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„Sport jest częścią dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi.”

Pierre de Coubertin

Strategiczne kierunki rozwoju sportu w Legnicy na lata 2015-2020 PLUS

I. Wprowadzenie
Komisja Europejska doceniając rolę i znaczenie sportu w życiu codziennym obywateli

Unii Europejskiej opracowała Białą księgę na temat sportu. Jest to dokument strategiczny,
który  określa  polityczne  wytyczne  w  tej  dziedzinie.  Księga  jest  podstawą  do  działań  na
szczeblu Unii Europejskiej w tym zakresie. Sport jest tym samym włączony w główny nurt
polityki  UE wraz z  innymi dziedzinami życia  społecznego i  gospodarczego.  Biała Księga
odnosi się do 3 głównych zakresów: społecznej roli sportu, jego wymiaru gospodarczego oraz
organizacji  sportu.  Rada  Europy  definiuje  sport  jako  „  ...wszelkie  przejawy  aktywności
fizycznej,  które  poprzez  uczestnictwo  doraźne  lub  zorganizowane,  stawiają  sobie  za  cel
wypracowanie  lub  poprawienie  kondycji  fizycznej  i  psychicznej,  rozwój  stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach." Podobnie sport
definiowany jest w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715). 
Na  potrzeby  tego  opracowania  sportem  określona  jest  „systematyczna  lub  doraźna
aktywność ruchowa w zorganizowanych formach, której celem jest rozwój sprawności
psychofizycznej dla osiągania mistrzostwa sportowego.”

W opracowaniach Ministerstwa Sportu i  Turystyki sportowi przypisywane są różne
funkcje  i  role.  Określa  się  go  jako  „  …  profilaktykę  zdrowotną,  efektywne  narzędzie
budowania  relacji  i  tworzenia  społeczeństwa  obywatelskiego,  budowanie  kapitału
społecznego,  a  w  odniesieniu  do  dzieci  i  młodzieży  sport  ma  na  celu  sprzyjanie  nauce
i wychowaniu. Natomiast sport wyczynowy jest istotnym elementem budowania tożsamości
narodowej i służy promowaniu sportu dla wszystkich. Sport, jako element kultury fizycznej,
jest  formą aktywności  człowieka mającej  na celu doskonalenie jego sił  psychofizycznych,
indywidualnie  lub  zbiorowo.  Stał  się  też  ważną  wartością  cywilizacyjną,  kulturową
i  społeczną,  jest  istotnym  czynnikiem  kształtowania  zdrowia,  rozwijania  nawyków
i zachowań prozdrowotnych. Dlatego też zarówno Państwo jak i  samorządy powinny być
bardzo  zainteresowane  rozwojem i  upowszechnianiem sportu”.  Na  podstawie  szacunków
ekonomicznych można określić, że sport w Europie przyczynia się do wytworzenia ponad 2
% PKB i jest to tendencja rosnąca. 

Najbardziej  aktualnym dokumentem wytyczającym kierunki działań w obszarze sportu
jest przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 r. „Program rozwoju sportu do
roku 2020” spójnym ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Jako jej  główny cel
wskazano „…rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób, tak aby
mogły  one  w  pełni  uczestniczyć  w  życiu  społecznym,  politycznym  i  ekonomicznym  na
wszystkich etapach życia …”.
Zauważalnym jest, że coraz liczniejsze kręgi społeczne doceniają rolę aktywności fizycznej
jako  niezwykle  ważnego  czynnika  profilaktyki  zdrowotnej.  Podstawą  są  wyniki  badań
prowadzone przez różnorodne instytucje, które jednoznacznie wskazują na pogarszający się
ogólny stan zdrowia Europejczyka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Dotyczy to także
naszego  społeczeństwa.  Niepokojące  informacje  na  temat  stanu  zdrowia  Polaków
publikowane przez Instytut Żywności i Żywienia mówią, iż już około 1,5 mln Polaków jest
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otyłych,  a  w grupie  11 latków polskie  dzieci  tyją  najszybciej  w Europie.  W powyższym
raporcie  potwierdzony  został  ścisły  związek  aktywności  fizycznej  ze  stanem  zdrowia
i prawidłowym żywieniem. Regularna aktywność fizyczna korzystnie wpływa na organizm,
funkcjonowanie  umysłu  i  jednocześnie  zmniejsza  ryzyko  zapadalności  na  choroby
przewlekłe.  Główne  korzyści  wynikające  z  uprawiania  sportu  i  regularnej  aktywności
fizycznej to:

 zmniejszenie ryzyka otyłości,
 zmniejszenie ryzyka chorób serca,
 obniżenie profilu lipidowego, w tym cholesterolu,
 zmniejszone ryzyko zachorowania na raka,
 zapobieganie rozwojowi nadciśnienia tętniczego,
 wzmocnienie mięśni i kości,
 zdrowie umysłowe i lepsze samopoczucie.

Na podstawie badań i  analiz  Światowej  Organizacji  Zdrowia można stwierdzić,  że  liczba
dorosłych osób regularnie uprawiających aktywność ruchową w Polsce oscyluje wokół 7-8 %,
a ćwiczących raz w tygodniu 33 %. Jest to liczba ciągle bardzo niezadowalająca i znacząco
gorsza  od średniej  w krajach  UE. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone,  a  wspólne
działania  wszystkich  podmiotów,  osób  i  instytucji  dla  upowszechniania  sportu  są
cywilizacyjną koniecznością.  

II. Diagnoza aktualnego stanu sportu w Legnicy w perspektywie zadań przyjętych do
realizacji w Gminie Legnica.

W tym roku  mija  11  lat  od  opracowania  i  wdrożenia  w  Legnicy  „Strategicznych
Kierunków  Rozwoju  Sportu  Rekreacji  i  Turystyki  w  latach  2004  –  2014”.  W  tym
opracowaniu jako priorytetowe wskazano następujące  zadania:

 upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
 wspieranie rozwoju sportu wyczynowego,
 rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej,
 organizacja  w  Legnicy  imprez  sportowych  dużej  rangi,  w  tym  także

międzynarodowych jak Mistrzostwa Świata czy Europy, 
 aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych.

W roku 2014 przyjęto Strategię Rozwoju Legnicy, w której są cele i zadania odnoszące się do
sportu, rekreacji i turystyki. Stały się one punktem wyjścia do przygotowania tego materiału.
W szczegółach  omówione  to  jest  w  rozdziale  III  -  Miejsce  sportu  w  Strategii  Rozwoju
Legnicy . 

