Miejski Policji Jan Król, któremu towarzyszyli najbliżsi współpracownicy. 

Komendant Król stwierdził, że zaplanowane od nowego roku zmiany organizacyjne oparte są 

na wnioskach z analizy dotychczasowego działania Policji w mieście. Ich celem jest to, by 

Policja była szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza. Dotychczasowa struktura placówek i 

służb, zdaniem Komendanta, była nadmiernie rozproszona. Ustalono, że w 2006 roku 

przestanie istnieć I Komisariat przy ul. Kościuszki. Jego załoga będzie przeniesiona do 

Komendy na ul. Asnyka. Budynek, stanowiący własność Skarbu Państwa, a mieszczący 



Raport roczny Prezydenta Legnicy 2005 rok 
_________________________________________________________________________________ 

 70 

komisariat, jest w bardzo złym stanie technicznym, nie spełnia wymogów, a jego remont 

musiałby kosztować aż około 2 milionów złotych.  

Policjanci z ul. Asnyka zajmować się będą przestępstwami o większym „ciężarze 

gatunkowym”, a teren ich działania obejmie całe miasto. Wbrew krążącym pogłoskom, nie 

ulegnie likwidacji II Komisariat przy Alei Rzeczypospolitej. Działające w nim sekcje zajmą się 

głównie prewencją i przestępczością pospolitą. Tutaj będą mieć siedzibę wszyscy legniccy 

dzielnicowi, nowy, sześcioosobowy zespół ds. wykroczeń, referat patrolowy (także do 

wspólnych patroli ze Strażą Miejską) i trzyosobowa drużyna z psami tropiącymi.  

W perspektywie roku 2007 placówka ta zostanie przeniesiona na osiedle Piekary do obiektu 

obecnej Szkoły Podstawowej nr 17. Policja chce być bliżej największych legnickich osiedli  

i dlatego przyjmie propozycję Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, by na potrzeby 

komisariatu zaadaptować budynek szkolny, w którym zakończona będzie działalność 

oświatowa. 

W ramach zaprojektowanych na 2006 r. zmian na legnickich ulicach pojawi się dodatkowych 

pięciu policjantów, gdyż zmiany te pozwolą na wygospodarowanie pięciu patrolowych 

etatów. Telefony alarmowe od mieszkańców przyjmować będą trzej funkcjonariusze. Żadna 

z osób zatrudnionych w Policji nie zostanie zwolniona, natomiast przewiduje się redukcję 

kilku istniejących wcześniej stanowisk kierowniczych. 

Uczestnicy spotkania z uznaniem odnieśli się do faktu przeznaczenia przez Prezydenta  

w 2006 r. 100 tysięcy złotych na sfinansowanie dodatkowych patroli Policji w mieście. Dzięki 

temu ich ilość zwiększy się na ulicach o jedną czwartą.  

 

Zapewnieniem bezpieczeństwa legniczan w sytuacji zagrożenia pożarami, katastrofami  

i klęskami żywiołowymi zajmowała się w 2005 r. Komenda Miejska Pa ństwowej Stra ży 

Pożarnej  (wraz z trzema jednostkami ratowniczo-gaśniczymi), na której funkcjonowanie 

przeznaczono w budżecie miasta 5.372.704 zł. W rejonie operowania tych jednostek  

w minionym roku zanotowano 1.884 interwencje, co stanowi zmniejszenie o 141 w stosunku 

do roku 2004. Mniej o 87 było pożarów (1.038). Mniejsze były również spowodowane przez 

pożary i inne zagrożenia straty materialne, oszacowane na 4.855.000 zł (w 2004 r. wyniosły 

7.611.000 zł). 

 

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło się 17 stycznia 2005 

uroczyste spotkanie z okazji zakończenia remontów obiektów Komendy i Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, a także przekazania do użytku dwóch samochodów. Pierwszy 

(marki Iveco) służy do ograniczania stref skażeń chemicznych, drugi (marki Ford Focus) – do 

zadań operacyjnych. Bojowy wóz gaśniczo – chemiczny zakupiony został między innymi 

dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz porozumieniu, jakie 
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Prezydent Legnicy zawarł z Wójtem Gminy Kunice na przekazanie przez tę gminę 10 tysięcy 

złotych, służących doposażeniu legnickich strażaków. Prezydent Miasta przekazał też 

pożarnikom wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące do utrzymania sprzętu i taboru oraz 

cyfrowy aparat fotograficzny do dokumentowania zdarzeń. 

