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WSTĘP 

Strategia Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS została przyjęta Uchwałą 
Nr L/515/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. Jest to dokument 
kierunkowy, dążący do rozwoju Legnicy w średniookresowej perspektywie czasowej. 
Zawiera główne cele strategiczne oraz cele operacyjne, w które wpisano 
przedsięwzięcia. Zdefiniowana w dokumencie wizja i misja rozwoju miasta Legnicy 
opiera się na pięciu strategicznych celach, które są sobie równe pod względem 
ważności. Są to: 

• Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach oraz podnoszenie 
atrakcyjności inwestycyjnej Miasta, 

• Wzrost znaczenia Legnicy jako regionalnego ośrodka edukacji, kultury, 
turystyki i sportu, 

• Poprawa jakości i warunków życia Legniczan, 
• Kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i zachowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego, 
• Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. 

Realizację celów strategicznych wspomagają poszczególne cele operacyjne: 
• Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu 

regionalnym i ponadlokalnym, 
• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych 

terenów inwestycyjnych, 
• Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych świadczonych 

elektronicznie, 
• Tworzenie „klimatu dla biznesu" - Legnica centrum konferencyjno-

biznesowym, 
• Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 
• Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca rozwojowi 

kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, 
• Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży, 
• Rozwój edukacji ustawicznej i innych form podnoszenia kwalifikacji dla osób 

pozostających na rynku pracy, 
• Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu 

ponadlokalnym, 
• Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym szczególnie 

młodzieży akademickiej, 
• Wykorzystanie technologii teleinfromatycznych w rozwoju usług kultury i jej 

promocji, 
• Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako ważnego elementu 

atrakcyjności miasta, 
• Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia, 
• Rozwój oferty i infrastruktury dla osób starszych, 
• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu, 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań zawartych w 
STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA  LEGNICY  2015 – 2020  PLUS 

3 

• Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego, 
• Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania usługami 

komunalnymi, 
• Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych 

społeczności, 
• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 
• Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości architektonicznej 

i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki, 
• Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby 

edukacyjne oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby 
rekreacji, 

• Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz ograniczania 
skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych, 

• Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań 
służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, w tym 
CO₂, 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
• Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadami. 

Realizacja przyjętej Strategii stanowi podstawę osiągnięcia zamierzonych 
celów. Niezwykle ważne jest systematyczne monitorowanie postępu realizacji zadań 
planowanych do wykonania w okresie obowiązywania Strategii 2015-2020 plus. 
Sprawozdanie z wykonywanych działań będzie sporządzane raz na rok. W 2016 roku 
opracowano sprawozdanie obejmujące okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
w oparciu o materiały źródłowe wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Legnicy, 
jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji zewnętrznych wpisujących się 
w założenia rozwoju miasta określone w Strategii.  
Zadania realizowane przez Gminę Legnica i jednostki organizacyjne gminy znajdują 
odzwierciedlenie w dokumentach finansowych gminy czyli w budżecie miasta 
Legnicy na 2016 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz są zgodne 
z prowadzoną polityką zagospodarowania przestrzennego określoną w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnica. 

Zgodnie z zapisem Strategii organem recenzującym jest Zespół Zarządzający 
Strategią. Po przedstawieniu raportu Prezydentowi Miasta Legnicy i akceptacji przez 
Zespół Zarządzający oraz Radę Miejską, sprawozdanie będzie publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy, umożliwiając w ten sposób opinii 
publicznej zapoznanie się z jego treścią. 
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ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH 
ORAZ PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 
 
 
1.1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA UKŁADU TRANSPORTU 

PUBLICZNEGO O ZNACZENIU REGIONALNYM I PONADLOKALNYM. 
 

1.1.1. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska 
Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie. 

 
W 2015 roku, w ramach zadania opracowano: 

• zmiany w dokumentacji w zakresie przebiegu sieci wodociągowej na odcinku 
od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej, 

• koncepcję odwodnienia drogi będącą podstawą do wykonania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej zmian do zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej w zakresie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej 
do mostu na rzece Kaczawie, 

• opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla 
projektowanego zbiornika retencyjnego. 

W dniu 18.12.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu 
nieograniczonego, na wybór Wykonawcy budowy Zbiorczej Drogi Południowej na 
odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej. 
 
1.1.3. Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń 

z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej. 
 

W dniu 05.03.2015 r. dokonano końcowego odbioru robót w zakresie 
przebudowy skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego oraz odcinka ul. 
Grabskiego od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego. 

W ramach tego zadania wykonano: 
• przebudowę jezdni: 

o ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z betonu asfaltowego, 
o ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej, 

• przebudowę chodników: 
o ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z kostki betonowej,  
o ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej, 

• budowę ścieżek rowerowych: 
o ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z kostki betonowej,  
o ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej, 

• budowę kanalizacji deszczowej – zamontowano przepompownię wód 
deszczowych z pełnym wyposażeniem, ułożono kanały z rur, 

• przebudowę sieci wody, 
• oświetlenie uliczne,  
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• latarni oświetleniowych, ułożono linię kablową, 
• kanalizację teletechniczną dla sieci LEGMAN, 
• kanał technologiczny, 
• tereny zielone. 

   
Przebudowa ul. Jaworzyńskiej 

 
1.1.4. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem 

publicznym w mieście Legnica. 
 

W 2015 roku wykonano następujące prace projektowe: 
• koncepcję systemu sterowania ruchem, 
• projekty modernizacji skrzyżowań, 
• projekt systemu łączności, 
• projekt lokalizacji znaków zmiennej treści (VMS), 
• projekt Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP), 
• projekt Centrum Zarządzania Ruchem, 
• projekt Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem, 
• projekt integracji wszystkich elementów podsystemów w ramach otwartych 

standardów zbierania i dystrybucji danych dla celów sterowania z Centrum 
Sterowania Ruchem, 

• projekt układów CCTV, 
• projekt identyfikacji i pomiaru prędkości pojazdów, 
• strategia Sterowania Ruchem, 
• projekt organizacji ruchu z programami sygnalizacji. 

W zakresie rzeczowym wykonano: 
• adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Centrum Zarządzania 

Ruchem, które mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 2 oraz pomieszczeń 
serwerowni przy Placu Słowiańskim 7,  

• kanalizację dla sieci LEGMAN w zakresie: studni, ułożenia kanalizacji 
kablowej oraz zaciągnięcia kabli światłowodowych;  

• pięć tablic zmiennej treści (VMS) zlokalizowanych przy ulicach: Witelona, 
Jaworzyńskiej, Pocztowej, Wrocławskiej i Piłsudskiego, 

• sześć tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej (DIP) zainstalowanych 
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przy ulicach: Skarbka (2 szt.), Pocztowej (2 szt.), II Armii WP oraz 
Wrocławskiej. 
W ramach zadania na 43 legnickich skrzyżowaniach zainstalowano: 

• sterowniki ruchu drogowego, 
• maszty sygnalizacyjne, 
• bramki sygnalizacyjne, 
• sensorowe przyciski dla pieszych, 
• sensorowe przyciski dla rowerzystów, 
• sygnalizatory akustyczne dla osób niedowidzących i niewidomych, 
• pętle indukcyjne dla detekcji pojazdów w nawierzchni jezdni, 
• kamery wideodetekcji, 
• sygnalizatory kołowe, 
• kamery monitoringu CCTV, 
• kamery (RL) do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 
• kamery (RWC) rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, 
• sygnalizację świetlną (SK_P) dla wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych PSP. 

Ponadto w siedzibach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Legnicy oraz Straży Miejskiej przygotowano stanowiska do analizy zdarzeń 
i komunikacji z Centrum Zarządzania Ruchem.  
 
1.2. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA 

ISTNIEJĄCYCH I NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH 
 
1.2.1. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej - wschodnie 

otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych 
w Legnicy. 

 
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Legnicy rozpoczęcie 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie 
ul. Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów 
produkcyjno-usługowych  w Legnicy  jest zaplanowane  na rok 2017.  
 
1.2.2. Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ul. Jaworzyńskiej  oraz obwodnicy 

południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych 
w Legnicy.  

 
W ramach zadania na rok 2015 zaplanowano przejęcie nieruchomości pod 

drogi publiczne (działki nr 13/7 i 13/8, obręb Legnicki Dwór). Zadania nie wykonano 
z powodu postępowania administracyjnego w tej sprawie. Sprawa prowadzona była 
przez Starostę Legnickiego, wskazanego przez Wojewodę Dolnośląskiego z racji 
zaistnienia przesłanek wyłączających Prezydenta Miasta z mocy prawa od 
załatwienia sprawy.  
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1.2.3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej 

i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego. 
 
W roku 2015, w ramach zadania wykonano: 
• dodatkowy pas włączenia - zjazd z ul. Wrocławskiej o nawierzchni jezdni 

z betonu asfaltowego oraz chodnik z kostki brukowej betonowej, 
• drogę wewnętrzną ze stanowiskami postojowymi dla samochodów 

osobowych, od ul. Wrocławskiej, wzdłuż budynku Urzędu Skarbowego, do 
skrzyżowania z ul. Jordana. Nawierzchnie dróg wewnętrznych jezdni, 
chodników, zjazdów, stanowisk postojowych i parkingu zostały wykonane 
z kostki brukowej betonowej, 

• zagospodarowanie zieleni (trawniki, nasadzenia drzew i krzewów, elementy 
małej architektury - kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), 

Pracom budowlanym towarzyszyły dodatkowe elementy to jest:  
• budowa kanalizacji deszczowej, 
• przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych, 
• przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych, 
• budowa oświetlenia ulicznego. 

   

 
Budowa układu komunikacyjnego  między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego. 
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1.3. ROZWÓJ TECHNOLOGII ORAZ USŁUG PUBLICZNYCH I KOMERCYJNYCH 
ŚWIADCZONYCH ELEKTRONICZNIE 

 
1.3.1. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN. 

 
Realizacja projektu LEGMAN w pełnym zakresie uzależniona jest od 

pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania. Elementy projektu 
sieci realizowane były w ramach innych inwestycji infrastrukturalnych.  

W 2015 roku przeprowadzano 8 uzgodnień projektowych i budowlanych 
części doziemnej odcinków sieci LEGMAN, w wyniku czego wybudowano, bądź 
zaprojektowano około 4 km kanalizacji teletechnicznej przy realizacji zadań 
związanych z: przebudową ul. Jaworzyńskiej, rewitalizacją Parku Miejskiego, 
Budową Zbiorczej Drogi Południowej, budową Placu Sybiraków, siecią Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej, przebudową chodników przy ul. Witelona. 
Przeprowadzono konsultacje z PWSZ w celu połączenia sieci LEGMAN 
z akademicką siecią PWSZ.  
Ponadto, w ramach realizacji zadania Budowa Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym uzgodniono i zrealizowano około 
14 km kanalizacji teletechnicznej. Przeprowadzono inwentaryzację sieci 
z uwzględnieniem lokalizacji nowych podłączeń jednostek gminnych do sieci, 
elementów ZSZRiTP oraz monitoringu miejskiego. Całość inwentaryzacji naniesiono 
na interaktywną mapę. Opracowano plan dalszego rozwoju sieci LEGMAN. 

Uzgodniono procedury związane z przekazaniem do systemu paszportyzacji 
dokumentacji powykonawczej sieci światłowodowej ITS oraz dokonano aktualizacji 
oprogramowania FastGIS. Prowadzono paszportyzację sieci także w zakresie 
infrastruktury ITS. 
  Przygotowano i złożono wniosek w sprawie wyrażenia zgody Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej na świadczenie przez Gminę usług BDI. Opracowano 
tabelaryczne zestawienie 55 instytucji wraz z zakresem usług świadczonych przez 
sieć LEGMAN oraz typów łączy i ich przepustowości.  
 
1.3.2. Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów 

wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań 
z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danymi i rejestrami 
UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu 
upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie 
w sprzęt komputerowy).  

 
  W ramach podnoszenia bezpieczeństwa i wydajności środowiska 
bazodanowego systemu KSAT2000i (m.in. w związku z planowanym udostępnieniem 
nowych e-usług opartych na tym systemie), opracowano koncepcję architektury 
sprzętowo-systemowej, zrealizowano dostawę sprzętu oraz oprogramowania 
i utworzono nowe środowisko wirtualizacji. Dokonano migracji systemu KSAT2000i 
do nowo utworzonego środowiska wirtualnego i rozpoczęto jego produkcyjną 
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eksploatację. Migracja i zastosowanie nowych mechanizmów zabezpieczających 
pracę systemu umożliwia zachowanie ciągłości pracy oraz zmniejsza awaryjność 
dzięki zautomatyzowanym procedurom przełączania się serwerów wirtualnych 
w przypadku awarii. 

W związku z rozwojem środowiska wirtualnego oraz podnoszeniem poziomu 
bezpieczeństwa systemów, przeniesiono na nowy serwer wirtualny, pracujący pod 
kontrolą systemu Linux, oprogramowanie aplikacyjne Elektronicznego Systemu 
Obiegu Dokumentów Intradok. Jednocześnie przeniesiono repozytorium 
dokumentów systemu do dedykowanego zasobu na macierzy dyskowej. 
  Uruchomiono produkcyjnie nowy serwer domenowy pod kontrolą sytemu 
Windows Server 2012, który zastąpił stary kontroler domeny pracujący pod kontrolą 
systemu Windows Serwer 2003. Przeniesiono grupy polis, usług Active Directory, 
kontener z drukarkami, DNS-y i inne ustawienia migrowane z poprzedniej wersji 
serwera.   

Uruchomiono nowy serwer www, rozpoczęto migrację danych i uruchomiono 
produkcyjnie obsługiwane serwisy www. Zoptymalizowano serwer pod kątem 
wydajności i bezpieczeństwa. 

Dokonano przeredagowania portalu miasta www.legnica.eu. Zmieniono układ 
treści, stworzono mechanizmy rotujące banery, wstawiono ikony do mediów 
społecznościowych. Wykonanie prac pozwala na zmianę interfejsu graficznego 
strony. 
  Przeprowadzono prace mające na celu ujednolicenie informacji publikowanej 
zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronach www Urzędu Miasta 
Legnicy. Informację opublikowano w BIP, a na stronie www.legnica.eu utworzono 
przekierowanie do tożsamej zakładki w BIP, wyeliminowano w ten sposób błędy 
merytoryczne, oraz zmniejszono nakłady pracy. Scalono 16 zakładek wraz 
z podstronami. 

Udostępniono w trybie ciągłym aplikację internetową „Znajdź lokal wyborczy”, 
która standardowo umożliwia wyszukanie lokalu wyborczego przynależnego do 
punktu adresowego, według stanu ulic i punktów na dzień ostatniego generowania 
Spisu Wyborców. W okresie przedwyborczym w aplikacji zostaje dodatkowo 
włączona możliwość wyszukiwania po numerze PESEL na podstawie Spisu 
Wyborów wygenerowanego w Wydziale Spraw Obywatelskich (w roku 2015 
trzykrotnie wykonano zasilenia aplikacji danymi, wygenerowanymi na potrzeby 
wyborów Prezydenta RP, referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP), co 
umożliwia dokładne sprawdzenie, w którym obwodzie wyborczym obywatel może 
głosować.  

Skonfigurowano i udostępniono mieszkańcom elektroniczny system 
głosowania nad Legnickim Budżetem Obywatelskim. Zapewniono także obsługę 
strony www.lbo.legnica.eu na potrzeby III edycji LBO 2016 (w tym zarchiwizowano 
stronę LBO 2015), przygotowano i udostępniono nową mapę prezentującą podział 
miasta na obszary, lokalizację punktów do głosowania i mapę projektów 
zakwalifikowanych do głosowania.  

Na bazie darmowego oprogramowania opensource wdrożono Intranet – 
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wewnętrzny portal informacyjny oraz Helpdesk Urzędu Miasta Legnicy – system 
zgłoszeń serwisowych. 

W ramach inwentaryzacji zasobów miejskich wchodzących w zakres usług 
Smart City, przygotowano wewnętrzną stronę internetową zawierającą informacje 
o tych usługach oraz przygotowano przykładowy pakiet Open Data na potrzeby 
Smart City. 
  Na potrzeby pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii podłączono do 
użytkowanego w Wydziale systemu ERGO dane mapowe systemu eDIOM do 
prowadzenia ewidencji dróg wraz z oznakowaniem, udostępniane za pośrednictwem 
usługi WMS. Jednocześnie wprowadzono do systemu eDIOM warstwy rastrów mapy 
zasadniczej, udostępnionych przez Wydział Geodezji i Kartografii, na potrzeby 
pracowników Wydziału Zarzadzania Ruchem Drogowym oraz Zarządu Dróg 
Miejskich. Wzajemne udostępnienie zasobów umożliwia weryfikację spójności 
danych geodezyjnych z danymi ewidencji dróg, opracowanych na podstawie 
skaningu laserowego wykonanego podczas inwentaryzacji dróg.  
  W dniu 08.06.2015 r. w Wydziale Geodezji i Kartografii uruchomiono 
„produkcyjnie” mapę numeryczną (BDOT500) dla dwóch obrębów miasta Legnicy 
(Stare Miasto i Ochota), która jest prowadzona i udostępniana w formie cyfrowej oraz 
aktualizowana w oparciu o bieżące opracowania geodezyjne i kartograficzne – 
dostęp przez GEOPORTAL wewnętrzny i PORTAL GEODETY. Ponadto 
uruchomiono teleinformatyczny system: ewidencja miejscowości, ulic i adresów, 
w którym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 
9 stycznia 2012 r. prowadzona jest bieżąca ewidencja numerów adresowych. Bazę 
zweryfikowano pod kątem nazewnictwa ulic i punktów adresowych od 2012 r. 
W celu usprawnienia elektronicznego dostępu przez jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego do materiałów zasobu, nadano identyfikatory materiałom zasobu 
w ilości około 266 tys. dokumentów elektronicznych, natomiast w celu aktualizacji 
PORTAL GEODETY zasilono nowymi skanami map w ilości ok. 500 szt. 
  W celu usprawnienia obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, podjęto 
prace nad udostępnieniem w Portalu Geodety funkcjonalności dokonywania 
przelewów elektronicznych za pośrednictwem usługi Paybynet, oferowanej przez 
Krajową Izbę Rozliczeniową.  

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. obsługi płatności 
elektronicznych w kasach UM, przygotowano infrastrukturę na potrzeby instalacji 
terminali płatniczych, wykonano odpowiednie konfiguracje systemu KSAT2000i 
w zakresie obsługi kasowej i uruchomiono płatności elektroniczne w 4 kasach 
Urzędu.  
 Zmodernizowano stację bazową pracującą w publicznym paśmie 5 GHz na 
budynku Urzędu Miasta. Uruchomiono nowe łącze Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Straży Miejskiej z wykorzystaniem stacji 
bazowej. Zainstalowano nową radiolinię i dedykowany router dla Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Poprawiono stabilność i zwiększono 
przepustowość łącza z dotychczasowych 2 Mbit do 10 Mbit. 

Zbudowano i wdrożono do eksploatacji nową stację bazową pracującą 
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w publicznym paśmie 5 GHz, zlokalizowaną przy ul. Gwiezdnej 1 i przeprowadzono 
testy podłączeniowe nowych klientów. Pierwsze produkcyjne uruchomienia 
zrealizowane zostaną dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i filii Legnickiej 
Biblioteki Publicznej planuje.  
  Uruchomiono przełączniki obsługujące systemy wirtualne VMware oraz 
skonfigurowano system bezpieczeństwa (HA), którego celem jest wzajemne 
przejmowanie zadań w przypadku awarii jednego z przełączników. Nowe rozwiązanie 
zwiększa bezpieczeństwo i dostępność systemów wirtualnych na poziomie sieci. 

Przeprowadzono dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dostawa zakupionego sprzętu IT 
nastąpiła w miesiącu lipcu oraz grudniu. Zakupiono 1 serwer, 37 stacji roboczych, 
1 stację graficzną, 19 monitorów, 6 notebooków, 3 zasilacze UPS, 7 skanerów, 11 
drukarek, 4 anteny sektorowe, 6 urządzeń radiowych, 2 switche, 1 router.  