1. Finansowanie sportu w Legnicy
Legnica od lat jest w czołówce miast, których samorządy wydatkują znaczące kwoty

pieniędzy na rozwój sportu. Prowadzona przez  Miasto polityka zrównoważonego rozwoju
w zakresie kultury fizycznej jest więc jednym z najważniejszych zadań. Pozwala rozwijać się
wielu  dyscyplinom  sportu,  których  oferta  jest  skierowana  do  mieszkańców  miasta.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele i zadania w zakresie sportu
są  organizacje  pozarządowe  tj.  stowarzyszenia  działające  najczęściej  w  formie  klubów
sportowych.  Gmina  Legnica  wspiera  rozwój  sportu  między innymi  poprzez  finansowanie
zadań inwestycyjnych, modernizacje i remonty obiektów sportowych oraz udzielanie dotacji
klubom sportowym na realizację zadań odnoszących się przede wszystkim do sportu dzieci
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i młodzieży.  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży odbywające się w legnickich klubach
sportowych jest wspierane w ramach otwartych konkursów ofert, podobnie jak organizacja
imprez  sportowych.  Gmina  Legnica  jest  współorganizatorem  dużych  imprez  sportowych
udzielając wsparcia finansowego i organizacyjnego, w tym także w sporcie wyczynowym.
Tradycją  jest  organizowana  w  Legnicy  Gala  Mistrzów  Sportu  Zagłębia  Miedziowego,
w której uczestniczy ok. 250 sportowców, trenerów i działaczy sportowych z całego regionu.
Corocznie  przyznawane  są  środki  na  bieżące  utrzymywanie  boisk  piłkarskich  przy
ul.  Sportowców/Świerkowa  i  stadionu  przy  ul.  Grabskiego.  Zgodnie  z  uchwałą  Rady
Miejskiej Legnicy sportowcy osiągający wysokie wyniki w sporcie wyczynowym otrzymują
stypendia sportowe.  Dodatkowym wsparciem jest  dotacja  na rozwój  sportu wyczynowego
i przyznawana corocznie nagroda finansowa dla „Trenera Roku”. 
Z  przeprowadzonej  analizy  wynika,  że  w  latach  2004-2015  (bez  roku  2011)  wysokość
środków na sport w mieście Legnica systematycznie wzrasta. Największy przyrost środków
miał miejsce w latach 2007-2008 – wydatki wzrosły o 1.402.796 zł oraz w latach 2011-2012 –
wydatki wzrosły o 762.017 zł.  Zauważyć należy,  że wzrost kwoty przeznaczonej na sport
w roku 2015, jest o ponad 200% większy od wydatków w roku 2004. Dynamikę wzrostu
wydatków na sport w Legnicy prezentuje poniższa tabela i wykres.
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Wydatki na sport (bez inwestycji) w latach 2004-2015 

Lp. Tytuł 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.
Funkcjonowanie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (bez 
zakupów  inwestycyjnych)

2.119.820 2.515.460 2.662.040 3.270.658 4.028.576 3.642.330 3.632.777 3.214.527 3.660.672 3.660.633 3.886.517 3.935.462

2.
Dofinansowanie zadań – 
sport dzieci i młodzieży – 
pożytek publiczny

469.211 449.620 433.000 459.936 709.245 717.700 515.540 311.066 319.937 559.230 830.454 801.000

3.
Bieżące utrzymanie bazy 
sportowej

237.550 240.000 230.000 263.676 200.000 200.000 120.000 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000

4.
Organizacja imprez 
sportowych, usługi i zakup 
nagród z tym związanych

45.570 65.780 132.600 95.300 68.145 120.510 148.008 178.000 85.886 167.257 259.894 297.650

5.
Stypendia sportowe i 
nagrody Trener Roku

0 0 214.200 259.200 745.600 880.000 788.600 533.891 653.006 782.978 652.200 740.874

6. Sport wyczynowy 0 0 0 0 0 600.000 621.197 300.000 600.000 400.000 200.000 200.000

7. Razem 2.872.151 3.270.860 3.671.840 4.348.770 5.751.566 6.160.540 5.826.122 4.657.484 5.419.501 5.670.098 5.909.065 6.074.986
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2. Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży 
2.1. Sport szkolny

Zgodnie z powiedzeniem, że „ruch rzeźbi  umysł”,  dzieci  i  młodzież,  oprócz zajęć
edukacyjnych z wychowania fizycznego realizowanych zgodnie z podstawą programową, ma
możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w klasach sportowych. W tego typu
klasach uczniowie realizują 10 godzin wychowania fizycznego w wymiarze tygodniowym
(z podziałem na grupy wymiar tygodniowy wynosi 20 godzin).  Decyzje o tworzeniu klas
sportowych  w legnickich  szkołach  podejmowane  są  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 szczególności  odnosi  się  to  do  zakresu  i  ciągłości
szkolenia. 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. Związek wycofuje się z prowadzenia takich
ośrodków na poziomie liceum. Dlatego też w ZSTiO klasa ta została „wygaszona”   W roku
szkolnym  2014/15  w  8  szkołach  funkcjonowało  łącznie  20  oddziałów  dla  516  uczniów.
Uczniowie realizowali 402 godziny tygodniowo wychowania fizycznego. Poniżej zestawiono
szkoły, w których utworzono klasy sportowe, specjalności, które są rozwijane na zajęciach
wychowania fizycznego, liczbę uczniów a także nazwę klubu współpracującego.

L.p. Szkoła Oddziały  
Liczba
uczniów

Specjalność Klub współpracujący

1.
SP Nr 7

kl.3a, 4a,5a  83 pływanie
UKS Delfinek,
KS Wankan,

2.
SP Nr 9
kl. 4e, 5e, 6d 

kl. 4e, 5e, 6d 89
piłka ręczna dziewcząt i
chłopców

UKS EUCO Dziewiątka,

3. SP Nr 16 kl.5c 20 pływanie KS Wankan,

4. SP Nr 18 kl. 6a 26 pływanie UKS Delfinek,

5.
Gimnazjum  Nr  3
(ZSB)

kl.1j, 2j, 3h, 3j 90 piłka nożna
PZPN,  DZPN,  MKS
Miedź Legnica S.A.,

6. Gimnazjum  Nr  9
(ZSI)

kl.2e, 3d 52
lekkoatletyka,
piłka ręczna

UKS Sprint,
MSPR Siódemka,

7.
Gimnazjum  Nr  2
(ZSO3)

kl.1d,  1e,  2d,
2e, 3e 

129
taekwondo,pływanie,
piłka ręczna

LK Taekwon-do,
UKS Trójka,
UKS Dziewiątka,

8.
III LO  (ZSTiO)

kl. 3a 27
piłka ręczna, 
piłka nożna,  

MSPR Siódemka,
PZPN/DZPN,

Razem 20 516 6 dyscyplin sportu

                                                                  

Dla najlepszych uczniów – sportowców, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie
oraz nauce, a także mają co najmniej bardzo dobre oceny zachowania, Prezydent Legnicy
przyznaje nagrody pieniężne wręczane podczas uroczystej miejskiej inauguracji nowego roku
szkolnego.  W  roku  2015  na  jednorazowe  nagrody  pieniężne  przeznaczono  16.450  zł.
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Przyznano je 32 młodym sportowcom. W latach poprzednich podobne wyróżnienia otrzymało
18 osób w 2014 r. oraz 15 w 2013 r. Aktualną podstawą prawną jest uchwała nr VI/52/15
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania
szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzaju  i  wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