 

Stałą troską władz miasta jest dbało ść o utrzymanie w gotowo ści i odpowiednim stanie 

technicznym infrastruktury przeciwpowodziowej , szczególnie w kontekście doświadczeń 

z lat 1977 i 1997. 17 marca 2005 r. Prezydent ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego 

dla Miasta Legnicy, w związku ze wzrostem poziomu wód w rzekach przepływających przez 

miasto oraz ich dopływach. Oznaczało to stały monitoring wód, zwłaszcza w punktach 

pomiarowych, sytuacji atmosferycznej, stały telefoniczny dyżur Prezydenta oraz członków 

Zespołu Reagowania Kryzysowego, a także bieżącą kontrolę gotowości do działania służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Po czterech dniach 

Prezydent odwołał stan pogotowia.  

 

Jesienią ubiegłego roku w wielu krajach Europy, w tym również w Polsce, pojawiło się 

zagrożenie epidemiologiczne ptasią grypą. W związku z tym Prezydent Miasta polecił 

gminnym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek w mieście, by we 

współpracy z  Powiatowym Inspektoratem Weterynarii i Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 

określiły konkretne zadania dla poszczególnych służb, jakie wiążą się z profilaktyką  

i minimalizacją zagrożenia ptasią grypą na terenie gminy Legnica, oraz ustaliły procedury ich 

współdziałania.  

 

 

XIV.  WYBORY  DO  PARLAMENTU  ORAZ  NA  PREZYDENTA  RP 

 

Prezydent miasta wydał Postanowienie nr 2149/IV/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw koordynacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów 

do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września oraz Postanowienie nr 

2150/IV/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji 

zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 

października 2005 r. Obu zespołom przewodniczył Sekretarz Miasta, a w ich skład weszli 

dyrektorzy lub pracownicy wybranych wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele Telefonii 

„Dialog” S.A., KM Państwowej Straży Pożarnej, KM Policji oraz Komendant Straży Miejskiej. 

Ich zadaniem było zapewnienie warunków organizacyjno – technicznych dla sprawnego 

przeprowadzenia wyborów (m.in. przygotowanie lokali wyborczych, szkolenia członków 

komisji) i współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.  
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30 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się publiczne losowanie osób, które zasiadały  

w Obwodowych Komisjach Wyborczych, podczas wyborów do Sejmu i Senatu. Z prawa 

zgłaszania kandydatów do prac w komisjach skorzystało 17 komitetów, które zgłosiły 689 

osób. Spośród nich wylosowano 490 osób. W komisjach wyborczych pracowało łącznie 539 

osób, gdyż prawo do zgłoszenia 49 kandydatów przysługiwało prezydentowi miasta. 

W mieście utworzonych było 49 obwodów do głosowania, w tym dwa zamknięte:  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym oraz w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 

przy ul. Grabskiego.   

 

13 września w Ratuszu odbyło się natomiast publiczne losowanie kandydatów do 

Obwodowych Komisji Wyborczych, podczas wyborów prezydenckich. Z prawa zgłaszania 

kandydatów skorzystało 13 komitetów, zgłaszając 581 osób. Spośród nich wylosowano 392 

(po 8 do komisji). W każdej komisji pracował po 9 osób, czyli łącznie 441. W tej liczbie było 

również 49 osób wytypowanych przez prezydenta miasta. 

 

We wrześniu odbyły się szkolenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych.  

W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta były wyłożone do publicznego wglądu 

spisy wyborców, uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych oraz 

prezydenckich. Można też było pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza 

miejscem zamieszkania. 

Wybory na Prezydenta RP odbyły się w dwóch turach – 9 października oraz 23 października. 

 

 

        Prezydent Miasta Legnicy 

  

          Tadeusz Krzakowski 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Biura Prezydenta 

         Maria Kubasik 
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