Zakupiony serwer przeznaczono na potrzeby zwiększenia wydajności pracy 
systemów GIS użytkowanych w Wydziale Geodezji i Kartografii, co również przyczyni 
się do zwiększenia możliwości użytkowych oprogramowania i połączenia baz 
danych. Zakończono prace związane z montażem serwerów pracujących w Wydziale 
Geodezji i Kartografii. W chwili obecnej trwa instalacja i konfiguracja oprogramowania 
bazodanowego oraz systemów GIS na nowym serwerze. 
  W związku z możliwością aplikowania o środki unijne wyłoniono wykonawcę 
i rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii Informatyzacji Gminy Legnica. 
Ponadto wykonawca zajmie się realizacją audytów informatycznych (Urzędu Miasta 
i jednostek gminy) oraz opracowaniem dokumentacji wymaganej do aplikowania 
o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla projektu „Usprawnienie obsługi klienta, w tym 
budowa i udostępnienie e-usług”, zwanego e-Obsługa Klienta lub e-OK. Projekt 
zakłada m.in. udostępnienie usług w zakresie opłat i podatków lokalnych. 
 
1.4. TWORZENIE "KLIMATU DLA BIZNESU" – LEGNICA CENTRUM 

KONFERENCYJNO-BIZNESOWYM. 
 
 
1.4.1. Organizacja spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli 

największych pracodawców w regionie oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym ich promocja. 

 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej zainicjował, a Wydział Rozwoju 

Miasta zorganizował przy udziale partnerów zewnętrznych (tj. Agencji Rozwoju 
Regionalnego Arleg oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) konferencję pn. 
„Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020”. Jej celem była edukacja 
oraz integracja środowisk: samorządu, przedsiębiorców, w tym small biznesu. 
Efektem tych działań była promocja miasta jako samorządu społecznie 
odpowiedzialnego za sprawy regionu i lokalnych przedsiębiorców.  
Konferencję poprzedził briefing prasowy z udziałem Podsekretarza Stanu 
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z Ministerstwa Gospodarki. Relacje z konferencji ukazały się w mediach lokalnych 
(portale, gazety, radio, telewizja), regionalnych (m.in. Radio Wrocław) oraz 
ogólnopolskich (m.in. Polska Agencja Prasowa).  

W miesiącu październiku w budynku Urzędu Miasta zorganizowano spotkanie 
z lokalnymi przedsiębiorcami pn.: „S3 – Droga wielkich możliwości dla Legnicy”. 

W ramach rozpowszechniania informacji o terenach inwestycyjnych 
organizowano spotkania z lokalnymi przedstawicielami firm oraz regionalnymi 
instytucjami działającymi na rzecz promocji województwa dolnośląskiego. 
Przedstawicielom Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazano aktualną 
ofertę inwestycyjną dotyczącą terenu byłego lotniska. Natomiast na spotkaniu 
z przedstawicielami Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. oraz 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przekazano materiały 
dotyczące terenów inwestycyjnych znajdujących się w ofercie Gminy Legnica. 

W grudniu Gmina Legnica podpisała Porozumienie partnerskie z Polską 
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Podpisany dokument miał na celu 
wzmocnienie współpracy na rzecz promocji gospodarczej oraz przyciągania 
inwestycji zagranicznych do Legnicy.  

W Legnicy przy klubie MKS Miedź Legnica S.A. rozwijał się Klub Biznesu 
skupiający ok. 70 firm z różnych branż, które wspierają działalność statutową klubu 
sportowego. Klub Biznesu Miedzi Legnica ma na celu skupienie przedsiębiorców 
związanych z regionem, potrafiących łączyć przyjemne z pożytecznym, rozwój 
zawodowy z pasją, jaką jest piłka nożna. Klub stwarza warunki do nawiązywania 
kontaktów biznesowych, które pomogą wesprzeć lokalną gospodarkę. Jednym 
z zadań Klubu jest pomoc w jak najpełniejszym wykorzystaniu ogromnych 
możliwości, jakie niesie za sobą marketing sportowy. Dla członków Klubu Biznesu 
Miedź Legnica organizowane są regularne spotkania tak zwane “śniadania 
biznesowe”, wspólne wyjazdy na mecze piłkarskie i inne duże wydarzenia sportowe 
i rekreacyjne. Od początku jego funkcjonowania Gmina Legnica wspiera tę 
działalność organizacyjnie, a także stwarzając właściwy klimat dla tego 
przedsięwzięcia. 

W 2015 roku Biuro Prezydenta brało udział w 40 spotkaniach Prezydenta 
Miasta Legnicy z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców.   
 
1.4.2. Promocja Legnicy jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorcy oraz 

promocja Smart City.  
 

Zgodnie z przyjętą strategią promocyjną Legnica – Smart City, jednym z jej 
filarów jest element SMART Ekonomia, rozumiany jako nieustanne zwiększanie 
konkurencyjności miasta poprzez: łączenie sił władz samorządowych, mieszkańców 
i przedsiębiorców tak, by wspólnie czerpać korzyści ze Smart City. W miesięczniku 
„Legnica.eu” i mediach społecznościowych przedstawiano nowoczesne rozwiązania, 
ich symbiozę z istniejącą modernizowaną infrastrukturą, koalicyjne przedsięwzięcia 
w postaci konferencji, wystąpień w sprawie społecznie ważnych i wypracowanych 
wspólnie stanowisk. Promowane były przedsięwzięcia dotyczące współpracy między 
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Legnicą, a ościennymi gminami (spotkania subregionalne), a także inicjatywy 
zaangażowania lokalnych firm w obszar społecznie odpowiedzialnego biznesu.  

Do promocji takich działań wykorzystywane były kanały komunikacji takie jak: 
serwis prasowy, portale społecznościowe, strona www.legnica.eu, strona Prezydenta 
Miasta www.prezydent.legnica.eu, artykuły sponsorowane w prasie, magazyn miejski 
„Legnica.eu”, konferencje prasowe, audycje cykliczne i spoty promocyjne w radiu, 
slajdy na ekranach LED itp. 

 
 
WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA 
EDUKACJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 
 
 
2.1. DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY. 
 
 
2.1.2. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie ustalania 

kierunków kształcenia i ewentualnego późniejszego zatrudnienia.  
 

Szkoły prowadzą systematyczną współpracę z pracodawcami w celu ustalania 
nowych kierunków kształcenia zawodowego. W 2015 r. uczniowie kontynuowali lub 
podjęli naukę w nowych zawodach takich jak:  

• technik mechatronik w Zespole Szkół Samochodowych, 
• technik cyfrowych procesów graficznych w Zespołu Szkół Elektryczno-

Mechanicznych, 
• oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w Zespole Placówek 

Specjalnych.  
Jedną z form współpracy z pracodawcami było funkcjonowanie klas 

patronackich w następujących szkołach:  
• Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, gdzie patronem uczniów 

kształcących się w zawodzie technik elektronik ze specjalizacją operator – 
programista maszyn CNC był Winkelmann Sp. z o. o,  

• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, w której kształcono uczniów 
w zawodzie technik spedytor, objętych patronatem przez firmę Pol Miedź 
Trans Sp. z o. o. w Lubinie, technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej w ramach współpracy z firmą Solaris Group oraz technik 
mechanik w formie porozumienia o współpracy z Hutą Miedzi „Legnica”, 
KGHM Zanam Sp. z o.o. oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Elsur 
z Legnicy. 

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy zorganizowano 
turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I, II i III stopnia dla 
uczniów z 15 zasadniczych szkół zawodowych z województwa dolnośląskiego. 
Natomiast w Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowano 14 kwalifikacyjnych 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań zawartych w 
STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA  LEGNICY  2015 – 2020  PLUS 

14 

kursów zawodowych dla dorosłych. Powyższe działania pozwoliły uczestnikom 
doskonalić praktyczne umiejętności zawodowe oraz uzyskać uprawnienia do 
wykonywania zawodu w danej kwalifikacji. 

W 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
podpisała 21 listów intencyjnych o współpracy. Współpraca dotyczyła m.in. realizacji 
wybranych zajęć praktycznych (praktyki, projekty transferowe), doskonalenia 
programu kształcenia, wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.  

Podkreślić należy, że Legnica pełni rolę regionalnego ośrodka edukacyjnego - 
40% uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych stanowi młodzież spoza Legnicy. 
 
2.1.3. Promocja inteligentnego miasta jako ponadregionalnego ośrodka 

edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb rynku pracy. 
 

Promocja przedsięwzięć w sferze edukacji odbywała się wieloaspektowo. Za 
pomocą miesięcznika „Legnica.eu”, na portalach społecznościowych, w lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich mediach, w serwisie tematycznym Polskiej Agencji 
Prasowej, podczas budowania identyfikacji audiowizualnej, a także w odpowiedzi na 
aktualne potrzeby rynku, za pośrednictwem serwisów i konferencji prasowych. 
Promowano wybrane kierunki i profile szkół oraz wskazywano je jako element 
prorozwojowy dla lokalnych firm.  
Szkoły zawodowe popularyzowały kierunki kształcenia zawodowego podczas 
regionalnych targów pracy i zawodów, dni otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych 
oraz w elektronicznym systemie naboru. Ponadto przedstawiciele szkół zawodowych 
odwiedzali gimnazja w Legnicy i z ościennych gmin, prezentując swoją ofertę 
uczniom i rodzicom. Informacji o szkołach udzielały szkolne punkty rekrutacyjne oraz 
doradcy zawodowi z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Opublikowano 
Informator o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy zawierający 
ofertę na kolejny rok szkolny, który został przesłany do legnickich gimnazjów oraz do 
szkół z sąsiednich gmin. 
 
2.2. IMPLEMENTACJA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI, 

SŁUŻĄCA ROZWOJOWI KOMPETENCJI CYFROWYCH DZIECI 
I MŁODZIEŻY. 

 
2.2.1. Informatyzacja szkół i placówek oświatowych. 
  

W roku 2015 w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych 
funkcjonowało 56 pracowni komputerowych z 927 stanowiskami komputerowymi. 
W pozostałych salach dydaktycznych znajdowały się 864 stanowiska komputerowe 
dla uczniów i nauczycieli. W sprzęt komputerowy wyposażono również świetlice 
i biblioteki szkolne – łącznie 237 stanowisk dla uczniów i nauczycieli. W pokojach 
nauczycielskich znajdowały się 52 stanowiska komputerowe, a w specjalistycznych 
gabinetach (logopeda, pedagog, itp.) – 94 stanowiska, co daje łączną sumę 
stanowisk komputerowych w liczbie 2 174. 
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W 2014 roku w szkołach oraz innych placówkach oświatowych funkcjonowało 
łącznie 1 799 stanowisk komputerowych.   

Porównując lata 2014 i 2015 można stwierdzić, że liczba stanowisk 
komputerowych w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach 
specjalistycznych, świetlicach oraz bibliotekach wzrosła o 375 stanowiska. 
 
2.2.3. Kształcenie kadr prowadzących i kierujących procesem edukacji dzieci 

i młodzieży w kierunku rozszerzania ich umiejętności w wykorzystywaniu 
technologii w procesie nauczania. 

 
Środki na dofinansowanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, 

przyznawano zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych. Celem 
szkoleń było zastosowanie technologii w procesie nauczania zawodowego. Środki 
w wysokości 17 305,50 zł przeznaczono na takie formy jak: 

• studia podyplomowe z Informatyki, 
• kursy doskonalące w zakresie prowadzenia lekcji aktywizujących ucznia 

poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej, 
• szkoleniowe rady pedagogiczne w 5 szkołach, których tematyka obejmowała 

obsługę dziennika elektronicznego, różnorodne formy prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej, edukację 
profilaktyczną związaną z zagrożeniami wynikającymi z cyberprzestrzeni.  
 

2.2.4. Promocja nowoczesnej edukacji w Legnicy. 
 

W roku 2015 szkoły prowadziły różnorodne działania promujące edukację, 
jako ważną wartość w życiu każdego człowieka. Placówki oświatowe prowadziły 
szereg działań polegających na: 

• informowaniu o ofertach edukacyjnych, 
• organizacji projektów edukacyjnych, 
• organizacji „drzwi otwartych”, 
• organizacji festynów rodzinnych, 
• uczestnictwie w targach edukacyjnych, 
• organizacji spotkań z rodzicami z terenu miasta i gmin ościennych, 
• informowaniu o osiągnięciach uczniów w olimpiadach, konkursach i turniejach, 

gdzie zdobywali wysokie lokaty, 
• szkoleniach, kursach, debatach itp. 

Promocja przedsięwzięć w sferze edukacji prowadzona była w miesięczniku 
„Legnica.eu”, na portalach społecznościowych, w lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich mediach, serwisie tematycznym Polskiej Agencji Prasowej, a także 
poprzez budowanie identyfikacji audiowizualnej dla projektu SMART-Edukacja 
z  produkcją programów, audycji i filmów promocyjnych. 
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2.3. ROZBUDOWA OFERTY POZALEKCYJNEJ I POZASZKOLNEJ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY. 

 
2.3.1.Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-

kompensacyjnych, zwłaszcza w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
 

Dla uczniów potrzebujących wsparcia organizowano zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów oraz zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach była realizowana 
na 39% ogółu godzin (894 godzin) zajęć pozalekcyjnych, z czego liczba godzin 
w szkołach podstawowych wynosiła 506, natomiast w gimnazjach 148. Liczba 
uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wynosiła: 
w szkołach podstawowych 86, gimnazjach 8. Natomiast w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych w szkołach podstawowych uczestniczyło 1 073 uczniów, 
a w gimnazjach 392. 

 
2.3.2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży uzdolnionej uczącej się 

w legnickich szkołach ponadgimnazjalnych. 
 

Dla młodzieży uzdolnionej organizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
które wykraczały poza treści programowe i poszerzały zakres wiedzy i umiejętności 
uczniów. Nauczyciele opracowali autorskie programy nauczania. W I Liceum 
Ogólnokształcącym działał Klub Promocji Talentów, uczniowie realizowali 
indywidualny program nauki z matematyki i informatyki. W II Liceum 
Ogólnokształcącym uzdolnieni językowo uczniowie przygotowywali się do certyfikatu 
DSD z języka niemieckiego. W V Liceum Ogólnokształcącym uczniowie realizowali 
poszerzony program edukacji plastycznej umożliwiający przystąpienie do 
brytyjskiego certyfikatu ze sztuki. Średnio w tygodniu w szkołach 
ponadgimnazjalnych realizowano 316 godzin różnorodnych zajęć pozalekcyjnych 
w ramach Karty Nauczyciela. Uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach 
przedmiotowych, zawodowych i olimpiadach. Najzdolniejsi otrzymali stypendia 
Prezydenta Miasta za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz 
w ramach programu stypendialnego „Zdolny Śląsk”. 

 
2.3.3. Zapewnienie uczniom szkół podstawowych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
 
 W szkołach i placówkach zatrudniano 101 specjalistów realizujących łącznie 
95,45 etatów przeliczeniowych wsparcia w ujęciu średniorocznym, w tym: 

• 49 pedagogów realizujących 45,75 etatów przeliczeniowych, 
• 26 psychologów realizujących 24,15 etatów przeliczeniowych, 
• 10 logopedów realizujących 11,77 etatów przeliczeniowych, 
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• 10 rehabilitantów realizujących 7,58 etatów przeliczeniowych, 
• 5 doradców zawodowych realizujących 5,2 etatów przeliczeniowych, 
• 1 socjologa w wymiarze 1 etatu.  

 W każdej szkole podstawowej zatrudniony jest pedagog szkolny, a w Szkole 
Podstawowej Nr 9 również psycholog. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie 
z wskazaniami w orzeczeniach prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. W każdej 
szkole podstawowej uczniowie mają możliwość skorzystania z terapii logopedycznej. 
W Szkole Podstawowej Nr 2, w której funkcjonują oddziały terapeutyczne zatrudnieni 
są dodatkowo: psycholog, logopeda, specjaliści – terapeuci. W Zespole Szkół 
Integracyjnych zatrudnieni są specjaliści, którzy pracując z uczniami 
niepełnosprawnymi, pomagają im osiągnąć sukces na miarę ich możliwości: 
psycholog, rehabilitanci, logopeda, surdopedagog, reedukatorzy. W każdym oddziale 
integracyjnym na 9 godzinach tygodniowo uczniom niepełnosprawnym pomaga 
nauczyciel wspomagający kształcenie specjalne, który posiada odpowiednie 
przygotowanie. W Zespole Placówek Specjalnych prowadzone są zajęcia 
rewalidacyjne: logoterapia, psychoterapia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, 
arterapia, muzykoterapia, biofeedback EEG, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
dogoterapia. Uczniowie legnickich szkół są objęci pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych: Nr 1 przy ul. 
Wrocławskiej 183 a oraz Nr 2 przy ul. Witalona 8.  
 
2.3.4. Organizacja zajęć dodatkowych w zakresie przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych i języków obcych. 
 

Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych realizowane były 
zajęcia dodatkowe w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
i języków obcych, w ramach godzin, wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy – Karta 
Nauczyciela. Zajęcia skierowane były do uczniów mających trudności w nauce, 
a także do zdolnej młodzieży, której umożliwiano rozwijanie zainteresowań 
i zgłębianie wiedzy. Nauczyciele realizowali tygodniowo 447 godzin zajęć 
pozalekcyjnych w formie: kółek zainteresowań, kół uzdolnień, fakultetów, warsztatów, 
zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego, gimnazjalnego, sprawdzianów 
oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Blisko 48% zrealizowanych godzin (tj. 
214 godzin tygodniowo) wykorzystano na realizację tematów matematyczno - 
przyrodniczych, a 52 % (tj. 232 godziny w tygodniu) na zajęcia z języków obcych - 
niemieckiego, angielskiego, francuskiego i łacińskiego. Najwięcej zajęć 
pozalekcyjnych w wyżej wymienionym zakresie odbywało się w szkołach 
ponadgimnazjalnych tj. 220 godziny w wymiarze tygodniowym, co stanowiło blisko 
połowę wszystkich zajęć. W szkołach podstawowych realizowano 137 godzin na 
tydzień (ok. 31 %), a w gimnazjach odbywało się 89 godzin (20 %).  
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2.3.6. Promocja Smart City Legnica jako miasta, które edukuje i wychowuje.  
 
 

Promocja przedsięwzięć w sferze edukacji odbywała się za pośrednictwem 
miesięcznika „Legnica.eu”, portali społecznościowych, lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich mediów, serwisów tematycznych Polskiej Agencji Prasowej, a także 
w filmach Kroniki Miasta i w programach radiowych. 
Promowano Legnicę jako miasto, które edukuje oraz wykorzystuje narzędzia Smart 
City, takie jak: 

• technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zadań statutowych, 
• elektroniczne rekrutacje do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych,  
• programy edukacyjne, 
• dzienniki elektroniczne, prowadzone w 12 szkołach, 
• kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie kształcenia na odległość. 

Działania te podnosiły jakość wszystkich przedsięwzięć edukacyjnych oraz 
zwiększały interaktywność procesu na poziomie: kadry zarządzającej, nauczycieli, 
uczniów oraz ich rodziców. 
 
 
 
2.4. ROZWÓJ EDUKACJI USTAWICZNEJ I INNYCH FORM PODNOSZENIA 

KWALIFIKACJI DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH NA RYNKU PRACY. 
 
 
2.4.3. Wdrożenie systemu szkoleń dla nauczycieli w ramach przygotowania 

kadry dydaktycznej do nauczania, w tym e-learningowego. 
 