Rzeczą  zasadniczą  dla  sprawnego  funkcjonowania  sportu  szkolnego  jest  postawa
dyrektorów szkół wobec sportu. W przeważającej liczbie przypadków w naszym mieście jest
bardzo pozytywne nastawienie do sportu.  Dyrektorzy chętnie  współpracują przy realizacji
bardzo wielu programów i akcji związanych ze sportem. Uczniowie startujący w zawodach
ogólnopolskich  i  odnoszący  sukcesy  mogą  starać  się  o  tzw.  „kartę  olimpijczyka”,  która
pozwala  w  sposób  indywidualny  nadrobić  zaległości  powstałe  przez  nieobecności
spowodowane  startami  i  przygotowaniami  do  nich.  Takie  podejście  jest  kluczowym
w odniesieniu sukcesu sportowego i należytego wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
Potwierdza  się  też  zasada,  że  bardzo dobry sportowiec  potrafi  pogodzić  treningi  i  udział
w zawodach z nauką, a często młodzi sportowcy są  uczniami wyróżniającymi się w nauce.

2.2. Działalność Legnickiego Szkolnego Związku Sportowego
Szczególne  miejsce  w  popularyzacji  i  upowszechnianiu   sportu  wśród  dzieci

i młodzieży zajmuje Legnicki Szkolny Związek Sportowy (LSZS)– koordynator i organizator
różnych rozgrywek – Igrzysk Szkolnych, Gimnazjady i Licealiady. 
LSZS  -  w  każdym  roku  szkolnym  jest  organizatorem  ok.  70  sportowych  zawodów
w kilkunastu dyscyplinach sportu.   We współzawodnictwie legnickich szkół  bierze udział
corocznie ponad 4 tys. uczniów. Za osiągnięcie można uznać udział w rywalizacji niemalże
wszystkich szkół,  coraz liczniejsze uczestnictwo i  rosnącą liczbę startów legnickich szkół
zarówno w zawodach strefowych jak i w finałach wojewódzkich i ogólnopolskich. Legnicki
Szkolny Związek Sportowy rozwija dotychczasowe formy działalności i wprowadza zmiany
organizacyjne mające na celu zarówno zwiększenie liczby uczestników  zawodów wszystkich
szczebli  jak i  większe niż dotychczas zaangażowanie nauczycieli  wychowania fizycznego.
Sprawna  organizacja  zawodów i  zaangażowanie  osób  działających  w legnickim związku,
a także wysoki poziom sportowy zaowocowały wyróżnieniem – Miasto było organizatorem
Finałów Dolnego Śląska w Czwórboju Lekkoatletycznym dla szkół podstawowych, a także
corocznie w piłce ręcznej,  siatkowej  na etapie  Gimnazjady i  Licealiady.  Tradycją jest  już
czerwcowe  podsumowanie  sportowego  roku  szkolnego  z  udziałem  Prezydenta  Legnicy,
podczas  którego  wręczane  są  nagrody  i  wyróżnienia  dla  najlepszych  szkół
i najaktywniejszych nauczycieli wychowania fizycznego.

2.3. Programy sportowe realizowane na terenie Legnicy
W legnickich  szkołach  i  placówkach  w każdym roku realizowane  są   różnorodne

programy promujące  ruch,  aktywność  fizyczną wśród dzieci  i  młodzieży.  Między innymi
kontynuowany  jest  (od  2008  r.)  program  pozaszkolnych  zajęć  sportowych  -  Legnicki
Animator  Osiedlowy.  Celem  programu  jest  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 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się na nowoczesnych obiektach sportowo –
rekreacyjnych w 13 legnickich szkołach. Odbiorcami programu są dzieci i młodzież szkolna.
Program realizowany jest w okresie od marca do listopada (również w okresie wakacyjnym),
w ustalonych dniach tygodnia (również w soboty lub niedziele). W roku szkolnym 2014/2015
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zajęcia prowadziło 25 animatorów, którzy mają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.
Animator realizuje minimum 60 godzin w miesiącu i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie
1.200 zł brutto miesięcznie, natomiast w okresie wakacji kwota ta wzrasta do 1.500 zł brutto.
W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 7, gdzie zajęcia prowadzone są na kompleksie boisk
powstałych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, okres realizacji programu przez
jednego animatora  obejmuje cały rok kalendarzowy,  natomiast  drugi  animator  pracuje od
marca  do  listopada.  Miasto  w  ramach  programu  „Animator  Moje  Boisko  Orlik  2012”,
otrzymuje  dofinansowanie  ze  środków  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki  do  płacy  2
animatorów po 500 zł brutto miesięcznie przez 9 miesięcy. W skali roku jest to kwota 9.000
zł.  Legnicki  Animator  Osiedlowy,  oprócz  pozyskanych  środków  dla  animatorów
zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 7, w całości jest  finansowany z budżetu gminy.
W 2014 r. na realizację programu wydatkowano kwotę 191.442 zł. W roku 2015/2016 planuje
się wydatki na zbliżonym poziomie. Program realizowany jest na obiektach następujących
szkół: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1, 
 Szkoła Podstawowa Nr 4, 
 Szkoła Podstawowa Nr 7, 
 Szkoła Podstawowa Nr 9, 
 Szkoła Podstawowa Nr 18, 
 Szkoła Podstawowa Nr 19, 
 Gimnazjum Nr 4,
 Gimnazjum Nr 5, 
 V Liceum Ogólnokształcące, 
 Zespół Szkół Integracyjnych,
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
 Zespół Szkół Samochodowych. 