  Nauczyciele uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym. Zdobywali nowe 
kwalifikacje oraz podnosili kompetencje zawodowe w różnorodnych formach 
doskonalenia, w tym na: studiach podyplomowych, studiach magisterskich 
i licencjackich, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, szkoleniach, warsztatach 
i konferencjach. Miasto wydatkowało na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2015 
roku środki w wysokości 455 540,00 zł.  
Ponadto w ramach tego zadania zakończono projekt szkoleń dla nauczycieli 
prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 
przygotowujący do kształcenia na odległość z wykorzystaniem e-learningu 
i Platformy Moodle. Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych i Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uzyskali certyfikat uprawniający do 
prowadzenia kształcenia na odległość. 
  W 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 
oferowała 13 kierunków studiów podyplomowych dedykowanych głównie 
nauczycielom oraz kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół 
podstawowych z zakresu klas I-III. 

Łącznie w 2015 r. na różnych krajowych uczelniach dodatkowe uprawnienia 
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zawodowe zdobywało 84 legnickich nauczycieli, w tym 50 na studiach 
podyplomowych, 10 na studiach magisterskich, 4 na studiach licencjackich oraz 18 
nauczycieli na kursach kwalifikacyjnych. Kwota przyznanego nauczycielom  
dofinansowania na powyższe formy wyniosła 146 603,00 zł. 
 
2.4.4. Programy praktyk i staży, np. „Wykorzystaj szansę. Zdobądź 

zatrudnienie”. 
 

Praktyczne kształcenie zawodowe realizowane było w pracowniach szkolnych, 
w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz bezpośrednio u pracodawców. Na terenie 
szkół kształcenie praktyczne prowadzone było w specjalistycznych pracowniach 
zawodowych. Ponadto uczniowie odbywali staże i praktyki zawodowe u lokalnych 
pracodawców w kraju oraz zagranicą, w ramach programów europejskich. W stażach 
zagranicznych uczestniczyli uczniowie Technikum Nr 4 z Zespołu Szkół 
Budowalnych im. Wojska Polskiego oraz uczniowie Technikum Samochodowego.  

W opracowaniu nowych lub w modyfikacji dotychczasowych programów 
praktyk zawodowych dla uczniów uczestniczyli pracodawcy, którzy obejmowali 
opieką patronacką klasy zawodowe. Szkoły zawodowe podpisały w 2015 r. umowę 
akcesyjną Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego pełniącego rolę instytucji „łącznika” 
pomiędzy systemem edukacji i rynkiem pracy. Utrzymywano współpracę z Cechem 
Rzemiosł Różnych. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wdrożono 
kwalifikacyjne kursy zawodowe z wykorzystaniem e-learningu i Platformy Moodle. 
Dzięki praktykom i stażom uczniowie zdobywali umiejętności zawodowe na 
stanowisku pracy w rzeczywistych warunkach. 

Dodatkowo w ramach wsparcia osób bezrobotnych poprzez podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie przez nich doświadczenia 
zawodowego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy finansował staże i szkolenia 
zawodowe organizowane przez pracodawców.  Najczęściej pracodawcy organizowali 
staże na stanowiskach biurowych tj: pracownik biurowy, pomoc administracyjna, 
pracownik kancelaryjny, doradca klienta, a także na stanowiskach: sprzedawca, 
pracownik produkcji przy obróbce blachy, rejestratorka medyczna, opiekun 
medyczny, konserwator.  
Osoby bezrobotne najczęściej wnioskowały o szkolenia: 

• z obsługi wózków jezdniowych,  
• nauki jazdy kat. C, C+E oraz D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy lub 

osób,  
• uprawniające do obsługi koparki i koparko-ładowarki,  
• przygotowujące do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne w zakresie 

instalacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz z zakresu spawania. 
Ponadto w 2015 roku z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego 

pracodawców oraz pracowników ze środków Funduszu Pracy został utworzony 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Celem utworzenia KFS było 
zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji 
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w potencjał kadrowy ma za zadanie poprawić zarówno pozycję firm jak i samych 
pracowników na rynku pracy. 

Łącznie w 2015 roku kształceniem objętych było 639 pracowników i 10 
pracodawców (właścicieli firm). W ubiegłym roku najczęściej wybieranym tematem 
szkoleń przez pracodawców były:  

• kursy zawodowe-specjalistyczne tj; operator suwnicy, kierowca wózka 
jezdniowego, uprawnienia elektryczne, spawanie, szkolenia kierowców, 
obsługa i konserwacja agregatów prądotwórczych, operator pilarek, trening dla 
trenera ergonomii pracy na produkcji, technologia wtrysku tworzyw 
sztucznych, uprawnienia na wciągniki sterowane z poziomu roboczego, 

• kursy kadrowo-płacowe, księgowe i podatkowe tj; obsługa programu Płatnik, 
kurs dla kandydatów na głównego księgowego, rachunkowość, podatek VAT, 
podatek akcyzowy, zmiany w przepisach podatkowych, 

• szkolenia językowe tj.: angielski, niemiecki, rosyjski, 
• kursy medyczne tj.: leczenie ran dla pielęgniarek, opieka nad pacjentem ze 

stomią, edukacja i wsparcie w okresie laktacji, endoskopia dla pielęgniarek, 
• kursy menadżerskie tj; wartościowanie stanowisk pracy, controlling, 

debiutujący szef, certyfikowany kupiec, trening umiejętności menadżerskich, 
negocjacje w biznesie, wizerunek przedsiębiorstwa, 

• pozostałe tj; prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, Excel dla 
średniozaawansowanych, szkolenie dla pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych, trudny klient, reklamacje i ich profesjonalna obsługa, HACCP – 
system bezpieczeństwa żywności w praktyce, radzenie sobie ze stresem 
i wypaleniem zawodowym. 

Dodatkowo studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona 
w Legnicy w trakcie studiów odbywali praktyki zawodowe w firmach i instytucjach 
zlokalizowanych przede wszystkim na terenie miasta Legnicy oraz subregionu 
legnicko-głogowskiego.  
 
2.5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY USŁUG KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 

O ZNACZENIU PONADLOKALNYM. 
 
 
2.5.1. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb 

adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. 
 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2018. W 2015 roku została 
opracowana dokumentacja programowo-przestrzenna. Dokument zawiera analizę 
społeczną w celu określenia funkcji obiektu, inwentaryzację wraz z oceną stanu 
technicznego i analizami, studia programowo - przestrzenne, koncepcję 
zagospodarowania obiektu oraz wstępny kosztorys.  
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2.5.2. Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego. 
 

Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy w zakresie wymiany murawy 
boiska piłkarskiego wraz z drenażem pozwalającym odprowadzić nadmiar wody, 
systemem podgrzewania i automatycznym nawadnianiem boiska. 

W 2015 roku prowadzono prace związane z utrzymaniem obiektu w należytym 
stanie technicznym: 

• dokonano wymiany mas uszczelniających i kasetonów, pomalowania 
pomieszczenia trybuny B stadionu, 

• odświeżono pomieszczenia szatni gości oraz korytarz trybuny A, 
• dokonano udrażniania rur spustowych w trybunie A, 
• wyczyszczono studzienki odprowadzające deszczówkę, 
• usunięto usterki słupa oświetleniowego płyty stadionu miejskiego, 
• wyremontowano instalację monitorującą stadion miejski, 
• naprawiono pompy w przepompowni, 
• wykonano prace związane z pielęgnacją murawy, 
• dokonano okresowego badania światła, zgodnie z wymogami licencji PZPN. 

 
 
2.5.3. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy. 
 
 
 W dniu 30.12.2015 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji i przekazano 
Legnickiemu Centrum Kultury skrzydło „A” Akademii Rycerskiej oraz pomieszczenia 
przyległe w skrzydle „E” wraz z wieżą. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń 
wynosi 1 340,8 m2. 
 W ramach zadania wykonano: 

• renowację wystroju sztukatorskiego sufitu, ścian i wnęk okiennych Sali 
Królewskiej, 

• roboty instalacyjne elektryczne, 
• instalację systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
• sieci i przyłącza systemu elektroakustycznego, 
• roboty instalacyjne sanitarne, 
• instalacje centralnego ogrzewania,  
• instalacje ciepła technologicznego, 
• instalacje wentylacji z centralą wentylacyjną nawiewno-wywiewną, 
• stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, 
• posadzki – parkiet, płytki klinkierowe, 
• montaż żyrandoli, kinkietów, opraw oświetleniowych, pasm ledowych, latarni 

ledowych, 
• montaż elementów wyposażenia pomieszczeń tj.: elementy konstrukcji 

i mechaniki scenicznej.  
 Zakupiono wyposażenie sal skrzydła „A”: 
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• fortepian hybrydowy z pełnym mechanizmem klawiatury, 
• system konferencyjny 30 - stanowiskowy, 
• system wyświetlania wielkoformatowego LED. 

Łącznie do użytku oddano: 
• 9 pomieszczeń w skrzydle „A”: Ujeżdżalnia, 2 klatki schodowe, balkon, 

pomieszczenie pomocnicze, Sala Królewska, 2 pomieszczenia pomocnicze, 
korytarz,  

• 15 pomieszczeń w skrzydle „E”: 8 pomieszczeń technicznych, pomieszczenie 
pomocnicze, 2 korytarze oraz 4 klatki schodowe. 

   
Sala Królewska w Akademii Rycerskiej. 

 

   
Ujeżdżalnia w Akademii Rycerskiej. 

 
 

2.5.4. Budowa letniego parku wodnego przy ul. Stromej w Legnicy. 
 

Sporządzono dokumentację przedprojektową dla zadania, które obejmowało: 
mapę do celów projektowych dla przedmiotowej działki; inwentaryzację budowlaną 
i instalacyjną oraz ocenę stanu technicznego obiektów przewidzianych do 
przebudowy, koncepcję wraz z wizualizacją budowy letniego parku wodnego oraz 
program funkcjonalno – użytkowy. 
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2.5.6. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych w powiązaniu z zewnętrznym 
układem komunikacyjnym.  

 
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych była realizowana w ramach 

inwestycji drogowych, wpisanych do zadań: 
• Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu 

al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. W ramach zadania wymieniono 
m.in. konstrukcję ścieżek rowerowych od Ronda Niepodległości wzdłuż 
ul. Sikorskiego do ul. Iwaszkiewicza,  

• Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. Wykonano m.in.: 
nawierzchnię ścieżek rowerowych z kostki betonowej, 

   
Ścieżka rowerowa w Parku Miejskim. 

• Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią 
TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej. W ramach tego 
zadania wybudowano także ścieżki rowerowe przy: 

o  ul. Jaworzyńskiej o nawierzchni z kostki betonowej,  
o ul. Grabskiego o nawierzchni z kostki granitowej. 

 
 
2.5.7. Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu. 
 

Promocja nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu prowadzona 
była za pośrednictwem miesięcznika „Legnica.eu”, portali społecznościowych, 
lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich mediów, serwisu tematycznego Polskiej 
Agencji Prasowej, a także poprzez produkcję i emisję programów, audycji, spotów 
i filmów promocyjnych. Promocję inteligentnych rozwiązań rozpowszechniano na 
regionalnych i ogólnopolskich konferencjach. Wskazywano rozwiązania z obszaru 
Smart City jako stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców.  

Ponieważ kultura jest jednym z najefektywniejszych środków promocji, 
w realizacji tego zadania znacząca rola przypadła legnickim, samorządowym 
instytucjom kultury. I tak wśród sztandarowych imprez cyklicznych organizowanych 
w 2015 r. przez Legnickie Centrum Kultury znalazły się: 

• 46 Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, 
• Międzynarodowa Wystawa Satyrykon Legnica 2015 (tu wystawy: 
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Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 2015, Witold Mysyrnowicz „Po oczach”,  
„Skłonności do ostrości”, koncert „Mumioarturoumero”, „Andrei Popow - 
rysunki”, koncerty itd.), 

• Majówka 1-3 maja (Dawnej Legnicy Czar, happening „Rozwińmy flagę”, 
polonez z Teatrem „Avatar”,  warsztaty i animacje plastyczne, koncert 
w Rynku „Operetkowy żart”), 

• Święto Legnicy (m.in. koncerty: „Wilki”, Maciej Maleńczuk, K.A.S.A., 
Vavamuffin, Indios Bravos, WHY, zespoły disco polo i.in.), 

• Legnickie Wieczory Organowe, 
• 23 Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego, 
• III Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi na miedzi (-y)?”, 
• Festiwal XXIX Legnickie Conversatorium Organowe, 
• wystawy w Galerii „Satyrykon”: „Gdzie jest trzeci miś” Moniki Hanulak, 

„Królowie” Katarzyny Boguckiej, „Dziewiąty miesiąc” Pawła Stańczyka, „Bajki 
zwierzęce” Marty Marszałek. 
Obok sztuk plastycznych znaczące miejsce w propozycjach LCK miały 

atrakcyjne koncerty w szerokiej gamie stylów muzycznych, przede wszystkim 
w ramach cyklów: „Legnica Blues Day” (Jennifer Batten, Patrycja Kamola i Jacek J.J. 
Jaguś); „Legnica Jazz Day” (Gregoire Maret, „Jay Tunes”); „strefa de #…” 
i “freestage” - z udziałem lokalnych formacji grających muzykę rockową 
i alternatywną. Organizowane były również, cieszące się dużą popularnością 
koncerty okazjonalne: Koncert Noworoczny Prezydenta Legnicy, „Legniczanie-
legniczankom” - koncert Andrzeja Cierniewskiego z okazji Święta kobiet, Koncert 
Niepodległościowy „Ziarna Prawdy” i inne. 

Podczas imprez organizowanych w 2015 r. przez LCK w siedzibie frekwencja 
wyniosła: 5 431, poza siedzibą – 64 635 osób.  Zorganizowano 42 koncerty, 
11 wystaw, odbyły się 22 spotkania Klubu Miłośników Filmu. W roku 2015 odbyło się  
łącznie 117 imprez i wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło przeszło 70 tys. 
osób.  

Doskonałą promocją Legnicy jako miasta kultury jest również sama siedziba 
LCK – wyremontowana Akademia Rycerska z reprezentacyjnymi salami 
dostosowanymi do pełnionych funkcji (np. koncertowych poprzez zamontowane  
ekrany akustyczne) i świetnie wyposażonymi (systemy nagłośnienia, telebim itd.). 
 Muzeum Miedzi, oprócz wystawy stałej „Akademia Rycerska w Legnicy. 
Dzieje gmachu i instytucji” prezentowanej w Oddziale Muzeum, Akademii Rycerskiej, 
corocznie prezentuje zwiedzającym liczne wystawy czasowe, których wernisaże 
często łączone są recitalami i mini-koncertami muzyki, najczęściej klasycznej, 
współgrającej z otwieraną ekspozycją. W 2015 r. zorganizowano 17 wystaw 
czasowych i 14 koncertów. Ponadto corocznie w maju organizowana jest „Noc 
muzealna” z licznymi atrakcjami (wystawy, koncerty, pokazy), ciesząca się wśród 
odbiorców dużym zainteresowaniem. W 2015 r. skorzystały z tej oferty 1 203 osoby. 
Atrakcją muzealno-turystyczną jest, również odbywające się co roku, w kwietniu, 
otwarcie sezonu na Zamku Piastowskim.  
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Wśród wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum w 2015 r. znalazły się: 
„Miniaturowy świat. Domki dla lalek z kolekcji Anety Popiel-Machnickiej”, „Od 
Kleopatry do Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy królowej Wiktorii”, „Skarb 
z Głogowa”, Friederike i Friedrich Wilhelm von Reden. Matka Kotliny Jeleniogórskiej 
i ojciec górnośląskiego przemysłu”, „Jarosław Jaśnikowski. Podróż po alternatywnym 
świecie”, „Oblicza reformacji na Łużycach Górnych, Czechach i na Śląsku”, „Homage 
to Requiem Romana Maciejewskiego”, „XXV lat Stowarzyszenia Twórców Form 
Złotniczych”, „25 na 25. Biżuteria czasu wolności” „Franciszek Starowieyski. Teatr 
rysowania. W oczekiwaniu Ocaliciela”, „Satyrykon - Legnica 2015”, „Miedź w wielu 
odsłonach”, „Wobec świętości. Medalierzy polscy w roku kanonizacji Jana Pawła II”, 
„Via Sancta. Czesław Dźwigaj”, „Chciałem odbudować polską duszę. W hołdzie 
Władysławowi Reymontowi, pierwszemu nobliście Niepodległej Polski”, „Miedzioryty” 
Wojciecha Jakubowskiego, „Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu”. 
Ponadto zorganizowano sympozjum „Mennictwo miejskie na Śląsku w średniowieczu 
i czasach nowożytnych”, wycieczki „historyczne”: rajd samochodowy po Dolinie 
Pałaców i Ogrodów „Śladami Friederike von Reiden” czy Rajd rowerowy brzegami 
Kaczawy „Od mostu do mostu”. Frekwencja roczna w Muzeum Miedzi wyniosła 
27 976 osób.  
 Galeria Sztuki w 2015 r. zorganizowała łącznie 58 wystaw, z czego: 
w Legnicy 51, poza Legnicą w kraju - 3, za granicą - 3, podczas targów: 
5 (3 w Polsce, 2 za granicą). Wśród nich znalazły się sztandarowe imprezy: 24. 
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Granice”, Ogólnopolski Przegląd 
Malarstwa Młodych „Promocje” i XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego.  
W siedzibie Galerii miały miejsce wystawy: Łukasz Gierlak – „Rekonstrukcja 
portretu”, Piotr Błażejewski – „W drodze – razem ze mną”, Iwona Demko – 
„Anoły.net”, SREBRO/Sylwetki twórców – Ruudt Peters „Dusza”, Joanna Ratajczak-
Kurowicka – „Kiedy ciało staje się promieniem”, Beata Cedrzyńska – „Zderzenia”, 
Łemkowskie Jeruzalem, Daniel Cybulski – „Malarstwo”, „Milczenie dźwięków”. 
Ekspozycje w Galerii RING to m.in.:  Animal Planet w ramach 3. Europejskiego 
Festiwalu Szkła „Play with glass”,  Piotr Błażejewski „W drodze – razem ze mną”, 
Brama do Parku w Legnicy – prace z Prac. Rzeźby ASP we  W-wiu,  Daniel Krysta – 
„Blik”,  „Amber Chamber”,  „Preziosa Young 2015”,  „Sur o no Sur”, Czesław 
Pietraszko – „Lodownia”, Arkadiusz Podniesiński – „Afrykańskie podniety”, Steven 
Knapik, Krzysztof Makowski – „Polska-Walia. Więcej niż futbol”, Krzysztof 
Gawronkiewicz – „Krzesło w piekle”. 
Ponadto 25 pokazów w ramach Festiwalu SREBRO odbyło się poza budyniem 
Galerii (tj. w innych instytucjach, wynajętych slalach). 
Wystawy srebra poza Legnicą prezentowane były: w Polsce – w Kętach, Poznaniu 
i Kazimierzu Dolnym, za granicą – w Londynie, Wuppertalu i Jablonecu oraz podczas 
targów: Inhorgenta Europe, Monachium (Niemcy) i AMBERIF, Gdańsk oraz Letnie 
Targi Trendów Jubilerskich i Zegarkowych JUBINALE, Kraków i Barcelona Art. 
Barcelona Art Jewellery Fair (Hiszpania). 
 Prężną działalność kulturalną, oprócz realizacji statutowego zadania usług 
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bibliotecznych i promocji czytelnictwa, prowadzi również Legnicka Biblioteka 
Publiczna, która organizowała liczne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym, 
np.: zajęcia edukacyjne, konkursy i przeglądy, sesje popularnonaukowe oraz 
konferencje (w ub. roku: „Legniccy Sybiracy”; „Niesłyszący w społeczności lokalnej – 
relacje i interakcje”, „Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości”, Konferencja 
Bibliotek Dolnośląskiego Zasobu Bibliot. ALEPH). 
Szczególnie atrakcyjną dla czytelników formą imprezy kulturalnej są spotkania 
autorskie. W 2015 r. odbyło się 15 takich spotkań: z Dnionisiosem Sturisem, 
Krzysztofem T. Masiukiem, Mariuszem Szczygłem, Bronisławem Cieślakiem, 
Krzysztofem Kowalewskim, Krzysztofem Nicieją, Tomaszem Trojanowskim, Rafałem 
Witkiem, Andrzejem Ziemiańskim, Dionisiosem Sturisem, Krzysztofem T. Masiukiem. 
Odbywały się też spotkania promujące literatów i twórców legnickich, m.in. z Grażyną 
Maziuk–Zienkiewicz, Magdaleną Trubowicz, autorką książki „Legniccy Sybiracy” 
Marią Kubasik. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Pamięć i Dialog” organizowano 
„Malowane światłem gawędy o Legnicy” - cykl spotkań poświęconych historii miasta. 
Odbył się także coroczny konkurs „Legnicka Książka Roku”. 
W działającej w holu zabytkowej siedziby LBP Galerii „Loża” prezentowane były 
wystawy: „Lasy dawniej i dziś”, „Wystawa prac uczniów V LO w Legnicy”, „Wystawa 
plakatów Muzeum Miedzi w Legnicy”, „Wystawa malarstwa Marii Rogali”, wystawa 
z okazji ogłoszenia roku 2015 Rokiem Jana Pawła II (ze zbiorów LBP). 
W roku 2015 w 15 spotkaniach autorskich zorganizowanych w LBP uczestniczyło 
1 498 osób, w 150 innych spotkaniach – 2 359. Łącznie zorganizowano 2 525 
różnych form pracy z czytelnikiem, z których skorzystało 42 558 osób. 
 Istotnym elementem promocji oferty legnickich instytucji kultury były 
towarzyszące imprezom wydawnictwa w postaci katalogów, folderów, plakatów, 
ulotek oraz zaproszeń.  

Młodzieżowe Centrum Kultury promowało Legnicę poprzez organizowanie 
różnego rodzaju imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim, 
rejonowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Do najważniejszych można 
zaliczyć: 

• Festyny tematyczne. Imprezy plenerowe z bogatą ofertą dostosowaną dla 
dzieci w różnym wieku.  

• Konkursy recytatorskie, poezji patriotycznej. Organizowano dla różnych grup 
wiekowych. Uczestnikami byli także uczniowie z pobliskich gmin.  

• Przegląd Działalności Osób Niepełnosprawnych. Niezwykła impreza 
umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną 
prezentacji swoich talentów i umiejętności przed szerszą publicznością. 

• Festiwale piosenek. Imprezy organizowane w Legnicy o zasięgu nie tylko 
rejonowym, upowszechniające idee z zakresu wybranego tematu poprzez 
piosenkę.  

• Spotkania, przeglądy których celem było kształtowanie i rozwijanie 
zainteresowań młodzieży działalnością artystyczną i twórczą.  

• Turnieje szachowe, adresowane były do wszystkich uczniów szkół 
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podstawowych, a także do młodszych dzieci. 
• Tematyczne konkursy plastyczne, prezentujące możliwości twórcze 

uczestników, a także rozwijające wyobraźnię przestrzenną i fantazję młodego 
człowieka. Prace konkursowe, wykonane w różnym stylu, przesyłane były 
z terenu całego kraju.  

Młodzieżowe Centrum Kultury realizowało projekt pod nazwą Legnicki kibic dopinguje 
stadionów nie demoluje. Projekt składał się z szeregu zajęć sportowych, 
rekreacyjnych, a zarazem profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom 
i chuligaństwu. Celem projektu było dotarcie do młodzieży oraz włączenie ich do 
sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play oraz tolerancji wobec poglądów innego 
człowieka. 

Legnica jako nowoczesne miasto promowana była także poprzez sport. Do 
najważniejszych wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej, których Legnica 
była organizatorem lub współorganizatorem w roku 2015 można zaliczyć: 

• Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Świata,  
• Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich,  
• Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan - Cuprum Cup, 
• Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców LION CUP,  
• Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej w Piłce Nożnej,   
• Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej,  
• Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Miedź Legnica Cup.  

Legnickie kluby sportowe reprezentowały miasto w grach zespołowych 
krajowych  i rozgrywkach na szczeblu centralnym. Są to drużyny MKS Miedź Legnica 
- I Liga Piłki Nożnej i MSPR Siódemka Miedź Legnica - I Liga Piłki Ręcznej 
Mężczyzn.  Również sportowcy z legnickich klubów specjalizujący się w dyscyplinach 
indywidualnych reprezentowali Legnicę na międzynarodowych zawodach rangi 
Mistrzostw Świata czy Europy w łucznictwie, taekwon-do, kickboxingu, karate 
i trójboju siłowym. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy jak corocznie, zorganizował lub 
współorganizował blisko 50 imprez, w których udział wzięło około 47 tysięcy osób. 
Szerzej działania te opisane są w zadaniu 2.6.4. - Organizacja dużych wydarzeń 
plenerowych. 
 
 
2.6. KULTURALNA I SPORTOWA AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 

SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ. 
 
 
2.6.1. Budowa i modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia zajęć 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.  
 
 W ramach budowy i modernizacji bazy sportowej zrealizowano zadanie pn. 
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy Al. J. Piłsudskiego 3 - Modernizacja bazy 
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sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych. Powstało wielofunkcyjne 
boisko do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej z bieżnią i skocznią w dal, 
a także z placem zabaw. 

 
Wybudowane boisko przy Szkole Podstawowej Nr 6.  

Ponadto w ramach realizacji zadań Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 
wykonano: 

• na terenie boisk treningowych przy Stadionie im. Orła Białego w Legnicy 
wybudowano park kalisteniczny, 

• modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Oświęcimskiej, 
• przy ul. Goździkowej boisko do koszykówki i plac zabaw.  

Szczegółowy zakres wymienionych powyżej projektów, wykonanych w ramach 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, został opisany w zadaniu 4.1.1. Realizacja 
zadań wynikających z partycypacji społecznej – Legnicki Budżet Obywatelski.  
 
 
2.6.2. Opracowywanie, wdrażanie oraz realizacja programów służących 

aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży  poprzez działania animatorów 
osiedlowych, aranżowanie programów kulturalnych, oświatowych 
i sportowych. 

 
Na ternie miasta Legnicy realizowane były liczne programy służące aktywizacji 

sportowej: 
Legnicki Animator Osiedlowy - celem programu było upowszechnianie 

sportu wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu 
spędzania czasu wolnego, poprawa bezpieczeństwa na terenie legnickich osiedli 
mieszkaniowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zainteresowanie 
rodziców problematyką właściwej organizacji czasu wolnego rodziny. Odbiorcami 
programu były dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Program realizowano w okresie 
od marca do listopada (również w okresie wakacyjnym). 

Umiem pływać – każdy uczeń umie pływać - miejski program nauki 
pływania. Zajęcia odbywały się na 3 krytych basenach, to jest w: Szkole 
Podstawowej Nr 7, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i w Zespole Szkół 
Budowlanych. Koszty zajęć pokrywane były z budżetu gminy. W zajęciach 
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uczestniczyli uczniowie legnickich szkół wszystkich etapów nauczania, preferowani 
byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Każdego tygodnia odbywało się ok. 
160 godzin zajęć na basenach.  
Na ternie gminy realizowany był także ogólnopolski program nauki pływania we 
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki – Umiem pływać – program 
realizowano w formie zajęć pozaszkolnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Na ten cel środki pozyskano z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, którego 
dysponentem był Minister Sportu i Turystyki. Każdy uczestnik brał udział w 20-to 
godzinnym programie nauki pływania z instruktorem. 

Legniczanie dają mata - program nauki gry w szachy dla uczniów klas I-III 
prowadzono we wszystkich 12 szkołach podstawowych w Legnicy. Obejmuje trzyletni 
cykl zajęć pozalekcyjnych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia 
realizowane były w grupach liczących maksymalnie do 16 osób w wymiarze 30 
godzin w danym roku szkolnym. 

Multisport - program upowszechniający systematyczną aktywność sportową, 
realizowany w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
poprzez upowszechnianie aktywności ruchowej i rozwój zainteresowań sportowych 
dzieci z klas IV - VI szkół podstawowych. Operatorem programu na Dolnym Śląsku 
była Dolnośląska Federacja Sportu. Współfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udział 
gminy polegał na bezpłatnym udostępnianiu obiektów, przyborów i przyrządów do 
zajęć sportowych. 

Mały Mistrz - kontynuacja wdrożonego na Dolnym Śląsku programu Sprawny 
Dolnoślązaczek. Główną ideą było zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych 
do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności 
fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym dotyczących 
zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.  

Aktywny Gimnazjalista – był to miejski program, w którym szkolni liderzy 
wraz z grupą gimnazjalistów prowadzili zajęcia pozaszkolne upowszechniając cele 
i zadania kultury fizycznej. Celem programu było zaszczepienie u młodzieży ducha 
potrzeby aktywności ruchowej. Udział w różnych formach aktywności, 
zaplanowanych przez szkolnych liderów, wspieranych przez pracowników Poradni – 
edukatorów zdecydowanie przyczynił się do zwrócenia uwagi młodych ludzi na 
zdrowy styl życia, szkodliwość stosowania używek, a także racjonalnego odżywiania 
się. Pozwolił też uczniom lepiej poznać zarówno swoje mocne strony, jak i słabości. 

Narodowy program rozwoju piłki ręcznej na lata 2015-2020 - zasadniczym 
celem programu jest rozpropagowanie piłki ręcznej wśród dziewcząt i chłopców. 
Wnioski złożone przez Gminę Legnica zostały pozytywnie ocenione i Związek Piłki 
Ręcznej w Polsce przyznał Legnicy trzy ośrodki szkolenia w piłce ręcznej. Na etapie 
szkół podstawowych takimi ośrodkami są Szkoła Podstawowa Nr 7 i Nr 9, a na 
kolejnym etapie nauki Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3. 
Nadmienić należy, że w Szkole Podstawowej Nr 9 i w Gimnazjum Nr 2 są klasy 
sportowe o profilu piłki ręcznej. Program jest jednym z największych tego typu 
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w Polsce i zakłada współpracę gmin i klubów sportowych ze Związkiem Piłki Ręcznej 
w popularyzacji i rozwoju szkolenia sportowego uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz 
zintegrowanie zajęć w szkole i w klubie sportowym wg założeń programowych 
Związku. 

Dzieci i młodzież ucząca się w legnickich szkołach, oprócz zajęć edukacyjnych 
z wychowania fizycznego realizowanych zgodnie z podstawą programową, ma 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w klasach sportowych. 
Decyzje o tworzeniu klas sportowych w legnickich szkołach podejmowane były na 
wniosek szkoły, po szczegółowej analizie możliwości organizacyjnych placówki 
i należytego przygotowania merytorycznego osób do prowadzenia zajęć 
z utalentowanymi sportowo uczniami. W każdym przypadku jednym z podstawowych 
warunków utworzenia takiej klasy jest szeroko rozumiana współpraca z klubem 
sportowym. W funkcjonującym przy Gimnazjum Nr 3 (Zespół Szkół Budowlanych) 
Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży Utalentowanej Piłkarsko, program 
wychowania fizycznego realizowany jest w wymiarze 14 godzin tygodniowo. Jest to 
jeden z 16 ośrodków w kraju, prowadzony przez Polski Związek Piłki Nożnej. W roku 
szkolnym 2014/15 w 8 szkołach funkcjonowało łącznie 20 oddziałów dla 516 
uczniów. Uczniowie realizowali 402 godziny tygodniowo wychowania fizycznego. 
W tych klasach szkolenie prowadzone jest w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę 
ręczną, pływanie, lekkoatletykę oraz taekwon-do. 
 
 
2.6.3. Podejmowanie działań impresaryjnych przez instytucje kultury 

zachęcające do udziału mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”. 
 

Jednym z podstawowych zadań, wspólnych dla wszystkich instytucji kultury 
jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zadanie zachęcania 
mieszkańców do udziału w tzw. „kulturze wysokiej” realizowane jest przez instytucje 
kultury na różne sposoby i w sposób permanentny. Do „wysokiej kultury plastycznej” 
należy zaliczyć prawie wszystkie wystawy organizowane przez Galerię Sztuki 
i Muzeum Miedzi, prezentujące osiągnięcia artystyczne twórców o randze 
ogólnopolskiej i międzynarodowej, na wymieniane już w zadaniu 2.5.7. „Promocja 
nowoczesnego miasta jako ośrodka kultury i sportu”. 

W zakresie „wysokiej kultury muzycznej” szczególną rolę i znaczenie mają 
imprezy organizowane przez Legnickie Centrum Kultury, przede wszystkim już 
wspominane: „Legnickie Wieczory Organowe”, „Festiwal Legnickie Conversatorium 
Organowe” oraz Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, udział w których 
biorą wykonawcy z Polski i zagranicy, a także popularne wśród legniczan cykle 
koncertowe „Legnica Blues Day” i „Legnica Jazz Day” (również wymieniane w 
zadaniu 2.5.7.). 

Za zachętę do udziału w kulturze wysokiej, tym razem – literaturze, można 
uznać organizowane w 2015 r. przez Legnicką Bibliotekę Publiczną spotkania 
autorskie z literatami i innymi twórcami (opisane w zadaniu 2.5.7.). 

Wiele imprez i wydarzeń zorganizowanych w ramach działań impresaryjnych 
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prowadzonych przez legnickie instytucje kultury, zachęcających do udziału 
mieszkańców w tzw. „kulturze wysokiej”, opisano również w zadaniach: 2.6.4. 
„Organizacja dużych wydarzeń plenerowych”, 2.7.3. „Promocja miasta jako 
nowoczesnego ośrodka organizującego wydarzenia kulturalne i sportowe o zasięgu 
ponadregionalnym i międzynarodowym” oraz w zdaniu 2.8.1. „Organizacja 
różnorodnych wydarzeń, festiwali, przeglądów konferencji itp., służących 
kultywowaniu tradycji mniejszości narodowych i ich prezentowaniu na zewnątrz”. 
 
2.6.4. Organizacja dużych wydarzeń plenerowych. 

 
W 2015 roku Legnica była miejscem wielu plenerowych imprez. Każda z nich 

cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Legnicy, a także osób 
przyjezdnych. Największa ilość atrakcyjnych imprez plenerowych odbywała się 
w ramach corocznego „Święta Legnicy” (w 2015 r. to 18 czerwca – 1 lipca) 
organizowanego przez Legnickie Centrum Kultury, a punktem kulminacyjnym 
imprezy były dni koncertowe na legnickim lotnisku. Ogółem spośród najciekawszych 
imprez plenerowych 2015 r. warto wymienić: 

• Koncerty plenerowe zorganizowane przez LCK w ramach „Święta Legnicy” 
(26-28 czerwca 2015 r.) na terenie byłego lotniska. Wystąpiły m.in. tak znane 
zespoły, jak: „Wilki”, Maciej Maleńczuk, K.A.S.A., Vavamuffin, Indios Bravos, 
WHY, zespoły disco polo i.in. 

   
Koncerty plenerowe w ramach Święta Legnicy 

• Legnicka Majówka; 1-3 maja 2015 r. w muszli koncertowej, w Parku Miejskim 
odbyło się „Majowe koncertowanie” (występy legnickich zespołów muzycznych 
i tanecznych); przy Kozim Stawie grał Kwartet Smyczkowy „Kapitol”, były 
pokazy tańca i zabawa taneczna). Wśród imprez z dnia 2 maja do 
największych, choć nie jedynych atrakcji należały: rekonstrukcja historyczna 
„Obrazki z czasów napoleońskich” i finał „Rozwińmy flagę”. 3 maja Teatr 
AVATAR poprowadził korowód „Legnickiego Poloneza”, a po południu 
zaprezentowano na otwartej scenie „Operetkowy żart” - najpiękniejsze arie 
z operetek i musicali w wykonaniu artystów scen wrocławskich. 

• Spacer z Muzyką Klasyczną (16 czerwca), zorganizowany przez LCK 
w ramach Święta Legnicy. Mini koncerty odbywały się kolejno w różnych 
przestrzeniach: na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, w muzealnym Lapidarium, 
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na dziedzińcu Zamku Piastowskiego i w pobliżu Kościoła Mariackiego. 
• Organizowaną przez LCK Międzynarodową Wystawę SATYRYKON 2015 

rozpoczął tradycyjny, barwny korowód ulicami centrum miasta. 
• Na początku lipca Legnica stała się miejscem spotkań wielu kultur z różnych 

stron świata za sprawą XVIII Międzynarodowego Festiwalu Świat pod 
Kyczerą, organizowanego przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera 
przy współpracy LCK. 

• LCK zorganizowało po raz trzeci coroczny Legnicki Festiwal Kultur „Kto siedzi 
na miedzi(-y)?”, którego celem jest prezentacja grup narodowościowych 
i etnicznych, mieszkających na terenie Zagłębia Miedziowego,  

• W styczniu tradycyjnie odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

• W październiku miała miejsce 6. edycja Festiwalu Legnickich Organizacji 
Pozarządowych i której elementem był tradycyjny korowód spod budynku 
teatru do Galerii Piastów. 

Wśród imprez organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, 
cieszących dużym uznaniem wśród legniczan i zaproszonych gości należy wymienić 
m. in. w zakresie sportu: 

• IV Półmaraton będący kontynuacją Biegu Lwa Legnickiego, 
• I Legnicki Bieg z Serduszkiem WOŚP, 
• Otwarcie Lodowiska  oraz imprezy organizowane podczas ferii zimowych, 
• Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Slalomie Gigancie, 
• Skatepark Night, 

   
Skatepark Night 

• Otwarte Mistrzostwa Legnicy Nordic Walking, 
• Piknik Siatkarski, 
• Młodzieżowe  Biegi nad Kaczawą, 
• KORMORAN Volley Ball by Night, 
• OSiR CUP Turniej Plażowej Piłki Nożnej, 
• Bieg na Jedną Milę, 
• Nordic Walking  ZDROWY SZASZŁYK,  
• Bieg Niepodległości, 

  Natomiast do największych imprez o charakterze rekreacyjnym można zaliczyć 
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m. in.:  
• Imieniny Ulicy Najświętszej Marii Panny, 

   
Imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny 

• XVI Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy wraz z Biegiem Kowalskim na 
Milę Kowalską, 

   
Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy 

• XVII Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy,  
• Rajd Rowerowy do Trzech Jezior, 
• Piknik Patriotyczny, 

   
Piknik Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości Polski. 

• Legnicki Bieg Rodzinny towarzyszący Półmaratonowi, 
• Pierogowy Festyn na Zakaczawiu.  

 
Wzorem ubiegłych lat, 4 grudnia w Legnicy włączono iluminację świąteczną.  
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Iluminacje świąteczne w Legnicy. 

 
2.7. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ROZWOJU 

USŁUG KULTURY I JEJ PROMOCJI.  
 

2.7.1. Wyposażenie instytucji kultury w urządzenia multimedialne służące 
zwiększeniu efektywności i atrakcyjności działalności statutowej (np. 
Biblioteczne Okno na Świat). 

 
Legnickie Centrum Kultury w minionym roku wyposażono w nowoczesny, 

ledowy telebim o pow. 24 m2, który umożliwia transmisję „live” i videoprezentacje 
podczas różnorodnych wydarzeń. Dzięki specjalnie zamontowanym w Sali 
Maneżowej ekranom akustycznym, pod względem akustyki spełnia ona warunki 
profesjonalnej sali koncertowej. 

W 2015 roku Legnicka Biblioteka Publiczna proponowała swoim 
użytkownikom nowoczesne sposoby dotarcia do informacji. Na mocy porozumienia 
z Dolnośląską Biblioteką Publiczną i bibliotekami publicznymi regionu, po raz kolejny 
przystąpiła do projektu „Zabukuj sobie ibuka”.  
W ubiegłym roku 2015 odnotowano 13 745 odwiedzin na legnickiej witrynie 
Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego. Najwięcej, bo 68,08% odwiedzin to wizyty 
z Legnicy.  