Uczniowie  legnickich  szkół  w  ramach  lekcji  wychowania  fizycznego,  realizują
wieloletni program nauki i doskonalenia pływania  „Umiem pływać”. Zajęcia odbywają 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 są z budżetu gminy. Mogą
w nim uczestniczyć  uczniowie  legnickich  szkół  wszystkich  etapów  nauczania  z  tym,  że
preferencje stosuje się do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na przestrzeni każdego
tygodnia odbywa się ok. 160 godzin zajęć na basenach, w których uczestniczy prawie 4.000
uczniów.  W  minionym  roku  szkolnym  Gmina  Legnica  przystąpiła  również  do
Ogólnopolskiego  Programu  Powszechnej  Nauki  Pływania  „Umiem  pływać”,
realizowanego w formie zajęć pozaszkolnych. Program skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół  podstawowych.  Na  ten  cel  ze  środków  Funduszu  Zajęć  Sportowych  dla  Uczniów,
którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki pozyskano 56.900 zł z przeznaczeniem
na  pokrycie  kosztów  wynajmu  basenu  oraz  wynagrodzenia  instruktorów  prowadzących
zajęcia. Zadaniem gminy jest zapewnienie transportu oraz opieki nad dziećmi w drodze ze
szkoły na basen i z powrotem. Ze środków własnych na ten cel wydatkowano ponad 39 tys.
zł.  Zajęcia  były  prowadzone  na  basenie  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  3,
w grupach liczących po 15 osób. W I semestrze w  roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach
wzięło udział 120 uczniów (8 grup), a w II semestrze 165 uczniów (11 grup) z czterech szkół
tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 10 i Nr 19. Każde dziecko zrealizowało 20 godzinny
program  nauki  pływania  z  instruktorem. W  roku  szkolnym  2015/2016  program  jest
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kontynuowany w tych samych szkołach z udziałem 120 uczniów.
 Od  września  2014  r.  we  wszystkich  12  szkołach  podstawowych  wdrożono
innowacyjny program nauki gry w szachy pn.  „Legniczanie dają mata”. Zaplanowano, że
obejmie  on  trzyletni  cykl  zajęć  pozalekcyjnych  na  poziomie  edukacji  wczesnoszkolnej,
a  w  programie  będzie  uczestniczyć  40  %  uczniów  klas  I-III.  Zajęcia  były  realizowane
w  grupach  liczących  maksymalnie  do  16  osób  w  wymiarze  30  godzin  w  danym  roku
szkolnym. W programie uczestniczyło 620 uczniów klas I. Zajęcia były prowadzone przez
nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej,  którzy  ukończyli  szkolenie  w  zakresie  nauki  gry
w  szachy,  zorganizowane  przez  Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego  i  Doskonalenia
Nauczycieli  we  współpracy  z  Klubem  Szachowym  „Miedź”  Legnica.  Każda  ze  szkół
otrzymała  środki  dydaktyczne  niezbędne  do  realizacji  programu,  tj.  tablice  dydaktyczne,
szachownice, zegary i podręczniki. Na realizację programu pozyskano 150.000 zł na okres 3
lat z Fundacji KGHM Polska Miedź. W minionym roku szkolnym na realizację 1.829 godzin
zajęć  wydatkowano  łącznie  117.499  zł,  w  tym 50.000  zł  z  Fundacji.  W roku  szkolnym
2015/2016 zajęcia zorganizowano zarówno dla ok. 600 uczniów klas I oraz ok. 500 klas II. 
       Gmina  Legnica  po  raz  kolejny  przystąpiła  do  programu  zajęć  pozalekcyjnych  –
„Multisport”.  Program systematycznej  aktywności  sportowej  realizowany jest  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 jest Dolnośląska Federacja Sportu,
a współfinansowany jest on ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz MSiT.
Udział Miasta polega na bezpłatnym udostępnianiu obiektów, przyborów i przyrządów do
zajęć sportowych. Spośród zgłoszonych szkół Operator zakwalifikował uczniów ze Szkoły
Podstawowej Nr 1, Nr 10 i Nr 20 w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 oraz ze Szkoły
Podstawowej Nr 10 i  Nr 20 w II semestrze.  Szkoły te otrzymały od Operatora programu
sprzęt sportowy o wartości 2.572 zł. Pozalekcyjne zajęcia były prowadzone 3 razy w tygodniu
po 90 minut przez nauczycieli wychowania fizycznego, zatrudnionych na podstawie umowy -
zlecenia przez Dolnośląską Federację Sportu. W minionym roku szkolnym w zajęciach wzięło
udział 99 uczniów, którzy jednocześnie zostali przebadani pod kątem wad postawy. Łącznie
w  roku  szkolnym  2014/15  przeprowadzono  226,5  godzin  zajęć.  Także  ten  program  jest
kontynuowany w tym roku szkolnym.

Kolejnym programem realizowanym przez uczniów jest ogólnopolski program „Mały
Mistrz”. Jest  to  kontynuacja  wdrożonego  na  Dolnym  Śląsku  programu  Sprawny
Dolnoślązaczek.  Główną  ideą  jest  zachęcenie  uczniów klas  I-III  szkół  podstawowych  do
zdobywania  nowych  umiejętności  ruchowych  oraz  podnoszenia  sprawności  fizycznej,
kształtowania  odpowiednich  nawyków i  postaw,  w tym zwłaszcza  dotyczących zdrowego
stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji
wczesnoszkolnej  i  wychowania  fizycznego.  W  roku  szkolnym  2014/2015  w  programie
uczestniczyło 24 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 i 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr
6. Szkoły biorące udział w tym programie otrzymały materiały szkoleniowe dla nauczycieli,
legitymacje i  wlepki dla  uczniów oraz sprzęt sportowy o wartości  1.500 zł  każda z nich.
Nauczyciele  realizujący  program  mają  możliwość  bezpłatnego  udziału  w  konferencjach
szkoleniowych dla realizatorów programu. 

Od  września  2015  r.  rozpoczęła  się  pilotażowa  edycja  kolejnego  programu
profilaktyczno-edukacyjnego  w  zakresie  aktywności  fizycznej  skierowanego  do  uczniów
gimnazjów  pod  nazwą  „Aktywny  Gimnazjalista”.  W  programie  bierze  udział  ok.  200
uczniów ze wszystkich 8 legnickich gimnazjów. Szkolni liderzy wraz z grupą gimnazjalistów
rozpoczną przygodę w poszukiwaniu ciekawych, atrakcyjnych miejsc na aktywne spędzanie
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czasu wolnego. Odkrycia, których dokonają wraz ze swoimi przewodnikami mają przyczynić
się  do  zaszczepienia  u  młodzieży  ducha  potrzeby  aktywności  ruchowej.  Korzystanie
z atrakcyjnych miejsc w mieście  ma być  alternatywą dla  czasu wolnego spędzanego przy
komputerze. Udział w różnych formach aktywności, zaplanowanych przez szkolnych liderów,
wspieranych przez pracowników Poradni – edukatorów na pewno przyczyni się do zwrócenia
uwagi  młodych  ludzi  na  zdrowy styl  życia,  szkodliwość  stosowania  używek,  racjonalne
odżywianie się.  Pozwoli  też lepiej  poznać zarówno swoje mocne strony,  jak też słabości.
Dzięki  domieszce  rywalizacji,  która  pojawi  się  podczas  zawodów w grach  zespołowych,
młodzież  będzie  miała  możliwość  potrenowania  technik  radzenia  sobie  ze  stresem,
spowodowanego  wolą  wygranej  lub  obawą  przed  przegraną.  Spędzanie  czasu  wolnego
w  gronie  rówieśników  z  ławki  szkolnej,  w sposób  odmienny  od  lekcyjnej  formy  zajęć,
niewątpliwie  przyczyni  się  do  integracji  grupy oraz  zwiększenia  poczucia  tożsamości  ze
szkołą. Twórcą i koordynatorem programu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2
w Legnicy.  Środki  finansowe na  realizację  projektu  pochodzą  z  budżetu  Gminy Legnica.
Opiekę nad całością projektu pełni Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Legnica.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce wdraża od września 2015 r. „Narodowy program
rozwoju  piłki  ręcznej  na  lata  2015-2020”.  Polska  jako  organizator  Mistrzostw  Europy
w  Piłce  Ręcznej  Mężczyzn  w  styczniu  2016  r.  czyni  starania  o  rozpropagowanie  tej
dyscypliny  sportu  wśród  dziewcząt  i  chłopców.  Wnioski  złożone  przez  Legnicę  zostały
pozytywnie ocenione i Związek 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 ZSO 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  w  Polsce.  Zakłada  współpracę  gmin  i  klubów
sportowych z ZPRP w popularyzacji  i  rozwoju szkolenia sportowego uzdolnionych dzieci
i  młodzieży  oraz  zintegrowanie  zajęć  w  szkole  i  w  klubie  sportowym  wg  założeń
programowych  ZPRP.  Z  wymienionymi  wyżej  3   szkołami  współpracuje  UKS  EUCO
Dziewiątka  Legnica.  Drużyny mają  zagwarantowane przez  samorząd Legnicy możliwości
trenowania  w salach  z  pełnowymiarowymi  boiskami  do  piłki  ręcznej  w ilościach  godzin
wymaganych programowo. Dla szkół podstawowych są to w tygodniu 2 treningi po 90 minut,
a  dla  gimnazjum  3  jednostki  90  minutowe.  Zajęcia  odbywają  się  w  halach  OSiR  przy
ul. Lotniczej i Sejmowej,     w ZSTiO przy ul. Złotoryjskiej i w ZSI przy ul. Wierzyńskiego.