W Filii Zbiorów Muzycznych i Specjalnych funkcjonuje kawiarenka 
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internetowa, która służy głównie seniorom.  
W Muzeum Miedzi podejmowane są działania w celu uatrakcyjnienia  

prezentowanych wystaw dzięki zastosowaniu nowoczesnych ekranów, projektorów 
i kiosków multimedialnych. 
W ramach digitalizacji i upowszechniania zbiorów muzeum oraz popularyzacji wiedzy 
z zakresu historii, historii sztuki i archeologii, na stronie internetowej Muzeum 
funkcjonuje zakładka Eksponat Miesiąca. W 2015 r. zarejestrowano łącznie 3 176 
odsłon zdigitalizowanych obiektów muzealnych. Ogółem z usług on-line Muzeum 
Miedzi w Legnicy w 2015 r. skorzystało 79 465 osób. 

Galeria Sztuki wyposażona jest w Multimedialny Kiosk Informacyjny, który 
stanowi nowoczesny, interaktywny punkt informacyjny dla odwiedzających. Zapewnia 
on dostęp do wszystkich informacji nt. prezentowanej wystawy. Zwiększa to 
niewątpliwie efektywność i atrakcyjność prowadzonej działalności, podnosząc jakość 
oferowanych usług. 
 
2.7.2. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technologicznych 

umożliwiających odbiór produktów kultury osobom niesłyszącym 
i niewidzącym. 

 
W Legnicy funkcjonuje Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych, której 

specyfiką jest gromadzenie literatury, nagrań muzycznych, czasopism oraz tzw. 
„książki mówionej”. Zbiór „książki mówionej” obejmuje nagrania utworów literackich 
utrwalonych na kasetach magnetofonowych oraz na płytach CD, także w formacie 
MP3. Zbiory muzyczne to różnorodność muzyki klasycznej, filmowej, klubowej, 
dziecięcej, jazzowej. Jest to placówka, która umożliwia osobom niewidomym 
i niedowidzącym korzystanie ze stanowiska wyposażonego w oprogramowanie 
Window Eyes, Lunar, jego częścią jest syntezator mowy, który czyta każdy tekst 
wyświetlony na monitorze. Oprogramowanie dodatkowo umożliwia odczytanie stron 
www, wiadomości z poczty elektronicznej, książki zapisanej na dysku w postaci pliku 
PDF. Komputer wyposażony jest oprócz tego w program powiększający „Lunar”, 
który powiększa czytany tekst nawet 32 razy. Stanowisko wykorzystywane jest przez 
osoby z dysfunkcją wzroku oraz seniorów. 
Z myślą o użytkowniku z dysfunkcją słuchu w Czytelni Naukowej, Filii Nr 4, Dziale 
Informacyjno-Bibliograficznym i Regionalnym, Wypożyczalni dla Dorosłych, 
Ekobibliotece działają stanowiska dla osób niesłyszących wraz z komunikatorem 
internetowym ooVoo pozwalającym na połączenie on-line z tłumaczem języka 
migowego.  

Ponadto Czytelnia Naukowa to miejsce spotkań członków Dyskusyjnego 
Klubu Czytelnika Głuchego. Dodatkowo członkowie Klubu brali udział w spotkaniach 
autorskich organizowanych przez LBP. Na spotkaniach obecny był tłumacz języka 
migowego, a osoby z dysfunkcją słuchu miały wydzielone miejsce umożliwiające 
kontakt wzrokowy z autorem i tłumaczem. Osoby głuche bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniach. 
Legnicka Biblioteka Publiczna proponuje swoim użytkownikom nowoczesne sposoby 
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dotarcia do informacji m.in. poprzez projekt pn. „Zabukuj sobie ibuka”, które 
funkcjonuje na mocy porozumienia z Dolnośląską Biblioteką Publiczną i bibliotekami 
publicznymi regionu. Odbiorcami projektu były też osoby z dysfunkcją słuchu oraz 
wzroku. Zbiory, którymi dysponuje Legnicka Biblioteka Publiczna to: 

• audiobooki – 62 052 szt., w tym 10 741 szt. audiowizualnych, 
• e-booki na licencji – 3 397 tytułów. 

W 2015 r. z usług LBP skorzystało 601 osób niepełnosprawnych, którym 
udostępniono 9 475 książek w ramach usługi „Książka na telefon” oraz 902 jednostki 
„książki mówionej”. 

Również Galeria Sztuki wyposażona jest w Multimedialny Kiosk Informacyjny. 
Nowoczesny, interaktywny punkt informacyjny, umożliwia zwiedzającym dostęp do 
wszystkich informacji na temat prezentowanej wystawy. Dzięki publikowanym w nim 
informacjom dotyczącym poszczególnych wystaw, kiosk umożliwia odbiór produktów 
kultury także osobom niesłyszącym. 
 

2.7.3. Promocja miasta jako nowoczesnego ośrodka organizującego 
wydarzenia kulturalne i sportowe o zasięgu ponadregionalnym 
i międzynarodowym. 

 
Promocja przedsięwzięć sfery kultury i sportu prowadzona była różnorodnie. 

W miesięczniku „Legnica.eu” i na portalach społecznościowych zamieszczano 
informacje dotyczące wydarzeń o różnym zasięgu działania. Lokalne, regionalne, 
a także ogólnopolskie media, serwisy tematyczne Polskiej Agencji Prasowej 
emitowały newsy o eventach odbywających się w Legnicy. Tworzono audycje, 
programy i spoty promujące miasto jako nowoczesny ośrodek organizujący 
wydarzenia kulturalne i sportowe. Przedstawiciele Urzędu Miasta Legnicy 
uczestniczyli w konferencjach, zjazdach i wydarzeniach odbywających się w różnych 
miejscach kraju, oraz poza granicami Polski.   

Szczególną rolę w promowaniu miasta jako nowoczesnego ośrodka kultury 
i sportu, podobnie jak w latach ubiegłych, odgrywały cykliczne, sztandarowe imprezy 
o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim oraz regionalnym organizowane 
przez legnickie instytucje kultury. Należą do nich w szczególności:  

• Międzynarodowa Wystawa Satyrykon (LCK), 

   
Satyrykon 2015 
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• Międzynarodowy Festiwal Srebra (Galeria Sztuki), 

 
Legnicki Festiwal „Srebro” 

 
• Legnickie Conversatorium Organowe (LCK),  
• Legnickie Wieczory Organowe (LCK), 
• Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” (LCK), 

 
Legnica Cantat 

• XXV Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje” (Galeria Sztuki), 
• XVII Wystawa Zagłębia Miedziowego (Galeria Sztuki), 
• liczne wystawy plastyczne artystów z kraju i zagranicy (opisane w zadaniu 

2.5.7.). 
Wśród imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym warto 

natomiast wymienić: 
• II Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Świata,  

   
II Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Świata 
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• Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich, 
• Międzynarodowy Turniej Karate Shotokan - Cuprum Cup, 
• Międzynarodowe Mikołajkowe Turnieje w Piłce Nożnej i w Piłce Ręcznej, 
• Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców LION CUP,  
• Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Miedź Legnica Cup,  
• XVI Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy, 
• Spływ Samoróbek „O błękitną wstęgę Kaczawy”. 

   
Spływ Samoróbek 

Więcej informacji na temat imprez sportowych i  rekreacyjnych zamieszczono 
w punktach 2.5.7 oraz 2.6.4. 
 
2.7.4. Rozszerzenie systemu informacji audiowizualnej i elektronicznej 

o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście, o atrakcjach 
turystycznych miasta oraz wykorzystanie nowoczesnych kanałów 
informacji i narzędzi Smart City.  

 
W ramach realizacji zadania, na internetowych stronach miasta 

www.legnica.eu prowadzono zakładkę „Imprezy kulturalne i inne”. Strona była 
aktualizowana co kwartał lub „w razie potrzeby”. Aktualną informację o prowadzonej 
działalności związanej z cyklicznymi imprezami, wydarzeniami wystawami prowadziły 
legnickie instytucje kultury (www.galeria.legnica.pl, http://muzeum-miedzi.art.pl/, 
www.biblioteka.legnica.eu/, /www.lck.art.pl/). Instytucje kultury prowadziły swoje 
konta na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter czy Nasza klasa (ten 
ostatni – tylko Legnicka Biblioteka Publiczna. Poszukiwano nowych dróg i form 
dotarcia do odbiorcy. Legnickie Centrum Kultury reklamowało imprezy, skierowane 
także do odbiorców spoza Legnicy, na stronie internetowej www.dokis.pl 
prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Dodatkowo przynajmniej 
raz w miesiącu rozsyłano do stałego grona bywalców maile z planem imprez na dany 
miesiąc lub szczegółowym programem dużych wydarzeń. Sztandarowe imprezy, jak 
Legnica „Cantat”, „Satyrykon”, Legnicka Akademia Filmowa czy Festiwal „Srebro” 
mają swoje osobne strony internetowe (www.satyrykon.pl, www.legnica-cantat.pl, 
www.laf.art.pl, www.silver.legnica.pl/), a większość z nich posiada profile na 
Facebooku. 

Do reklamy imprez kulturalnych wykorzystywany był system umbrella 
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w postaci spotów reklamowych emitowanych na monitorach w autobusach 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz system informowania SISMS. 
Wszystkie instytucje wysyłają e-mailowe zaproszenia oraz informacje na temat 
imprez do stałego grona odbiorców. 

Pełna informacja o dostępnych zbiorach Legnickiej Biblioteki Publicznej 
zamieszczona jest w katalogu on-line dostępnym na stronie internetowej 
http://www.biblioteka.legnica.eu/.  

Informacje o najważniejszych wydarzeniach sportowych i atrakcjach 
turystycznych przekazywane były poprzez: 

• media elektroniczne, takie jak: strona www.legnica.eu, portal organizacji 
pozarządowych przygotowujących lub współorganizujących wydarzenia, 
reklamy audiowizualne w autobusach komunikacji miejskiej, a także poprzez 
portale społecznościowe, 

• plakaty wywieszane na przystankach autobusowych, 
• informację wizualną w miejscach publicznych, w tym szkołach i budynkach 

użyteczności publicznej, 
• miesięcznik legnica.eu, 
• infokioski, 
• Quercody.  

 
2.8. WSPIERANIE KULTURY I EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH JAKO 

WAŻNEGO ELEMENTU ATRAKCYJNOŚCI MIASTA. 
 
 
2.8.1. Organizacja różnorodnych wydarzeń, festiwali, przeglądów konferencji 

itp., służących kultywowaniu tradycji mniejszości narodowych i ich 
prezentowaniu na zewnątrz. 

 
Miasto Legnica, podobnie jak w ubiegłych latach, było miejscem licznych 

imprez i wydarzeń, których istotnym elementem było promowanie kultury mniejszości 
narodowych. Do najważniejszych wydarzeń można zaliczyć:  

• III Legnicki Festiwal Kultur Kto siedzi na miedzi(-y)?. Na festiwalu wystąpiły 
folklorystyczne zespoły z terenu Zagłębia Miedziowego, prezentowano 
rzemiosło ludowe, a także regionalne potrawy. Impreza miała na celu 
przybliżenie wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu, 

• Wystawa Łemkowskie Jeruzalem: Autoportret potrójny - wystawa, która 
w ubiegłym roku po raz drugi gościła w legnickiej Galerii Sztuki. Jest 
wieloletnim projektem artystycznym, w ramach którego odbywają się 
plenerowe spotkania twórców związanych z łemkowskim środowiskiem 
artystycznym. Inspiracją plenerów w 2015 r. była praca Nikifora pt. 
„Autoportret potrójny”. Celem projektu jest integracja środowiska oraz 
popularyzacja twórczości inspirowanej bogatą kulturą łemkowskiego artysty, 

• XVIII Międzynarodowy Festiwal Świat pod Kyczerą. Podczas imprezy 
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prezentowano animacje uliczne, korowody, koncerty indywidualne i galowe 
z udziałem zespołów folklorystycznych i artystów z wielu krajów świata tj. 
Portoryko, Brazylii, Serbii, Turcji, Słowacji i Polski. Uczestnicy imprezy mogli 
zobaczyć wystawę fotograficzną pt. „Łemkonalia nad Newą”, a także oglądać 
zaprezentowane tradycyjne wyroby rękodzieła. Wszystkiemu towarzyszyła 
degustacja tradycyjnych wyrobów kulinarnych, 

   
XVIII Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” 

• Wigilia Narodów. W 2015 roku po raz kolejny zorganizowano Legnicką Wigilię 
Narodów. Przy wigilijnym stole w Akademii Rycerskiej spotkali się 
przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących 
legnicki rejon tj.: Niemcy, Łemkowie, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie, Grecy, 
Romowie i oczywiście Polacy. Na stołach znalazły się tradycyjne dla każdego 
narodu potrawy, 

• Ukraińskie klimaty. W ramach tej dorocznej imprezy organizowanej przez 
Związek Ukraińców w Polsce odbywają się otwarte koncerty promujące 
ukraińską kulturę muzyczną. W 2015 r. oprócz 4-godzinnego koncertu 
galowego zaprezentował się białostocki kwartet ”Ensemble „Quatro Voce”, 

• Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości to zorganizowana przez Legnicką 
Bibliotekę Publiczną konferencja popularno-naukowa z udziałem Andrzeja 
Sochaja i Andrzeja Łuczaka z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz 
Ofiar Holokaustu działającego przy Związku Romów Polskich z siedzibą 
w Szczecinku, 

• Moje Mikropolis to projekt, mający na celu skonfrontowanie młodzieży 
z dawnym i obecnym wizerunkiem miasta oraz pobudzenie jej do kreatywnego 
działania. Projekt odnosi się do przeszłości (historia, wielokulturowe „tropy” 
i „mapy” Legnicy), teraźniejszości i przyszłości (wizje, perspektywy, nowe 
znaczenia i „topografia” miasta). 
Ponadto w Legnicy funkcjonuje w ramach Działu Informacyjno-

Bibliograficznego i Regionalnego w Legnickiej Biblioteki Publicznej Centrum 
Dokumentacji Romskiej, która prowadzi działalność informacyjną, kulturalno-
oświatową i integracyjną skierowaną do społeczności romskiej. W Centrum 
zgromadzono bogatą literaturę dotyczącą życia i kultury romskiej, jak również bogaty 
zbiór materiałów dokumentujących życie legnickich Romów. Osobom narodowości 
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romskiej, zgromadzonym w Centrum udostępniano komputer z podłączeniem do 
Internetu oraz oferowano pomoc w jego obsłudze i wykorzystaniu programów 
informatycznych. W roku 2015 Centrum prowadziło działalność edukacyjną podczas 
lekcji bibliotecznych pn. „Inni ale tacy sami – Legnica miastem wielu kultur”, na 
których prezentowano uczniom historię Romów. Dodatkowo, w dzielnicy 
zamieszkałej przez społeczność Romów, realizowano cykl spotkań integracyjnych 
oraz zajęć świetlicowych dla dzieci romskich. Organizatorem było Centrum 
Dokumentacji Romskiej oraz Filia Nr 3 Legnickiej Biblioteki Publicznej. Tematami 
spotkań były m. in. „Smacznie i zdrowo” promujące zdrowe żywienie, „Poznajmy się, 
pobawmy się” integrujące środowiska romskie i polskie. 
 
POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 
 
3.1. PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH I OCHRONY ZDROWIA.  
 
3.1.1. Organizacja różnorodnych form pomocy osobom najuboższym. 
 

Realizacja usług społecznych prowadzona była przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Legnicy i dokonywana m.in. w następujących formach 
pomocy: 

• zasiłki stałe otrzymało 746 osób, 
• zasiłki okresowe przyznano 1 792 osobom, 
• usługi opiekuńcze zlecono dla 855 osób, 
• specjalistyczne usługi opiekuńcze zagwarantowano 45 osobom, 
• zasiłki celowe skierowano do 2 215 osób, 
• dożywianie rozdysponowano wśród 1 834 osób, 
• opiekunów prawnych przydzielono dla 47 osób. 

 
3.1.2. Wspieranie finansowe i organizacyjne funkcjonowania ośrodków pomocy 

społecznej. 
 
Głównymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Legnicy, wspieranymi przez gminę środkami finansowymi są: 
• zwalczanie narkomanii (kwota 20 800 zł), 
• przeciwdziałanie alkoholizmowi (72 000 zł), 
• usamodzielnienie wychowanków (207 537 zł), 
• pobyt dzieci w placówkach opiekuczo – wychowawczych poza miastem 

(1 341 124 zł), 
• Rodzinny Dom Dziecka (177 161 zł), 
• pobyt w Domach Pomocy Społecznej poza miastem (3 879 646 zł), 
• Domy Pomocy Społecznej dla Dorosłych (2 916 849 zł), 
• Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci (1 862 926 zł), 
• Ośrodki Wsparcia, Dom Dziennego Pobytu, Noclegownia i Punkt Opieki nad 
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Matką i Dzieckiem (2 698 707 zł), 
• rodziny zastępcze (2 489 654 zł), 
• wspieranie Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 

(689 849 zł), 
• zasiłki i pomoc w naturze (2 169 000 zł), 
• dodatki mieszkaniowe (4 051 223 zł), 
• usługi opiekuńcze (6 100 000 zł), 
• dożywianie (415 037 zł). 

 
3.1.3 Utrzymanie zabezpieczenia potrzeb w zakresie opieki nad małymi dziećmi 

(żłobki) i wychowania przedszkolnego. 
 

W Legnicy funkcjonują cztery żłobki miejskie, które są przygotowane na 
przyjęcie 360 dzieci. W każdym ze żłobków jest możliwość umieszczenia 90 dzieci. 
W 2015 r. z budżetu gminy na utrzymanie czterech żłobków przeznaczono kwotę 
5 144 606 zł. 

W roku szkolnym 2015/16 sieć przedszkoli w mieście tworzyło: 15 placówek 
miejskich, 23 przedszkola niepubliczne oraz 4 niepubliczne punkty. Dodatkowo 
w szkołach podstawowych zorganizowano 10 oddziałów przedszkolnych, do których 
uczęszczało 251 dzieci. W miejskich przedszkolach opieką objęto 1 681 dzieci, do 
przedszkoli niepublicznych uczęszczało 1 027, a do punktów przedszkolnych 
zapisano 55 dzieci.  

Na wychowanie przedszkolne w 2015 r. wydatkowano kwotę 31 141 963,25 zł, 
w tym na miejskie placówki przedszkolne 20 205 012,86 zł oraz na dotacje dla 
przedszkoli niepublicznych kwotę 10 936 950,39 zł. Na wychowanie przedszkole  
gmina otrzymała środki w kwocie 11 921 504,81 zł z tytułu dotacji celowych, opłat od 
rodziców, porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencji na 
dzieci niepełnosprawne korzystające z edukacji przedszkolnej. Pozostała kwota 
19 220 458,44 zł to środki własne gminy.   

Gmina Legnica umożliwia rodzicom lub opiekunom prawnym korzystanie ze 
zniżki w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem we wszystkich publicznych 
przedszkolach. Zgodnie z Uchwalą Nr XLV/466/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 
maja 2014 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Legnicę, na wniosek 
rodziców, obniża się wysokość opłaty, za każdą godzinę nauczania, wychowania 
i opieki dziecka ponad podstawą programową o 50% w przypadku, gdy z usług 
przedszkola korzysta dziecko z rodziny: 

• w której, dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwot określonych 
w art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych,  

• wielodzietnej, a rodzina posiada Kartę Dużej Rodziny. 
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3.1.4. Promocja miasta przyjaznego rodzinie. Promocja zdrowego stylu życia. 
 
Uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

wprowadzono na terenie Gminy Legnica program wsparcia rodzin wielodzietnych pod 
nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA Rodzinie”. W ramach programu zawarto 26 
porozumień z niepublicznymi partnerami legnickiego programu. Dzięki przyjętym 
rozwiązaniom członkowie rodzin, w których jest trójka lub więcej dzieci mogą 
korzystać z wielu ulg i usprawnień świadczonych przez instytucje, podmioty 
publiczne jak i prywatne.  
W 2015 r. wydano 2 719 Kart Dużej Rodziny dla 554 rodzin.  

W ramach programu Promocja Zdrowego Stylu Życia prowadzona była 
kampania edukacja prozdrowotna skierowana do mieszkańców Legnicy. Akcję 
realizowano poprzez organizację spotkań z lekarzami różnych specjalizacji 
i rozpowszechniano przez lokalne mass-media. Tematyka obejmowała profilaktykę 
przeciwko: chorobom nowotworowym, zwyrodnieniowym, chorobom układu krążenia, 
zakaźnym, zapobieganiu urazom i wypadkom, a także zwiększenia aktywności 
fizycznej i zdrowego odżywiania. 
Podejmowane były różnorodne formy aktywizowania osób starszych, zapobiegające 
ich marginalizacji, budujące właściwe relacje międzypokoleniowe, promujące zdrowy 
tryb życia oraz zachęcające do aktywnego udziału Seniorów w  ofercie edukacyjnej, 
kulturalnej i rekreacyjnej miasta. 
W ramach działań profilaktycznych prowadzona była profilaktyka przeciw 
uzależnieniom. Zorganizowano lokalne kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw 
na rodzinę”. Celem kampanii było zachęcenie młodych i dorosłych ludzi do życia bez 
przemocy i używek. 

W zakresie prowadzonej polityki zdrowotnej, został ogłoszony przez 
Prezydenta Miasta Legnicy program pod nazwą „Profilaktyka raka gruczołu 
krokowego”, skierowany do mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku życia. W badaniach 
przesiewowych udział wzięło 540 osób. Ogólny koszt programu stanowił kwotę 
89 100 zł., w tym 19 100 zł stanowiły środki własne gminy, pozostała część została 
pokryta z dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.  
 
 
3.2. ROZWÓJ OFERTY I INFRASTRUKTURY DLA OSÓB STARSZYCH. 
 
 
3.2.1. Zwiększenie miejsc w Domach Pomocy Społecznej. 
 

W Legnicy funkcjonują 2 Domy Pomocy Społecznej, które zabezpieczają 
miejsca dla 100 osób. 
Trwają rozmowy z podmiotami niepublicznymi w sprawie możliwości utworzenia na 
terenie miasta, kolejnego domu uwzględniającego również potrzeby osób dobrze 
sytuowanych. 
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3.2.2. Budowa miejsc przyjaznych seniorom. 
 

W ramach programu „Senior Wigor” rozważana jest możliwość utworzenia 
kolejnej placówki przeznaczonej dla seniorów z terenu miasta. 

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Legnicy członkowie Miejskiej i Legnickiej 
Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniach, na których omawiane były problemy 
istotne dla seniorów m.in. promujące zdrowy i aktywny styl życia, udział seniorów 
w ofercie edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

Na zbiegu ulic S. Czarnieckiego oraz Wrocławskiej w 2015 roku został 
wybudowany Plac Sybiraków z pomnikiem Zesłańcom Sybiru. Miejsce 

upamiętniające Polskich Zesłańców na Sybir, ich męczeństwo oraz wierność 
ideałom wolności i niepodległości to miejsce spotkań legniczan, ale przede 
wszystkim ludzi w wieku senioralnym.  

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, w 2015 roku zrealizowano 
zadania dedykowane między innymi seniorom, takie jak: 

• Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej, 
• Drugi etap – kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy 

ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 
w Legnicy,  

• Dzieci i dorośli razem po zdrowie – siłownia pod chmurką przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Legnicy, 

• Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno–
sportowego (ul. Żwirki i Wigury). 

Zagospodarowane tereny stały się miejscem spotkań sąsiadów z pobliskich 
bloków czy kamienic. Zawierają część rekreacyjno – sportową, wyposażone są nie 
tylko w sprzęty sportowe, ale również w ławki, stoły do gry w karty i szachy. Całości 
zagospodarowanych placów dopełnia nasadzona zieleń.  

                   
Siłownia zewnętrzna przy ul. Tatrzańskiej  Osiedlowe centrum rekreacyjno-sportowe

     przy ul. Żwirki i Wigury. 
 

Dla legnickich seniorów, którzy chcieli poszerzać swoją wiedzę organizowano 
zajęcia na Legnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego. W roku akademickim 2014/2015 w zajęciach 
uczestniczyło 270 osób.  
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Oprócz tego na terenie miasta funkcjonują również: Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Uniwersytet 
Trzeciego Wieku Diecezji Legnickiej. Ich słuchaczami są przede wszystkim emeryci 
lub renciści bez względu na poziom wykształcenia. Zajęcia odbywają się w formie 
wykładów, seminariów, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także zajęć warsztatowych. 

Ponadto Legnicka Biblioteka Publiczna w ramach swojej działalności 
organizowała cykliczne spotkania dla seniorów:  

• Spotkania Regionalne organizowane w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym 
i Regionalnym dla seniorów-studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematy 
spotkań to m.in. „Bracia Mniejsi Franciszkanie w Legnicy”, „Jan Kapistran 
na Górnych Łużycach, Dolnym Śląsku i w Krakowie”, „Lubiąż i jego wojenne 
tajemnice” „Księżne i księżniczki ziemi legnickiej”, „Sokołowsko – dawna perła 
Dolnego Śląska” „Bitwa nad Kaczawą – 26 sierpnia 1813 r.”  

• Cykl spotkań dla Seniorów w Filii Dziecięco-Młodzieżowej nr 2 pod nazwą 
„Super babcia, super dziadek”. Tematy spotkań to m.in.: „Szampański 
ananas”, „Jestem świadkiem tamtych dni”, spotkania ze Zbigniewem 
Grochowskim uczestnikiem Powstania Warszawskiego, „Świece zapachowe”, 
„Asertywny senior - jak mówić nie” - warsztaty z Patrykiem Podrazą, „Moja 
fotoksiążka”  - warsztaty pod kierunkiem Piotra Szuścickiego i Tomasza 
Świdra, „Wielkanocne motywy”, „Karnawałowe warsztaty taneczne” - 
warsztaty oraz spotkania z podróżnikami Grażyną i Jerzym Pyrkoszami 
pn. „Podróżnicze pasje Jerzego i Grażyny Pyrkosz”, 

• Spotkania dla seniorów organizowane przez Filię Zbiorów Muzycznych 
i Specjalnych. Odbywały się pn. „Pieśni patriotyczne w wykonaniu seniorów”, 
„Inny kraj, odmienny obyczaj - tradycje bożonarodzeniowe”, „Babeczki na 
Dzień Kobiet”, „Galeria Dobrych Piosenkarzy”, „Koncert życzeń”, ich 
uczestnikami byli m.in. seniorzy działający przy SDK Kopernik. W ramach 
cyklu „Galeria Dobrych Piosenkarzy” przeprowadzono dodatkowe spotkania 
w Domu Pomocy Społecznej oraz dla członków Polskiego Związku 
Niewidomych w Legnicy. Filia w ramach comiesięcznych wyjazdów dociera 
z „książkami mówionymi” do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, 

• Spotkania dla seniorów w Filii nr 8 pn. „Przy książce i herbatce”, 
uaktywniające grupę czytających i skupionych wokół biblioteki seniorów.  

 
3.2.3. Wspieranie działalności Domów Seniora. 
 

Dom Dziennego Pobytu wypełnia zadania opieki nad starszymi członkami 
społeczeństwa. Podstawowym zadaniem jest przygotowanie gorącego posiłku dla 
seniorów jak również ich aktywizacja. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty terapii zajęciowej, zajęcia ruchowe oraz spotkania z przedstawicielami 
różnych firm promujących zdrowy styl życia. Stałymi punktami działalności Domu były 
imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
Walentynki, Dni Seniora oraz uroczyste Śniadanie Wielkanocne i Wigilia. 
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W 2015 r. z posiłków w Domu korzystało 451 osób, a 32 osoby korzystały 
jednocześnie z kolacji. W ciągu roku wydano łącznie 72 315 obiadów oraz 6 054 
kolacji. Łączna kwota wydatków na Dom Dziennego Pobytu za 2015 r. wyniosła 
1 474 575,28 zł.  

Legnicka Biblioteka Publiczna z myślą o seniorach organizowała cykliczne 
spotkania, mające na celu integrację międzypokoleniową, edukację literacką 
i muzyczną oraz rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań.  

Natomiast Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych działająca przy SDK 
Kopernik była organizatorem cyklu „Galeria dobrych Piosenkarzy” oraz „Ciekawy 
Senior” w Domu Pomocy Społecznej oraz dla członków Polskiego Związku 
Niewidomych w Legnicy.  

Centrum Seniora działające przy Legnickim Centrum Kultury również ma 
szeroką i atrakcyjną ofertę. Organizowane są regularne spotkania integracyjne, 
taneczne, kształceniowe. Szczegółowy program zajęć publikowany jest bieżąco na 
stronie internetowej LCK. Ponadto seniorzy włączani byli w organizację licznych 
imprez i wydarzeń miejskich.  

 

3.3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM I ICH MIENIU 
 
 
3.3.4. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście. 

 
 Zakres prac dotyczący modernizacji oświetlenia w roku 2015, obejmował 

następujące zadania: 
• Oświetlenie terenu zatoki autobusowej przy ul. Śląskiej w Legnicy z wymianą 

1 szt. oraz ustawieniem 2 szt. nowych latarni, 
• Oświetlenie ulic: J. Malczewskiego, K. Miarki, J. Gagarina, K. Ciołkowskiego - 

zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zbudowano 
oświetlenie przy ul. Ciołkowskiego (zamontowano 7 kpl. latarni oświetlenia 
ulicznego),  

• doświetlenia przejść dla pieszych (Al. Rzeczypospolitej – ul. Staszica), 
zamontowano 4 szt. naświetlaczy, 

• wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla projektu Przebudowa 
oświetlenia w ul. Chojnowskiej na odcinku od ul. Św. Jana do ul. Gwarnej. 
 
 

3.4. MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 
 
 
3.4.1. Przebudowa dróg gminnych.  
 

W 2015 r.  zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne w zakresie 
dróg gminnych:  



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań zawartych w 
STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA  LEGNICY  2015 – 2020  PLUS 

47 

• Przebudowa pieszociągu przy ul. Marsa, dokonano wymiany części 
pieszociągu ul. Marsa pomiędzy ul. Plutona, a ul. Piłsudskiego. Nawierzchnia 
została wykonana z kostki brukowej betonowej stylizowanej,  

• Przebudowa ul. Plutona w Legnicy - Etap II - przebudowano odcinek ulicy od 
skrzyżowania z ul. Neptuna do skrzyżowania z ul. Marsa – w ramach projektu 
wykonano: 

o jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
o chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
o płytki STOP przy przejściach dla pieszych, 
o kanalizację deszczową fi 200 PCV, 
o wpusty uliczne, 
o oznakowanie pionowe, 
o oznakowanie poziome z masy chemoutwardzalnej, 
o ustawienie słupów oświetleniowych z wysięgnikami dwuramiennymi, 
o oprawy oświetlenia na wysięgnikach. 

   
Przebudowa ul. Plutona. 

• Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy - przebudowano odcinek ulicy od 
skrzyżowania z ul. Plutona do skrzyżowania z ul. Oś Kartuska, w ramach 
zadania wykonano: 

o nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej, 
o chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
o płytki STOP przy przejściach dla pieszych, 
o parking – 7 miejsc, w tym 1 miejsce z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej 
betonowej, 

o wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
o wpusty uliczne, 
o kanalizację deszczową, 
o kanalizację dla sieci LEGMAN. 
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Przebudowa ul. Neptuna. 

• Przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej 
w Legnicy ETAP I – przebudowano odcinek ulicy od ul. Gwarnej do ul. 
Bankowej, w ramach zadania zrealizowano: 

o 14 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych osób, 
o nawierzchni z kostki brukowej granitowej, 

o chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i z kostki brukowej 
granitowej, 

o oświetlenie uliczne (lampy stylowe). 

   
Przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej 

• Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy. W ramach 
zadania wykonano: 

o drogę na ul. Polarnej tj.: jezdnię wraz z chodnikami o nawierzchni 
z kostki betonowej, tereny zielone (trawniki), oznakowanie: słupek do 
znaków drogowych, tablice znaków drogowych oraz przyłącze 
kanalizacji deszczowej, 

o parking przy ul. Polarnej: parking i drogi dojazdowe o nawierzchni 
z kostki betonowej, tereny zielone (trawniki), oznakowania: słupek do 
znaków drogowych; tablice znaków drogowych, sieć kanalizacji 
deszczowej, przyłącze kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie 
parkingu. 
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Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingów. 

• Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom 
Sybiru. W ramach realizacji zadania, w zakresie prac drogowych wykonano: 

o nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej w ul. Wrocławskiej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. 
Czarnieckiego,  

o nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej w ul. Kazimierza Wielkiego na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. 
Wrocławską,  

o 30 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) 
o nawierzchni z kostki kamiennej.. 

 
Plac Sybiraków. 

Szczegóły dotyczące pełnego zakresu wykonanych prac w ramach tego zadania 
zostały opisane w punkcie 4.1.2. pn. Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu 
Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru. 
 
3.4.2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe- 

sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B”. 
 

W ramach zadania w roku 2015 wykonano:  
• drogę na ul. Szarych Szeregów, a w tym: 

o jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej, 
o chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, 
o zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
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o sieci kanalizacji deszczowej, 
o oświetlenia ulicznego, 

• drogę łączącą ul. Szarych Szeregów z ul. Pileckiego, a w tym: 
o jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, 
o chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, 
o zjazd do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
o sieć kanalizacji deszczowej, 
o oświetlenie uliczne - latarnie oświetleniowe, 

• drogę w ul. Pileckiego na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. Powstańców 
Warszawy, a w tym:  

o jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, 
o chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, 
o zjazd do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
o sieć kanalizacji  deszczowej, 
o oświetlenie, 

• oświetlenie uliczne w ul. Pileckiego na odcinku od ul. Kamińskiego do łącznika 
K13D, 

• drogę w ul. Batalionu Zośki na odcinku od ul. Jankowskiego do ul. 
Powstańców Warszawy, w tym: 

o jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej, 
o chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, 
o zjazd do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, 
o sieć kanalizacji deszczowej, 
o oświetlenie uliczne - latarnie oświetleniowe. 

   
Przebudowa dróg na Osiedlu Piekary Jednostka B 

 
3.4.3. Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni 

w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. 
 

W grudniu 2015 roku dokonano odbioru końcowego robót. W ramach zadania 
wymieniono konstrukcję jezdni, chodników i ścieżek rowerowych w ciągu Ronda 
Niepodległości i ul. Sikorskiego do ul. Iwaszkiewicza. Na skrzyżowaniu ulic: 
Sikorskiego, Iwaszkiewicza i Ziemowita zbudowano rondo typu turbinowego. 
Wybudowano zatoki autobusowe w kierunku ulicy Wrocławskiej. Przesunięto 
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kolidujące lampy oświetlenia ulicznego oraz zbudowano nowe oświetlenie na rondzie 
turbinowym. Na przebudowanych odcinkach wprowadzono stałą organizację ruchu 
drogowego (oznakowanie pionowe i poziome). Ponadto wykonano: 

• bariery ochronne jednostronne, 
• wygrodzenie w pasie rozdziału, 
• wygrodzenie słupkami przejść dla pieszych, 
• montaż wiat przystankowych. 

   
Przebudowa ul. Sikorskiego. 

 
 
3.5. MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

I ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI 
 
 
3.5.1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych. 
 

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto 
procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla 11 lokali, przy ulicach: 
Chojnowskiej 153/12, Jordana 16/7, Parkowej 5/6, Kamiennej 4/3, K. Wielkiego 4/10, 
Cmentarnej 3/3, I. Daszyńskiego 19/9, Kartuskiej 74/11, Kartuskiej 44/5, Kartuskiej 
46/9, Głogowskiej 18/4. Szacunkowy koszt wykonania robót objętych projektem na 
podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich wynosi ok. 624 tys. zł brutto. 
Uzyskano część decyzji pozwoleń na budowę. 
 
3.5.2. Przebudowa lokali mieszkalnych gminy w celu uzyskania lokali 

socjalnych.  
 

W 2014 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano 
pozwolenia na budowę dla 12 lokali przy ulicach: Cmentarnej 3/2, I. Dmowskiego 6/2, 
Kwiatowej 12/10, Kwiatowej 12/12, K. Wielkiego 24/4, Łąkowej 2B/8, Nowodworskiej 
58/1, Batorego 18/2, I. Dmowskiego15/16, Kartuskiej 37/8, Kwiatowej 8/5, 
K. Wielkiego 39/9. 
Szacunkowy koszt wykonania robót objętych projektem na podstawie opracowanych 
kosztorysów inwestorskich wynosi ok. 665 tys. zł brutto. 
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3.5.3. Plan rozwoju sieci wodno – kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla 
miasta Legnicy. 

 
Zarząd Dróg Miejskich opracował inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej, 

która jest niezbędna do przygotowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy opracowania „Planu rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta 
Legnicy”. Przy udziale przedstawicieli LPWiK oraz ZDM-u doprecyzowano przedmiot 
zamówienia i podpisano porozumienie z LPWiK ws. współfinansowania dokumentu. 
Ostatecznie podjęta została decyzja, że za przeprowadzenie procedury przetargowej 
odpowiedzialna będzie LPWiK SA. Na prośbę LPWiK dokonano zmiany w Wykazie 
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej nazwy zadania na 
„Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej dla miasta 
Legnicy” oraz zmieniony został okres realizacji na lata 2016-2017.  
 
 
KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ 
I ZACHOWANIE OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. 
 
 
4.1. ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI 

LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 
 
 
4.1.1. Realizacja zadań wynikających z partycypacji społecznej – Legnicki 

Budżet Obywatelski.  
 

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, w 2015 roku zrealizowane 
zostały następujące zadania: 

• Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej. W ramach 
zadania wykonano: 

o nawierzchnię z kostki betonowej, 
o nawierzchnię  żwirową, 
o nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, 
o trawniki (odtworzenie), 

oraz zamontowano wyposażenie siłowni: koła Tai Chi, biegacze, orbiteki, 
steper, wioślarza wolnostojącego, prasę nożna, twistery, drążek uniwersalny, 
równoważnię, zestaw do gry w karty, zestaw do gry w szachy, ławki parkowe 
z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę z regulaminem korzystania z siłowni. 
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Siłownia zewnętrzna przy ul. Tatrzańskiej 

• Drugi etap – kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. 
Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 
w Legnicy. W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, 
o zieleń urządzoną, w tym zieleń ozdobną i rekreacyjną: krzewy 

żywopłotowe, drzewa oraz trawniki,  

oraz zamontowano wyposażenie: stolik do gier planszowych, leżaki drewniane 
z metalową konstrukcją, ławki drewniane z metalową konstrukcją z oparciem 
i bez oparcia, kosze na śmieci z daszkiem, tablicę informacyjną 
z regulaminem.  

• Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu 
siłowego) (Park Miejski). W ramach zadania wykonano: 

o nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu EPDM, 
o opaska z kostki typu POLBRUK, 
o elementy konstrukcyjne zamontowane w nawierzchni: kenguru 

standard, podwójne poziome poręcze o różnych wysokościach do 
robienia pompek, trójkątny drążek do podciągania, drabinka w stylu 
węża, ławeczka treningowa, klasyczne dwupoziomowe „małpie” 
drabinki, podwójne poziome drążki, kaskada składająca się z 5 drążków 
do podciągania i ławki  ABS, potrójne drążki do pompek francuski, 
klasyczny drążek do podciągania, rura do Pole Dance, 

oraz zamontowano wyposażenie: ławki bez oparcia (wandaloodporne), kosz 
na odpadki, parawan z polipropylenu z marką miasta, tablicę z regulaminem 
street workout parku oraz tablicę korzystania z zieleńców.  
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Park Kalisteniczny street workout w Parku Miejskim  

• Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy  ul. Goździkowej wraz 
z siłownią plenerową. W ramach zadania wykonano: 

o boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, 
o plac zabaw o nawierzchni piaszczystej, 
o ogrodzenie systemowe panelowe placu zabaw z wejściem stop – dog, 
o kolisty plac o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz ze 

stołem do tenisa stołowego oraz stół do gry w szachy z czterema 
siedziskami, 

oraz zamontowano wyposażenie: huśtawkę podwójną, karuzelę krzyżową, 
urządzenie wielofunkcyjne, przeplotnia/zestaw sprawnościowy, bujaki na 
sprężynach, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki drewniane z oparciem 
oraz bez oparcia, piłkochwyty, stojaki do koszykówki jednosłupowe 
regulowane, tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw.  