Czwartki  lekkoatletyczne  -  Gmina  Legnica  uczestniczy  także  w  projekcie
„Czwartków  Lekkoatletycznych",  który  jest  działaniem  na  skalę  ogólnokrajową,
rekomendowanym między innymi  przez   Prezesa  Polskiego Komitetu  Olimpijskiego oraz
Ministra  Sportu  i  Turystyki,  a  promowanym  przez  jednego  z  najlepszych  polskich
lekkoatletów   Mariana  Woronina.  Projekt  obejmuje  cykl  zawodów  lekkoatletycznych
skierowanych  do  uczniów  szkół  podstawowych  .  Gmina  Legnica  w  ramach  aktywnego
uczestnictwa w projekcie  organizuje  i  finansuje cztery mityngi  lekkoatletyczne  dla  dzieci
w wieku 11, 12, 13 lat . Bezpośrednim organizatorem imprez w Legnicy jest Stowarzyszenie
Kultury  Fizycznej  Legnicki  Klub Sportowy „Trójka”.  Zawody odbywają  się  na  boiskach
treningowych  przy  Stadionie  Miejskim  raz  w  miesiącu  od  kwietnia  do  października.
Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez SKF LKS
"Trójka" jest promowanie systematycznej pracy treningowej dzieci  prowadzącej do osiągania
wartościowych rezultatów sportowych oraz popularyzacja lekkoatletyki – królowej dyscyplin
sportowych. Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Najlepsi zawodnicy
uczestniczą w Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. 
W XXI Finale Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych wzięło udział 79 miast, które
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reprezentowało 2.700 zawodniczek i zawodników. Zawody odbyły się w Łodzi w dniach 20-
21 czerwca 2015. Zawodnicy reprezentowali  Gminę Legnica oraz stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Legnicki Klub Sportowy Trójka.

2.4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w legnickich klubach sportowych
Poprzednie  analizy  dotyczące  liczby  osób  uprawiających  sport  były  prowadzone

w roku 2011.  Biorąc  pod uwagę dane  z  2015 r.,  ogólna  liczba osób uprawiających sport
w  klubach  sportowych  podwyższyła  się  o  1.347  i  wynosi  3.714  osób.  Liczba  dzieci
i młodzieży będących członkami legnickich klubów sportowych wzrosła o 1.301 i wynosi
3.284 osoby. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do młodych sportowców z licencją
zawodnika, czyli osób zgłoszonych do rozgrywek czy zawodów. W roku 2015 liczba młodych
sportowców podwyższyła się o 377 osób w stosunku do roku 2011 i  wynosi 1.489 osób.
Podobnie kształtuje się to w grupach seniorów, w 2015 r. jest 430 zawodników, czyli o 91
osób więcej niż w 2011 r. Jest to jednak wciąż zbyt mała liczba osób regularnie uprawiających
sport  w porównaniu do krajów Europy zachodniej  i  wskazań wynikających z profilaktyki
zdrowia. Jak można przypuszczać najwięcej osób – 1.095 – trenuje piłkę nożną, w tym piłkę
nożną halową. Zajęcia tego typu odbywają się w 5 klubach sportowych. Kolejną dyscypliną
pod  względem liczby  trenujących  (805  osób)  są  sporty  walki  prowadzone  w  9  klubach.
W piłce  ręcznej  –  3  kluby  prowadzą  zajęcia  dla  363  osób.  W zasadzie  na  tym samym
poziomie  kształtuje  się  liczba  odbywających  szkolenia  pływackie,  344  osoby uczestniczą
w zajęciach prowadzonych przez 4 kluby.  Sporym zainteresowaniem cieszy się także tenis
ziemny – 170 osób oraz akrobatyka z gimnastyką – 100 dzieci i młodzieży. Wolontariusze
w roku 2011 stanowili grupę 269 osób, a w roku 2015 jest ich 292. Liczba ta jest wciąż zbyt
niska                     w stosunku do potrzeb. 
Największa liczba sportowców szkoli się w następujących dyscyplinach:

 piłka nożna (w tym piłka nożna halowa) -  w 5 klubach – 1.095 osób, w tym 990
dzieci i młodzieży,

 piłka ręczna – w 3 klubach - 363 osoby, w tym 325 dzieci i młodzieży,
 sporty walki – w 9 klubach - 805 osób, w tym 700 dzieci i młodzieży,
 pływanie – w 4 klubach - 344 dzieci i młodzieży,
 tenis ziemny – w 2 klubach - 170 dzieci i młodzieży,
 akrobatyka i gimnastyka – w 1 klubie - 100 dzieci i młodzieży. 

2.5. Szkolenie dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych klubów sportowych 
Jednym z największych i  najważniejszych zadań w zakresie sportu młodzieżowego

realizowanego w Legnicy jest powstanie Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica. 
Idea zbudowania szkolenia piłkarskiego w Legnicy w formie profesjonalnej, powstała w 2012
roku w klubie MKS Miedź Legnica S.A. Nadrzędnym celem Akademii Piłkarskiej Miedzi
Legnica jest wyszkolenie zawodników i zawodniczek do gry w piłkę nożną, na najwyższym
poziomie  sportowym.  Akademia  Piłkarska  Miedzi  Legnica  działa  w  zakresie
upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  oraz  propaguje  profesjonalny  sport  piłkarski.
Działalność  ta  służy  realizacji  celów  statutowych,  a  dochód  przeznacza  się  na
upowszechnianie kultury fizycznej. Siedziba Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica znajduje
się przy ul. Żółkiewskiego 8 w Legnicy. Działania nakierowane są na młodych ludzi, którzy
chcą się rozwijać i osiągać sukcesy w barwach legnickiego  klubu. Poprzez zabawę, naukę
i systematyczny trening prowadzony na wszystkich etapach szkolenia młodzi sportowcy nie
tylko uczą się grać w piłkę, ale czynione są starania o wszechstronny rozwój ich osobowości.
Ponadto dużą wagę przywiązuje się do procesu wychowawczego młodych zawodników. Przy

13



tych wszystkich działaniach istotne znaczenie ma budowanie wysokiego poziomu motywacji
w dążeniu do sukcesu i nabywanie indywidualnych umiejętności technicznych.  W Akademii
Piłkarskiej  Miedzi  Legnica  szkoli  się  obecnie  430  dzieci  w  wieku  od  5  do  21  lat,
podzielonych  na  15  grup  treningowych.  Oznacza  to  niemal  dwukrotny  wzrost  liczby
zawodników  w  porównaniu  do   roku  2012.  Szkoleniem objęto  także  najmłodsze  dzieci.
Pracują z nimi wykwalifikowani trenerzy, a nadzór nad procesem szkolenia sprawuje dyrektor
Akademii.
Wśród  wymienionych  grup  znajduje  się  także  sekcja  specjalizująca  się  w  treningu
bramkarskim.  Naturalnym  zapleczem  pierwszej  drużyny  jest  Miedź  II  złożona  z  graczy,
którzy nie ukończyli jeszcze 21 roku życia, czyli wieku młodzieżowca. Drużyna w rundzie
jesiennej  sezonu  2015/2016  występuje  z  sukcesami  w  III  lidze.  Drużyny  młodzieżowe
Akademii  reprezentują  miasto  Legnica  w  rozgrywkach  okręgowych  i  regionalnych,  ale
w związku z dynamicznym rozwojem, od sezonu rozgrywkowego 2014/2015 zespoły (poza
jednym)  zostały  zgłoszone  do  rozgrywek  w  lidze  dolnośląskiej.  Tym  samym  młodzież
trenująca  w  klubie  ma  możliwość  stałej  konfrontacji  swoich  umiejętności  z  czołowymi
zespołami  z  regionu.  Ponadto  wielu  wychowanków  Miedzi  Legnica  powoływanych  jest
sukcesywnie  do  kadry  województwa  dolnośląskiego,  a  kilku  także  do  młodzieżowych
reprezentacji Polski. Legniccy trenerzy uczestniczą w kursach i szkoleniach stale podnosząc
swe  kwalifikacje.  Kadrę  ekspertów  tworzą  m.  in.  dietetyk,  który  dba  o  prawidłowe
odżywianie zawodników i kontroluje żywienie w bursie, fizjoterapeuta, który stale nadzoruje
ich stan zdrowia i pomaga zapobiegać kontuzjom oraz wykwalifikowany ratownik medyczny
i  lekarz.  Ponadto  młodzież  objęta  jest  programem szkolenia  opracowanym  przez  trenera
przygotowania motorycznego, trenerów akrobatyki z Fundacji Kultury Ruchu  - legnickiej
grupy  „Ocelot”.  Zawodnicy  Akademii  mają  możliwość  nauki  w  Szkole  Mistrzostwa
Sportowego Miedź (gimnazjum i liceum), gdzie zajęcia sportowe prowadzą klubowi trenerzy.
Zakwaterowani są w klubowej bursie dla młodzieży. Od roku 2014 w klubie MKS Miedź
Legnica S.A. powstała  po raz pierwszy w Legnicy sekcja żeńskiego futbolu.  Obecnie tę
dyscyplinę  sportu  uprawia  40  dziewcząt,  w  tym  30  w  grupach  młodzieżowych.  Panie
uczestniczą  w rozgrywkach  III  ligi  i  są  obecnie  jedną  z  najlepszych drużyn  w tej  klasie
rozgrywek.

Młodzież męska chcąca specjalizować się w piłce nożnej może skorzystać z oferty
innych  klubów.  Wysoki  poziom  szkolenia  zapewniają  KS  Konfeks  Legnica  oraz
Młodzieżowy Klub Sportowy Miedź Legnica. Natomiast w halowej piłce nożnej specjalizuje
się Legnickie Stowarzyszenie Futbol -5 prowadząc przede wszystkim cykliczne rozgrywki
futsalu, które corocznie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem samych zawodników jak
i kibiców. 

Równie  wysoki  poziom  szkolenia  sportowego  można  odnotować  w  grze  w  piłkę
ręczną. Potwierdzeniem stałej, wysokiej pozycji w kraju jest zdobycie wicemistrzostwa Polski
w  kategorii  juniora  starszego,  wywalczone  przez  zawodników  MSPR  Siódemka  Miedź
Legnica w 2015 r. i powołanie 2 zawodników tej drużyny do Młodzieżowej Kadry Polski.
Natomiast w młodszych kategoriach wiekowych w kraju, triumfują młodzi sportowcy z UKS
EUCO  Dziewiątka  Legnica.  Zdobywają  oni  od  kilku  lat  czołowe  miejsca  w  zawodach
finałowych Mistrzostw Polski. Kluby te działają w ścisłej współpracy ze szkołami, przede
wszystkim z tymi, w których są klasy sportowe o profilu piłki ręcznej. Szkolenie odbywa się
na każdym z 3 poziomów kształcenia. Dodatkowo UKS EUCO Dziewiątka Legnica prowadzi
szkolenie w piłce ręcznej dla 78  dziewcząt na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Jest
to także nowa jakość na mapie legnickiego sportu. Zawodniczki klubu już są powoływane do
Kadry Dolnego Śląska, co w znaczący sposób wpływa na motywację i zachętę dziewcząt do
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uprawiania sportu i jego popularyzację. 
 Długą  tradycję  w Legnicy  ma  też  piłka  siatkowa.  Młodzi  zawodnicy  MUKS Ikar
Legnica odnoszą sukcesy docierając do etapu rozgrywek centralnych. Klub prowadzi również
treningi dla seniorów. Zawodnicy tego klubu mogą poszczycić się udziałem w rozgrywkach
na poziomie centralnym.

Do  czołówki  najlepszych  młodzieżowych  sportowców  w  Polsce  i  Europie  należą
zawodnicy  z  dyscyplin  indywidualnych.  Legnicki  Klub  Taekwon-do  już  od  wielu  lat
reprezentuje Legnicę na najważniejszych zawodach w kraju i za granicą. Jest uznaną „marką”
w polskich sportach walki. Potwierdzeniem wysokiego poziomu szkolenia jest corocznie duża
liczba zdobytych medali w najważniejszych zawodach i wysokie miejsce w rankingu klubów
w  kraju.  W Ogólnopolskim  Systemie  Sportu  Młodzieżowego  w  dotychczasowej  historii
zdobył największą liczbę punktów spośród wszystkich legnickich klubów.