   

 
Plac zabaw i boisko do koszykówki przy ul. Goździkowej. 
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• Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy. 
W ramach zadania wykonano: 

o boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej dwa pola rzutowe do 
koszykówki, nawierzchnię z trawy naturalnej, 

o zamontowano wyposażenie: bramki do piłki ręcznej oraz piłkochwyty.  

 
Boisko sportowe przy ul. Oświęcimskiej. 

• Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9). W ramach zadania wykonano:  
o nawierzchnię bezpieczną poliuretanowo - gumową, 
o nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej, 
o nawierzchnię terenów zielonych - trawa, 
o schody zewnętrzne i pochylnia, 
o zabezpieczenie fosy, 
o wymianę drzwi wyjściowych na plac zabaw od strony północnej, 

oraz zamontowano wyposażenie placu zabaw: sześciokąty wielofunkcyjne dla 
dzieci, urządzenia wielofunkcyjne dla dzieci, ławki z oparciem, kosz na śmieci 
oraz  tablicę informacyjną. 

 
Plac zabaw w  Szkole Podstawowej Nr 9. 

• Zagospodarowanie terenu i budowa  osiedlowego centrum rekreacyjno–
sportowego (ul. Żwirki i Wigury). Zakres wykonanych robót obejmował:  
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o prace przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkę zasieku, niwelację 
terenu istniejącego placu, wywóz stołu do ping-ponga,  

o wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej wraz budową 
studni chłonnych, utwardzenie placu pod zasiek z kostki brukowej 
betonowej wraz z ogrodzeniem panelowym,  

o montaż krawężników, „bujaków", "kiwaków" na sprężynie, huśtawki 
wagowej, 

o wykonanie chodników umożliwiających bezkolizyjny dostęp do placu 
i zasieku, wykonanie terenów zielonych: trawnika oraz nasadzenie 
drzew i krzewów.  

o utwardzenie części placu: z kostki brukowej betonowej pod urządzenia, 
przy koszu do koszykówki oraz części placu nawierzchnią żwirową, 

oraz wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury oraz urządzenia do 
ćwiczeń: biegacz + pylon + orbitrek,  drabinka pionowa +pylon + 
podciąg  nóg,  surfer / wahadło + pylon + twister,  prasa nożna + pylon + 
wioślarz, wyciąg górny + pylon +wyciskanie siedząc / krzesło, ławki 
z oparciami, kosze na odpadki, stojak na rowery oraz tablica informacyjna.  

• Budowa chodnika przy ul. Struga. W ramach zadania wykonano: 
o chodnik po południowej stronie ulicy Struga, na odcinku od ul. 

Struga/Poznańska do skrzyżowania z ul. Akacjową, 
o nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, 
o ścieki przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej, 
o trawniki, 
o oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne oraz 

oznakowanie pionowe, 
o progi zwalniające,  
o przykanaliki z rur PCV,  
o studzienkę ściekową,  
o regulację studzienek i skrzynek zaworowych. 

 
Przebudowa chodnika przy ul. Struga 
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• Budowa parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy. 
W ramach zadania wykonano: 

o dwa zjazdy z ul. Wielkiej Niedźwiedzicy o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej koloru czarnego, 

o drogę manewrową o nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej 
koloru szarego, 

o 37 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej BEHATON koloru szarego, 

o trawniki, 
wdrożono stałą organizację ruchu: oznakowanie pionowe i poziome 
nawierzchni grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych, ograniczniki 
parkingowe STOP. 

• Dzieci i dorośli razem po zdrowie – siłownia pod chmurką przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Legnicy. Zakres robót obejmował wykonanie: 

o  ogrodzenia placu do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 
o chodnika z kostki betonowej umożliwiającego bezkolizyjny dostęp do 

placu dla osób niepełnosprawnych, 
o nasadzenia zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej, 

oraz wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury i urządzenia do 
ćwiczeń: biegacz+pylon+orbitrek, steper+pylon+wahadło/surfer, prasa 
nożna+pylon+wioślarz, jeździec, sztanga do wypychania (zestaw podwójny 
dla osób niepełnosprawnych), wyciąg górny+pylon+ wyciskanie siedząc, ławki 
z oparciem, kosze na odpadki, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.  

 
Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 1. 

 
4.1.2. Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika 

Zesłańcom Sybiru. 
 

W roku 2015, w ramach zadania wykonano: 
• nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej w ul. Wrocławskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego,  
• nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej w ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Wrocławską,  
• nawierzchnię z kostki kamiennej Placu Sybiraków, 
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• nawierzchnię parkingów z kostki kamiennej z 30 miejscami postojowymi, 
w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, 

• nawierzchnię chodników z kostki kamiennej i z płyt kamiennych, 
• wykonano i zamontowano na Placu pomnik Zesłańcom Sybiru, 
• podświetlenie pomnika – lampy kierunkowe podświetlające, 
• oświetlenie uliczne – latarnie oświetleniowe, linia kablowa oświetleniowa, 
• kanalizację teletechniczną LEGMAN, 
• kanalizację deszczową, 
• tereny zielone (trawnik),  
• montaż elementów małej architektury – zamontowano: ławki, kosze na śmieci 

oraz stojak na rowery, 
• nasadzenia drzew, krzewów i traw na placu. 

   
Plac Sybiraków i pomnik Zesłańcom Sybiru. 

4.1.4. Promocja „miasta do życia”, promocja Smart City z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych oraz dialogu 
społecznego.  

 
Promocja odbywała się za pomocą wizualizacji graficznej i wideo. 

Wykorzystywano aplikacje mobilne, SMS-y, nowe profile na portalach 
społecznościowych do zaangażowania i zwiększenia udziału mieszkańców w życiu 
miasta. Ponadto rozpowszechniano informacje za pomocą miesięcznika Legnica.eu. 
Wykorzystywano portale społecznościowe do rozpowszechniania informacji na temat 
życia kulturalnego. Promowano Legnicki Budżet Obywatelski jako narzędzie 
zaangażowania mieszkańców w budowanie swojej najbliższej przestrzeni.  
 
4.2. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH.  
 
4.2.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie 

ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 

 
Po wyremontowaniu 22 budynków w ramach środków UE, począwszy od roku 

2013 kontynuowano remont dla 12 obiektów mieszkalnych ze środków własnych 
gminy.  
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W 2015 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto renowację 
3 budynków przy ul. H. Pobożnego 18A, 18B i 22 z terminem zakończenia w III 
kwartale 2016 roku. Wartość umowy podstawowej to kwota 1 715 777,61 zł brutto.  
Ponadto w 2015 r. uzyskano zmiany decyzji pozwoleń na budowę dla 3 kolejnych 
budynków przy ul. H. Pobożnego 19, 20, 21. Szacunkowy koszt wykonania robót 
został określony na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich i wynosi ok. 
2 775 000 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia zadania został określony na rok 2019.  
 
4.2.3. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy na 

lata 2015-2020. 
 

W miesiącu czerwcu 2015 r. wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentu 
pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy na lata 2015-2020” firmę 
Lider Projekt sp. z o. o. W ramach opracowywanego dokumentu uzgodniono zakres 
i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko z Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu oraz Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na podstawie zebranych informacji z wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta, Policji, MOPS-u, PUP oraz ze spółki LPWiK, 
przeprowadzono analizę sytuacji społeczno gospodarczej miasta Legnicy w celu 
prawidłowego przeprowadzenia delimitacji obszarów kryzysowych. W dniu 30 
października 2015 r., na spotkaniu Komitetu Sterującego  zaprezentowano diagnozę 
potrzeb rewitalizacyjnych miasta Legnicy oraz politykę rozwoju miasta w kontekście 
rewitalizacji oraz zdiagnozowano sytuację Legnicy na tle województwa i kraju. 
Przedstawiono potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym 
scharakteryzowano zasady naboru projektów rewitalizacyjnych do dofinansowania 
w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Po prezentacji 
odbyła się dyskusja, w rezultacie której dokonano wyboru Zakaczawia, jako obszaru, 
na którym konieczne są zmiany społeczno-gospodarcze oraz przestrzenne.  
Następnie zorganizowano dwa spotkania w ramach konsultacji społecznych, na które 
zaproszono mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców z rejonu Zakaczawia. Na 
spotkaniach także zaprezentowano diagnozę potrzeb rewitalizacyjnych miasta 
Legnicy oraz uzasadniono wybór Zakaczawia jako obszaru rewitalizacji. Od 
zainteresowanych zebrano propozycje projektów. 
Ponadto zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta w celu 
skonsultowania listy projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych w drodze konsultacji 
społecznych. 

W związku z przyjęciem uzupełniających Wytycznych programowych IZ RPO 
WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1622/V/15 z dnia 28.12.2015 r., 
zaistniała konieczność dostosowania tworzonego „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Legnicy na lata 2015-2020” do wprowadzonych zasad. W związku 
z powyższym przesunięto termin zakończenia opracowania dokumentu na kwiecień 
2016 roku. 
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4.3. OCHRONA I ADAPTACJA OBIEKTÓW O WYSOKIEJ WARTOŚCI 
ARCHITEKTONICZNEJ I HISTORYCZNEJ NA POTRZEBY USŁUG 
PUBLICZNYCH I ROZWOJU TURYSTYKI 

 
 
4.3.1. Inkubator nowych nurtów kreacji artystycznych – adaptacja Wieży Bramy 

Chojnowskiej wraz z otoczeniem w Legnicy. 
 
W ramach projektu, w roku 2015 wykonano następującą dokumentację:  

• studium wykonalności, 
• program funkcjonalno-użytkowy, 
• budowlano-remontową wraz z kosztorysem, 
• wyposażenia e-Baszty wraz z kosztorysem, 
• ekspertyzę dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Wieży Bramy 

Chojnowskiej w Legnicy w celu wypracowania niezbędnych rozwiązań 
w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, 

• ekspertyzę ornitologiczną. 
Legnickie Centrum Kultury – użytkownik Baszty Chojnowskiej, w 2016 roku 

będzie wnioskować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego o środki unijne na dofinansowanie projektu.  
 
 
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
 
5.1 OCHRONA TERENÓW CENNYCH PRZYRODNICZO I ICH ADAPTACJA NA 

POTRZEBY EDUKACYJNE ORAZ ADAPTACJA ZANIEDBANYCH TERENÓW 
ZIELENI NA POTRZEBY REKREACJI. 

 
 
5.1.1. Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego 

bazę edukacji przyrodniczo-historycznej. 
 

Na powierzchni około 1 ha zrekultywowanych obszarów synantropijnych, 
założono edukacyjne ogrody tematyczne oraz zainstalowano woliery z kurakami 
(bażanty, pawie, kury silki, przepiórki, gołębie pawiki). Powierzchnia obszarów, na 
których przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów wynosi 0,7 ha. 
Wykonany obiekt służy jako baza edukacyjno - przyrodnicza, miejsce rekreacji 
i wypoczynku. W 2015 roku Minii zoo przy zabytkowej palmiarni odwiedziło 44 684 
osób, w tym 19 620 dzieci i 25 064 dorosłych.   
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Miejsce wypoczynku w legnickiej  Palmiarni. 

 
5.1.3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy. 

 

W roku 2015 r. zakończono realizację II etapu przebudowy al. Orła Białego tj. 
odcinek od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego. W ramach zadania wykonano: 

• nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych 
z kostki betonowej, 

• kanalizację deszczową, 
• przyłącze wodociągowe, 
• kanalizację teletechniczną LEGMAN, 
• montaż elementów małej architektury to jest: ławki, kosze na śmieci, zdrój 

uliczny, 
• nasadzenie roślin w pasie  zieleni w al. Orła Białego. 

   
Przebudowa al. Orła Białego. 

Na powierzchni stanowiącej pasy zieleni izolacyjnej w Alei Orła Białego założono 
rabaty kwiatowe. Do ich wykonania zastosowano 30 gatunków roślin, na które składały 
się krzewy, rośliny okrywowe i byliny. 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań zawartych w 
STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA  LEGNICY  2015 – 2020  PLUS 

62 

   
Zieleń Paku Miejskiego. 

 
 
5.2. ZINTEGROWANIE I WZMOCNIENIE SYSTEMÓW PRZECIWDZIAŁANIA 

ORAZ OGRANICZANIA SKUTKÓW POWODZI I INNYCH ZJAWISK 
EKSTREMALNYCH 

 
5.2.2. Modernizacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych, w tym 

urządzeń ochrony p. powodziowej na obszarze miasta. 
 

W 2015 roku kontynuowano szereg bieżących i plenerowych prac mających na 
celu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze miasta. W ramach tych 
prac zrealizowano zadania takie jak:  

• bieżąca kontrola i nadzór techniczny nad urządzeniami ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie miasta Legnicy, 

• uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy, 
• remont i konserwacja urządzeń wodnych  
• w ramach zamówienia zrealizowano zadania pn.: Konserwacja Młynówki od 

jazu w rejonie ulicy Jaworzyńskiej do ujścia do rzeki Kaczawy w Parku 
Miejskim, Konserwacja Młynówki - obręb geodezyjny Piekary Stare, 
Konserwacja rowu K-8 – obręb geodezyjny Winiary i Nowe Osiedle w Legnicy, 
Konserwacja Kanału Rzeszotarskiego, 

• konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnica.  
W ramach zadań dokonano konserwacji urządzeń wodnych (w tym kontroli, 

smarowania, oczyszczania z odpadów krat i klap przeciwzwrotnych oraz odmulania, 
wykaszania, hakowania lustra wody, uzupełnienia ubytków w skarpach) celem 
zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. 
 
5.2.4. Promocja zdrowego i inteligentnego miasta z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych oraz 
edukacja ekologiczna mieszkańców.  

 
Promocja przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska odbywała się 

w miesięczniku „Legnica.eu”, na portalach społecznościowych, w lokalnych, 
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regionalnych i ogólnopolskich mediach, w serwisie tematycznym Polskiej Agencji 
Prasowej, a także poprzez emisję programów, audycji i spotów promocyjnych. 
Inteligentne rozwiązania promowane były na regionalnych i ogólnopolskich 
konferencjach. Wskazywano rozwiązania z obszaru Smart City, jako stałe 
podnoszenie jakości życia mieszkańców. Propagowano obszar SMART - Środowisko 
rozumiane jako życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Budowano 
w społeczności świadomość swoich codziennych wyborów. Upowszechniano 
działalność proekologiczną miasta m.in. w temacie związanym z energią odnawialną. 

W ramach działań informacyjno - promocyjnych Programu KAWKA 
wyemitowano spot w Radiu Legnica. Zamieszczono w Tygodniku Regionalnym 
Konkrety artykuł pt. „Legnica zadba o jakość powietrza”, który informował 
mieszkańców o: problemie związanym z niską emisją, programie KAWKA oraz 
o prowadzonym przez ankieterów spisie systemów grzewczych w budynkach 
mieszkalnych. Informację o Programie KAWKA zamieszczono na stronie internetowej 
Urzędu Miasta. Do części mieszkańców wysłano indywidualne listy mówiące 
o możliwości składania wniosków, na dofinansowanie systemu ogrzewania. 

W 2015 roku prowadzone były różnorodne akcje ekologiczne, mające na celu 
między innymi edukację mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się licznie zorganizowane 
konkursy, które były skierowane do dzieci, młodzieży, a także wszystkich 
mieszkańców Legnicy bez względu na ich wiek. Dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych organizowano prelekcje, na których prezentowano obowiązujący 
system gospodarowania odpadami komunalnymi. Na spotkaniach i imprezach 
rozpowszechniano tematyczne materiały i gadżety reklamowe.  
Szczegóły dotyczące działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi przedstawiono w zadaniu 5.4.2. Kampania informacyjna, edukacyjna 
oraz promocyjna Smart City z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
 
 
5.3. ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII EFEKTYWNYCH 

ENERGETYCZNIE I ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZENIU EMISJI 
ZANIECZYSZCZEŃ I SUBSTANCJI SZKODLIWYCH, W TYM CO₂ 

 
5.3.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.  
 

W roku 2015 wykonano audyty energetyczne dla 5 jednostek oświatowych, 
takich jak:  

• Miejskie Przedszkole Nr 13, 
• Szkoła Podstawowa Nr 7, 
• Zespół Szkół Integracyjnych, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, 
• Zespół Szkół Budowlanych. 
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Dla 2 jednostek tj. Miejskiego Przedszkola Nr 13 oraz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 na 2016 rok zabezpieczono po 100 000 zł na rozpoczęcie 
prac termomodernizacyjnych. Zabezpieczono także kwotę 70 000 zł dla Zespół Szkół 
Integracyjnych na wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. W Zespole Szkół 
Samochodowych w roku 2015 dokonano zmiany systemu ogrzewania poprzez 
likwidację kotłowni lokalnej opalanej olejem opałowym i wykonano przyłącze do sieci 
miejskiej WPEC, co pozwoliło zlikwidować emisję zanieczyszczeń pyłowych 
i dwutlenku węgla.  

W ramach poprawy efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta 
przy pl. Słowiańskim 8 dokonano montażu 9 szt. stolarki aluminiowej 
w pomieszczeniach piwnicznych oraz wykonano montaż drewnianych drzwi 
wejściowych.  
Natomiast w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 38 wymieniono łącznie 29 okien, na 
drewniane.   
 
5.3.2. Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie 

ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica. 
 

W ramach realizacji zadania Gmina Legnica przyjmowała i weryfikowała 
wnioski składane przez mieszkańców o udzielenie dotacji z budżetu miasta z tytułu 
zamiany ogrzewania z paliwa stałego na paliwo ekologiczne. Do dnia 31 grudnia 
2015 roku złożono 268 wniosków, które zostały ocenione pod kątem kompletności 
i poprawności ich wypełnienia. Dla wszystkich wniosków został obliczony efekt 
ekologiczny (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: PM2,5, PM10 SO2, NO2, CO2, 
benzo(a)piren).  

We wrześniu i październiku komisja przeprowadziła 180 wizji w lokalach, które 
miały na celu potwierdzić wykonanie inwestycji przez składającego wniosek. Łącznie 
w 2015 roku podpisano 114 umów z mieszkańcami, w wyniku czego, wypłacono 
wnioskodawcom przyznane kwoty.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony na 
wybór wykonawcy zadania pn. „Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i utworzenie 
bazy danych”. Na przełomie III i IV kwartału 2015 r. został wyłoniony wykonawca 
zadania firma – ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, z którym podpisano umowy. 
Zgodnie z umowami wykonano I etap zadań.  

W grudniu zostały podpisane umowy na dotacje i pożyczkę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
dofinansowanie zadania „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) 
Program pilotażowy KAWKA”. 

W 2015 roku rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynków przy 
ul. Głogowskiej 10 i 71 z planowanym terminem zakończenia prac do 15.09.2016 
roku. Wartość umowna robót zgodnie z aneksem do umowy wynosi 1 300 135,89 zł 
brutto.  

W ramach realizacji PONE na terenie Legnicy dokonano zmiany systemu 
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ogrzewania w dwóch jednostkach oświatowych w Miejskim Przedszkolu Nr 
7 i w Szkole Podstawowej Nr 2. W obu przypadkach zlikwidowano kotłownie lokalne, 
w których spalano drewno, węgiel i koks, likwidując  jednocześnie emisję 
zanieczyszczeń pyłowych i dwutlenku węgla. Zarówno budynek przedszkola jak 
i budynki szkoły zostały podłączone do miejskiej sieci WPEC. Z nowego systemu 
ogrzewania u 2 odbiorców korzystają łącznie 423 osoby.  
5.3.3. Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA.   
 

Przygotowano i złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielenie dofinansowania 
w ramach ogłoszonego w dniu 22.07.2015 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości 
powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost 
efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” na 
zadanie pt.„ Zmiana systemu ogrzewania w ramach programu KAWKA”. Do końca 
2015 r. wniosek nie został rozpatrzony przez WFOŚiGW. 