Wartym  odnotowania  jest  fakt,  że  w  Legnicy  działa  słynna  w  Europie  sekcja
akrobatyki sportowej i artystycznej prowadzonej przez Fundację Wspierania Kultury Ruchu
„Ocelot”.  Jest  to  jeden  z  niewielu  w  świecie  specyficznych  kierunków  kształcenia
umiejętności z zakresu gimnastyki, akrobatyki, tańca i edukacji artystycznej. Członkowie tej
grupy występują w najbardziej prestiżowych galach, uroczystościach związanych ze sportem,
kulturą czy biznesem. Obecnie w sekcji ćwiczy blisko 100 dzieci i młodzieży.

W  ostatnich  latach  znacząco  wzrósł  poziom  organizacyjny  i  sportowy  klubów
specjalizujących się w pływaniu. Obecnie w Legnicy szkolenie młodych pływaków odbywa
się  w  4  klubach  tj.  KS  Wankan,  UKS  Delfinek,  SKF  LKS  „Trójka”  i  KS  Champion
Swimming Legnica.  Zawodnicy z legnickich klubów już teraz osiągają wyniki liczące się
w kraju i są powoływani do kadry Polski.
Wśród klubów sportowych utrzymujących bardzo wysoki poziom szkolenia znajdują się:

 OSŁ Strzelec – łucznictwo,
 KS Shotokan Tora – karate shotokan,
 TKKF Olimp – kickboxing,
 KS Wankan – pływanie,
 Klub Szachowy Miedź Legnica – szachy.

2.6. Kadra szkoleniowa 
W legnickich klubach sportowych szkolenie prowadzi 146 osób, w tym 79 trenerów

i 67 instruktorów. Od 2011 r. liczba szkoleniowców zwiększyła się o 24 trenerów. Najwięcej
prowadzi  zajęcia  z  piłki  nożnej  -  37 trenerów oraz 11 instruktorów.  Czterech legnickich
trenerów z MKS Miedź S.A. jest  również trenerami w Kadrach Młodzieżowych Dolnego
Śląska,  w tym jeden z  nich prowadzi  kadrę kobiet.  W piłce ręcznej  na co dzień treningi
prowadzi  8  trenerów i  6  instruktorów.  Spośród nich,  jeden jest  trenerem Kadry Dolnego
Śląska Młodzików. W siatkówce chłopców szkolenie prowadzi 2 trenerów i 2 instruktorów.
Wartym podkreślenia jest fakt, że w sportach indywidualnych 3 trenerów prowadzi Kadrę
Polski Seniorów: Łukasz Stawarz- taekwon-do, Józef Baściuk – łucznictwo i Zbigniew Prych
– kickboxing. Są to utytułowani trenerzy ze znaczącymi sukcesami międzynarodowymi, a na
szczególne  podkreślenie  zasługuje  fakt,  że  Józef  Baściuk  był  dwukrotnie  trenerem
Reprezentacji Polski na Letnich Igrzyskach Olimpijskich. 
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Liczba  osób  trenujących  w  podziale  na  najpopularniejsze  dyscypliny  sportu  prezentuje
poniższy wykres.
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Szczegółowe dane dotyczące liczby sportowców, trenerów i wolontariuszy opracowane na
podstawie między innymi ankiet według stanu na październik 2015 r. prezentuje poniższa
tabela.

Zestawienie liczby osób uczestników szkolenia, trenerów i wolontariuszy – stan na październik 2015 r.

LP Nazwa klubu Nazwa dyscypliny Ogółem

Liczba uczestników w grupach Liczba

 młodzieżo-
wych

 młodzieżowych   
z licencją 
zawodnika

 seniorów trenerów
instrukto- 

rów
wolonta-

riuszy

1 MKS Miedź S.A
piłka nożna/
od 2014 roku piłka 
nożna kobiet

430 370 370 60 17 0 20

2 KS Konfeks piłka nożna 295 250 250 45 3 3 30

3
Młodzieżowy Klub 
Sportowy Miedź

piłka nożna 240 240 0 0 13 2 4

4 UKS Dziewiątka
piłka ręczna 
chłopców/
dziewcząt

223 205 205 18 4 4 14

5 KK Shotokan TORA karate shotokan 205 179 179 26 0 5 25

6 KS Wankan pływanie 176 176 31 0 2 6 15

7 Sinet Klub tenis ziemny 160 160 20 0 2 1 0

8  LKS Trójka pływanie, taekwon-do 150 150 0 0 0 2 4

9 LK Taekwon-do taekwon-do 145 126 42 19 3 4 2

10 MSPR Siódemka piłka ręczna 140 120 120 20 4 2 10

11 TKKF Śródmieście sporty siłowe 130 55 10 75 1 1 4

12 Klub Szachowy Miedź szachy 120 100 30 20 0 3 20

13
Legnicka Sekcja 
Aikido “AIKI”- 
Aikikai Legnica

aikido 120 80 8 40 1 6 6

14
Football Academy 
Legnica

piłka nożna 110 110 20 0 4 4 0

15 UKS Dragon karate shotokan 110 110 0 0 0 2 5

16 UKS przy  I LO
sport szkolny, gry 
plażowe

100 100 0 0 1 2 20

17 FWKR Ocelot akrobatyka 100 100 0 0 5 0 2

18 MUKS Ikar piłka siatkowa 90 75 40 15 2 2 10

19  UKS Delfinek pływanie 85 85 5 0 0 2 5

20 UKTS Lew taniec towarzyski 66 62 6 4 1 0 10

21
UKS Sprint
lekkoatletyka

lekkoatletyka 60 60 35 10 1 1 6

22 KS Konfeks tenis stołowy 60 60 25 0 1 0 5

23 Klub Karate Arashi karate 50 50 15 0 1 2 1

24 TKKF Olimp boks, kikboxing 50 30 20 20 2 1 10

25 OSŁ STRZELEC łucznictwo 47 35 31 12 1 3 20
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26 UKS OGNIWO szachy 40 30 8 10 2 1 10