 
5.4. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW. 
 
5.4.1. Wspieranie inicjatyw i działań z zakresu edukacji ekologicznej, 

podejmowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje 
kultury (konkursy, festiwale, olimpiady, itp.). 

 
Szkoły i placówki organizowały i uczestniczyły w różnorodnych działaniach 

z zakresu edukacji ekologicznej: olimpiadach, ogólnopolskich konkursach i turniejach 
wiedzy oraz piosenki ekologicznej np.: Eko Planeta , Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Ekologicznej, Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych, Czyściciel Świata. Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe realizowało projekt „Centra i Schroniska Bioróżnorodności 
w latach 2014 - 2015” o wartości 2 mln zł, dofinansowany ze środków mechanizmu 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Uczniowie szkół zawodowych z Zespołu Szkół Budowlanych realizowali 
międzynarodowy projekt pod nazwą „Story line aproach - współpraca uczniów szkół 
zawodowych i pracodawców w poszukiwaniu rozwiązań dla klimatu”. Celem 
programu była współpraca szkół i pracodawców w zakresie wymiany doświadczeń 
oraz pogłębienie wiedzy uczniów na temat praktycznego zastosowania odnawialnych 
źródeł energii i rozwiązań energooszczędnych w życiu codziennym 
i w funkcjonowaniu firm. 
Natomiast przedszkolaki realizowały projekt „Where is Water- There is Life" 
z wykorzystaniem eTwinningu. Jego zadaniem było przede wszystkim nauczyć dzieci 
czym jest woda dla organizmów żywych.  

Fundacja „Zielona Akcja” i Ekobliblioteka organizowała lekcje, warsztaty 
przyrodnicze w plenerze, konkursy i przedsięwzięcia plastyczne takie jak: Centra 
i schroniska bioróżnorodności, konkurs Energia i środowisko, Taki mamy klimat.  
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Szkoły i przedszkola zapoznawały podopiecznych z programami z zakresu edukacji 
ekologicznej, np. Duże sprawy małych ludzi, Uczymy się segregować odpady, 
Zielone laboratorium w ogrodzie przedszkolnym, Mamo Tato wolę wodę, Zabytkowy 
Park Miejski w Legnicy, Chronimy klimat, Budujemy Dom Energooszczędny. 
Uczestnicy brali także aktywny udział w akcjach zbiórek surowców wtórnych i darów 
dla schronisk dla zwierząt. Ponadto organizowane były wycieczki do parków 
krajobrazowych i centrów edukacji ekologicznej tj.: do Centrum Edukacji Ekologicznej 
i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, wizyty w gospodarstwach 
agroturystycznych zajmujących się hodowlą i ochroną zwierząt, spotkania z leśnikami 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Przedszkolaki wzięły udział 
w spektaklach ekologicznych. Zorganizowano wystawy plastyczne prac uczniowskich 
(np. Drugie życie śmieci, Drugie życie książki). Nauczyciele uczestniczyli 
w doskonaleniu zawodowym, konferencjach i warsztatach w ww. zakresie. Wszystkie 
szkoły i placówki  segregowały odpady. 

Na terenie Gminy Legnica prowadzone były działania informacyjno 
edukacyjne z zakresu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: 
konkursy, szkolenia, konferencje, prelekcje, w których uczestniczyło ok 1 300 osób. 
Konkursy skierowane były do mieszkańców Legnicy. 

Promocja przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska odbywała się poprzez 
miesięcznik „Legnica.eu”, portale społecznościowe, w lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich mediach, serwisie tematycznym Polskiej Agencji Prasowej, a także 
przez budowanie identyfikacji audiowizualnej dla projektu Legnica Smart City 
i produkcję programów promocyjnych. Promowano działalność proekologiczną 
miasta oraz tematy związana z energią odnawialną. 
 
5.4.2. Kampania informacyjna, edukacyjna oraz promocyjna Smart City 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

 
Na stronie internetowej Urzędu Miasta bieżąco publikowano wszystkie 

informacje na temat funkcjonowania systemu i sposobu segregowania odpadów.  
W ramach akcji edukacyjnych prowadzono szereg działań mających na celu 
propagowanie wiedzy na temat właściwego postępowania z odpadami komunalnymi: 

• zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs na hasło dotyczące segregacji 
odpadów. Mieszkańcy mieli dokończyć zdanie: „Segreguję odpady bo ...”. 
Celem konkursu było propagowanie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych 

• we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską Legnicy zorganizowany został 
konkurs ekologiczny pod hasłem: „Legnica segreguje” - skierowany do 
legnickich uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było 
promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży idei segregacji odpadów 
i czystości na terenie naszego miasta,  

• przeprowadzono konkurs pn. "Czyściciel Świata", organizowany we 
współpracy Fundacji Ekologicznej "Zielona Akcja" oraz Legnickiej Biblioteki 
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Publicznej Ekobiblioteką. Celem konkursu było wspieranie ekologicznej 
świadomości i osobistej odpowiedzialności dzieci i młodzieży za środowisko, 

• w październiku zorganizowano konkurs, który ogłoszono na stronie Facebook-
owej Miasta. Konkurs dotyczył ponownego wykorzystania niektórych 
odpadów. Mieszkańcy mogli wykazać się kreatywnością w zakresie wykonania 
modeli zwierząt z odpadów surowcowych. Celem konkursu była promocja 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

• w kwietniu w ramach tygodnia kultury ekologicznej „Międzynarodowego 
Tygodnia Matki Ziemi” przeprowadzono prelekcję dotyczącą „Selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież szkolna 
około 250 osób. Na spotkaniu zaprezentowano system gospodarowania 
odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie miasta Legnicy oraz sposoby 
segregacji odpadów komunalnych, 

• w czerwcu przeprowadzono prelekcję dotyczącą „Selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych”. Młodzieży klas 1-3 (około 60 osób) zaprezentowano 
system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie 
miasta Legnicy oraz sposoby segregacji odpadów, 

• przeprowadzono lekcje edukacyjne dla uczniów z zakresu gospodarowania 
odpadami w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Legnicy. Młodzież miała okazję zapoznać się z procesami i technologiami 
przetwarzania odpadów, obejrzeć sortownię odpadów oraz Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów, 

• w maju rozpoczęto procedurę dotyczącą zamówienia na produkcję filmu 
edukacyjnego pn.: „Legnica segreguje” promującego selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych na terenie Gminy Legnica. Film edukacyjny 
zamieszczony został na oficjalnej stronie miasta Legnica www.legnica.eu, 
a także prezentowany był podczas konferencji, oraz publikowany w lokalnych 
mediach, 

• w lipcu na wniosek Katolickiej Szkoły Podstawowej przekazano materiały 
edukacyjne oraz ulotki informujące o systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz zasadach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które 
udostępniono podczas festynu z okazji IX rocznicy powstania szkoły, 

• w październiku zorganizowano konkurs, który ogłoszono na stronie Facebook-
owej Miasta. Konkurs dotyczył ponownego wykorzystania niektórych 
odpadów. Mieszkańcy mogli wykazać się swoją kreatywnością w zakresie 
wykonania modeli zwierząt z odpadów surowcowych. Celem konkursu była 
promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Spośród nadesłanych 
zgłoszeń 4 osoby nagrodzono upominkami, 

• w listopadzie przekazano materiały edukacyjne, które rozpowszechniane były 
przez pracowników Straży Miejskiej na zajęciach, podczas których 
prezentowano m.in. właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi. 
W 2015 roku przeprowadzono kontrole nieruchomości w zakresie: 

wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne, sposobu pozbywania się odpadów 
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komunalnych oraz ich ewentualnego spalania. Podczas kontroli mieszkańcy 
informowani byli o zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalanie odpadów 
komunalnych.  

W Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Legnicy w ramach programu 
Straży Miejskiej pn. „Bezpieczny i Aktywny Legniczanin” przeprowadzona była 
prelekcja dotycząca „Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązującej na 
terenie miasta Legnicy”.  

W dniach 22 - 23 października 2015 r. przygotowano i przeprowadzono 
Ogólnopolską Konferencję „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica 2015. 
Ponadregionalna wymiana doświadczeń”. Uczestnikami konferencji byli 
przedstawiciele Gmin, Związków Międzygminnych, Rady Miejskiej Legnicy, 
Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, organizacji 
ekologicznych, a także przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych. Ideą konferencji była wymiana doświadczeń między 
przedstawicielami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorcami 
z branży odpadowej oraz przedstawicielami organizacji pożytku publicznego. Jednym 
z podstawowych celów konferencji było wypracowanie rozwiązań służących 
podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawie stanu 
środowiska naturalnego. Na konferencji omówione były prawne aspekty gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz finansowanie systemu gospodarowania odpadami. 
Podczas konferencji zorganizowano wyjazd do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Legnicy, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z jej 
funkcjonowaniem. 
Wyjaśniono zagadnienia z zakresu technologii i działania Regionalnych Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz technologii przetwarzania odpadów. 
Uczestnikom przekazano Certyfikaty uczestnictwa wraz z materiałami z konferencji. 

W drugiej połowie roku przygotowano również cykl przedstawień pod nazwą 
„Bajkowe Eko – Opowieści” promujących selektywną zbiórkę odpadów. 
Przedstawienia odbywały się w każdą niedzielę od 4 października do 8 listopada.   
W grudniu zorganizowano również jarmark świąteczny pod hasłem „Legnica Świętuje 
i segreguje”. W imprezie udział wzięli lokalni rękodzielnicy i twórcy świątecznych 
ozdób i towarów, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów z materiałów 
ekologicznych. Przygotowano także cykl przedstawień, występów o tematyce 
ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Zorganizowano program animacji w postaci konkursów, zabaw 
i innych interaktywnych zajęć dla widzów. 
 
5.5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DLA GOSPODARKI ODPADAMI.  
 
5.5.1. Rozbudowa Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych.  
 

W listopadzie 2015 r. oddano do użytkowania linię sortowniczą, stanowiącą 
część mechaniczną instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
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zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Instalacja zlokalizowana jest przy 
ul. Rzeszotarskiej w Legnicy i posadowiona na uszczelnionym, utwardzonym 
i skanalizowanym placu technologicznym o powierzchni ok. 1 800 m2.  
W obrębie placu zainstalowano urządzenia oraz wybudowano obiekty: 

• boks wyładowczy dla odpadów komunalnych zmieszanych z bloków 
legioblock, 

• zasobnia nadpoziomowa, 
• sito bębnowe o wydajności 50 000 Mg/rok (przy dwuzmianowym systemie 

pracy) o wielkości oczek 90 mm, w którym wydzielane są dwie frakcje 
odpadów, tj. poniżej 90 mm i powyżej 90 mm,  

• separatory metali żelaznych na linii frakcji 0-90 mm oraz >90 mm, 
• przenośniki taśmowe. 

W roku 2015, w ramach tej inwestycji, rozpoczęto montaż kabiny sortowniczej na 
placu, z terminem zakończenie zaplanowanym na dzień 30.04.2016 r. 
Koszt realizacji całej inwestycji stanowi kwotę: 4 766 464,99 zł 

Ponadto w 2015 roku rozpoczęto rozbudowę części biologicznej instalacji 
MBP. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania w dniu 30.04.2016 r. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. posiada w pełni 
uregulowany stan prawny związany z zakończoną inwestycją i eksploatacją instalacji. 
Stan ten reguluje pozwolenie zintegrowane, wydane przez Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego decyzją znal DOW-S-V.7222.35.2015.KD z dnia 22 stycznia 2016 r. 
 
5.5.2. Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami. 
 

W ramach realizacji zadania Gmina Legnica prowadziła szereg działań 
edukacyjno-promocyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami 
komunalnymi. Skutkiem tych akcji był wzrost liczby osób deklarujących prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wzrost ilości odpadów zebranych 
selektywnie. Ponadto prowadzący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, z którym gmina ma podpisaną umowę na zagospodarowanie 
odpadów, pozyskał nowych odbiorców surowców wysegregowanych w sortowni 
odpadów opakowaniowych.  
Na bieżąco prowadzono nadzór nad sposobem zagospodarowania odpadów. 
Weryfikacji poddano sprawozdanie półroczne podmiotu obierającego odpady 
komunalne oraz załączone do niego dowody potwierdzające recykling. Dzięki 
powyższym działaniom Gmina Legnica osiągnęła wymagane przepisami prawa 
wskaźniki recyklingu frakcji odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
a także ograniczyła ilość odpadów ulegających biodegradacji. 
 
Ponadto Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zrealizowało 
zadanie inwestycyjne, współfinansowane ze środków unijnych pod nazwą 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Legnica”. Projekt 
miał na celu poprawę warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych 
aglomeracji Legnica, poprzez wzrost stopnia wyposażenia miasta w system 
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kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Zakładu 
Produkcji Wody. W ramach projektu wykonano zadania pod nazwą : 

• Modernizacja Zakładu Produkcji Wody. Inwestycja dotyczyła między innymi 
zmiany systemu napowietrzania wody, modernizacji filtrów z wprowadzeniem 
podwójnej filtracji, wprowadzenia lampy UV w procesie uzdatniania oraz 
modernizację zasilania energetycznego. Wydajność obiektów zakładu została 
dostosowana do obecnego zapotrzebowania na wodę.  

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej. Dzięki wybudowanej sieci 
możliwe stało się  podłączenie do kanalizacji 180 mieszkańców Legnicy. 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowodworskiej. Wybudowana sieć dała 
możliwość przyłączenia do kanalizacji 70 mieszkańców oraz działających na 
tym obszarze podmiotów gospodarczych.  

• Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków. 
W ramach zadania zamontowano urządzenia do suszenia, magazynowania 
i załadunku osuszonych osadów ściekowych. Dzięki inwestycji osiągnięte 
zostaną wymogi prawa wspólnotowego w zakresie osadów ściekowych oraz 
składowania odpadów. Wysuszone osady ściekowe będą mogły zostać 
poddane procesowi współspalania w cementowni. 

• Modernizacja części gazowo - energetycznej oczyszczalni ścieków. 
Zmodernizowano instalację biogazu w celu pozyskiwania energii elektrycznej 
i cieplnej z procesu oczyszczania ścieków.  
Przeprowadzone inwestycje pozytywnie wpłyną na jakość uzdatnianej wody, 

umożliwią podłączenie do sieci kanalizacyjnej kolejnym mieszkańcom aglomeracji 
legnickiej oraz zagwarantują spełnienie rygorystycznych norm unijnych w zakresie 
ochrony środowiska związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. 
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PODSUMOWANIE 
 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta 
Legnicy 2015-2020 PLUS, zostało przygotowane w celu monitorowania stopnia 
zaawansowania realizacji zadań, a także przedstawienia zbieżności kierunków 
rozwojowych z planowaną wizją rozwoju miasta Legnicy, która brzmi:  

LEGNICA innowacyjnym, regionalnym ośrodkiem wzrostu, 
 kształtującym usługi administracji, nauki, zdrowia, kultury, sportu  

oraz turystyki w wymiarze ponadlokalnym 
Przedłożone sprawozdanie zgodnie z zapisami Strategii zawiera 5 Celów 
Strategicznych i 25 Celów Operacyjnych. Analizując postęp realizacji 
poszczególnych zadań ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS, 
można stwierdzić:  
 
w zakresie Celu Strategicznego I  
ROZWÓJ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA INNOWACJACH ORAZ 
PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 
Cel operacyjny 1.1. Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego 
o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – na 3 zadania zaplanowane do realizacji, 
realizowano 3. 
Cel operacyjny 1.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla 
istniejących i nowych terenów inwestycyjnych – na 3 zadania zaplanowane do 
realizacji, realizowano 3. 
Cel operacyjny 1.3. Rozwój technologii oraz usług publicznych i komercyjnych 
świadczonych elektronicznie - na 2 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 
2. 
Cel operacyjny 1.4. Tworzenie "klimatu dla biznesu" - Legnica centrum konferencyjno 
– biznesowym - na 2 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 
 
w zakresie Celu Strategicznego II  
WZROST ZNACZENIA LEGNICY JAKO REGIONALNEGO OŚRODKA EDUKACJI, 
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU 
Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – na 2 
zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 
Cel operacyjny 2.2. Implementacja nowoczesnych technologii w edukacji, służąca 
rozwojowi kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży - na 3 zadania zaplanowane do 
realizacji, realizowano 3. 
Cel operacyjny 2.3. Rozbudowa oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej dla dzieci 
i młodzieży - na 5 zadań zaplanowanych do realizacji, realizowano 5. 
Cel operacyjny 2.4. Rozwój edukacji ustawicznej i innych form podnoszenia 
kwalifikacji dla osób pozostających na rynku pracy- na 2 zadania zaplanowane do 
realizacji, realizowano 2. 
Cel operacyjny 2.5. Rozwój infrastruktury usług kultury, turystyki i sportu o znaczeniu 
ponadlokalnym – na 6 zadań zaplanowanych do realizacji, realizowano 6. 



Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji zadań zawartych w 
STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA  LEGNICY  2015 – 2020  PLUS 

72 

Cel operacyjny 2.6. Kulturalna i sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży, w tym 
szczególnie młodzieży akademickiej – na 4 zadania zaplanowane do realizacji, 
realizowano 4. 
Cel operacyjny 2.7. Wykorzystanie technologii teleinfromatycznych w rozwoju usług 
kultury i jej promocji – na 4 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 4. 
Cel operacyjny 2.8. Wspieranie kultury i edukacji mniejszości narodowych jako 
ważnego elementu atrakcyjności miasta – na 1 zadanie zaplanowane do realizacji, 
realizowano 1. 
 
w zakresie Celu Strategicznego III 
POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA LEGNICZAN 
Cel operacyjny 3.1. Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia - na 4 
zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 4. 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój oferty i infrastruktury dla osób starszych - na 3 zadania 
zaplanowane do realizacji, realizowano 3. 

Cel operacyjny 3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu – na 
1 zadanie zaplanowane do realizacji, realizowano 1. 

Cel operacyjny 3.4. Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego - na 3 
zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 3. Natomiast zadanie 3.4.2. 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na 
Osiedlu Piekary Jednostka „B” zostało zrealizowane i zakończone. 

Cel operacyjny 3.5. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i zarządzania 
usługami komunalnymi – na 3 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 3. 

 
w zakresie Celu Strategicznego IV 
KSZTAŁTOWANIE ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ I ZACHOWANIE 
OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
Cel operacyjny 4.1. Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji 
lokalnych społeczności - na 3 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 3. 
Zadanie 4.1.2. pod nazwą Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków 
i pomnika Zesłańcom Sybiru zostało zrealizowane i zakończone odbiorem. 

Cel operacyjny 4.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - na 2 zadania 
zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 

Cel operacyjny 4.3. Ochrona i adaptacja obiektów o wysokiej wartości 
architektonicznej i historycznej na potrzeby usług publicznych i rozwoju turystyki - na 
1 zadanie zaplanowane do realizacji, realizowano 1. 

 
w zakresie Celu Strategicznego V 
OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
Cel operacyjny 5.1. Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na 
potrzeby edukacyjne oraz adaptacja zaniedbanych terenów zieleni na potrzeby 
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rekreacji - na 2 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 

Cel operacyjny 5.2 Zintegrowanie i wzmocnienie systemów przeciwdziałania oraz 
ograniczania skutków powodzi i innych zjawisk ekstremalnych - na 2 zadania 
zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 

Cel operacyjny 5.3 Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych 
energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji 
szkodliwych, w tym CO₂ - na 3 zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 3. 

Cel operacyjny 5.4 Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców - na 2 
zadania zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 

Cel operacyjny 5.5 Rozwój infrastruktury dla gospodarki odpadam - na 2 zadania 
zaplanowane do realizacji, realizowano 2. 

 
Mając na uwadze powyższe, oraz analizując stopień zaawansowania prac 
w poszczególnych projektach, można stwierdzić, że na 68 zadań wpisanych 
w Strategię i zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, 68 realizowano, natomiast 2 
zadania zostały zrealizowane i zakończone.   
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