27 UKS Ekonom koszykówka kobiet 34 22 0 12 1 0 5

28
Klub Okinawa Goju-
Ryu Karate-do Legnica

karate 30 30 0 0 0 2 2

29 KS Konfeks brydż sportowy 30 0 0 30 0 1 4

30 KS Sparta koszykówka chłopcy 25 25 15 0 1 1 5

31 LS Futbol-5 piłka nożna halowa 20 20 0 0 0 2 5

32
Legnicka Szkoła 
Karate Kyokushin
 Fight-Hobby

karate kyokushin 20 20 0 0 2 2 0

33 KS Feniks biegi, nordic walking 20 16 0 4 1 0 5

34
Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu

organizacja imprez 
sportowych dla 
młodzieży szkolnej

15 15 0 0 1 0 0

35
UKS Znicz

tenis ziemny 10 10 0 0 1 0 0

36
Klub Sportowy 
Champion Swimming

pływanie 8 8 4 0 1 0 8

 Ogółem 3.714 3.284 1.489 430 79 67 292

2.7. Wspieranie sportu dzieci i młodzieży przez Gminę Legnica
Zadania publiczne odnoszące się do sportu dzieci i młodzieży są dofinansowywane

przez Miasto w formie dotacji celowych poprzez otwarte  konkursy ofert. Podstawą prawną
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz coroczne uchwały Rady Miejskiej Legnicy -
Programy  współpracy  Gminy  Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Dofinansowywanie obejmuje przede wszystkim zadania odnoszące się do:

 szkolenia  dzieci  i  młodzieży  utalentowanej  w  sportach  indywidualnych  i  grach
zespołowych,

 organizacji  w  Legnicy  imprez  sportowych  i   rekreacyjnych  o  zasięgu
ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział
w zawodach,  

 prowadzenia  i  organizacji  rozgrywek  szkolnych  dzieci  i  młodzieży  z  legnickich
placówek oświatowych ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada, Licealiada),

 organizacji  i  prowadzenia  zajęć  sportowo  -  rekreacyjnych  o  istotnych  walorach
merytorycznych i promocyjnych dla Miasta Legnicy wśród dzieci i młodzieży.

W roku 2015 na ten cel przeznaczono ponad 800 tys. zł. Corocznie wsparciem ze środków
Gminy Legnica objętych jest  ok.  30 imprez dla dzieci i  młodzieży organizowanych przez
legnickie kluby sportowe. Do największych z nich, organizowanych cyklicznie w Legnicy
i mających  już swoją tradycję w poszczególnych dyscyplinach sportu należą:

 piłka nożna – Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Miedź Legnica Cup, Wakacyjna
Przygoda z Piłką, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy im. Włodzimierza
Jantury,

 piłka  ręczna  –  Ogólnopolski  Turniej  Dziewcząt  i  Chłopców  Lion  CUP,
Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Handall CUP,

 piłka  siatkowa  -  Grand  Prix  Dolnego  Śląska  w  Piłce  Siatkowej,  Memoriał  Piłki
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Siatkowej Juniorów im. Antoniego Kuchciaka,
 karate – Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF Młodzików, Mistrzostwa Dolnego

Śląska w Karate, Międzynarodowy Turniej Karate Cuprum Cup,
 łucznictwo - Międzynarodowy Turniej Łuczniczy Juniorów z okazji Rocznicy Bitwy

pod Legnicą, Puchar Dolnego Śląska w Karate WKF – „Silesia Cup”,
 pływanie  -   Zawody  o  Puchar  Prezesa  Dolnośląskiego  Okręgowego  Związku

Pływackiego, Zimowe Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu,
 szachy  –  Mistrzostwa  Dolnego  Śląska  w  Szachach  Szybkich,  Międzynarodowy

Turniej o Puchar Wojewody Dolnośląskiego.
W roku  2014  i  2015  wydatki  na  ten  cel  wyniosły  ponad  800  tys.  zł  i  były  niemalże
dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2004. Natomiast wysokość środków w roku 2015
w stosunku do roku 2011 wzrosła prawie o 260% . Podobna tendencja była widoczna także
w roku 2014. 

Wysokość wsparcia dla  organizacji pożytku publicznego na sport dzieci i młodzieży w latach
2004 -2015 ze środków Gminy Legnica przedstawia poniższy wykres.

Legnickie  kluby  sportowe  znajdują  się  na  bardzo  różnym  poziomie  sportowym
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i  organizacyjnym.  Budują  własne  strategie  rozwoju,  które  wielokrotnie  są  konsultowane
z  Wydziałem  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  jako  właściwym   organem  do  spraw  sportu.
W przypadku klubów rozpoczynających działalność już na początku uzgadniane są warunki
i  zasady  wsparcia  organizacyjnego  i  finansowego  przez  Gminę  Legnica.  Taka  procedura
pozwala racjonalnie planować rozwój struktur klubowych i tym samym sportu w mieście.
Wprowadzony  w  roku  2004  system  dofinansowania  stowarzyszeń  przechodzi  niewielkie
modyfikacje  wynikające  ze  zmieniającej  się  sytuacji  klubów  i  realiów  organizacyjno  -
finansowych  miasta  i  kraju. Na  wysokość  dotacji  udzielanej  stowarzyszeniom szkolącym
dzieci i młodzież wpływ ma przede wszystkim wysoka jakość poziomu szkolenia sportowego
wyrażona między innymi poprzez:

 możliwość rozwoju mistrzostwa sportowego począwszy od grup naboru i selekcji do
seniorów w danym klubie w Legnicy,

 dużą liczbę uczestników szkolenia,
 liczbę zawodników z licencjami przyznawanymi przez polskie  i  okręgowe związki

sportowe,
 regularność startów w zawodach, w tym krajowych i zagranicznych,  
 sukcesy  sportowe  i  organizacyjne  klubu,  zarówno  grup  młodzieżowych,  jak

i seniorów, 
 liczbę kadry szkoleniowej i posiadanie kwalifikacji zawodowych,
 liczbę punktów zdobytych w Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego,
 dotychczasowe doświadczenie we współpracy z samorządem,
 tradycję  funkcjonowania  danej  dyscypliny  w  Legnicy,  wyrażoną  między  innymi

wieloletnią działalnością klubu,
 wysokość  środków  własnych  oraz  możliwością  pozyskiwania  środków  z  innych

źródeł z przeznaczeniem na cele statutowe,
 poziom dotychczasowej współpracy z lokalnym środowiskiem, w tym z rodzicami,

szkołą,
 liczbę wolontariuszy.

Gmina Legnica wspiera działalność stowarzyszeń także poprzez:
 zakup  nagród  rzeczowych,  pucharów,  dyplomów  dla  uczestników  zawodów

i rozgrywek,
 pokrywanie części kosztów udziału w zawodach szczebla finałowego w rozgrywkach

szkolnych i  klubowych, 
 koordynowanie  współpracy  międzynarodowej  i  finansowanie  udziału  dzieci

z  legnickich  klubów  sportowych  w  zawodach  w Drohobyczu  (Ukraina),  Blansku
(Czechy) i Goerlitz (Niemcy), a także pobytu ekip z tych miast w Legnicy podczas
tradycyjnych zawodów,

 udostępnianie bezpłatnie lub na bardzo preferencyjnych warunkach, na zajęcia dzieci
i młodzieży, obiektów sportowych na terenie placówek oświatowych oraz będących
w  zarządzie  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji.  Pierwszeństwo  w  planowaniu  zajęć
treningowych  na  tych  obiektach  mają  kluby,  których dyscypliny sportu  uznane  są
w Legnicy za priorytetowe. Obiekty te udostępniane są w wymiarze około 800 godzin
miesięcznie.  Można  wobec  tego  przejąć  szacunkowo,  że  rocznie  Gmina  Legnica
ponosi  koszty  w  kwocie  około  350  –  400  tys.  zł,  wynikające  z  bieżącego
utrzymywania  obiektów.  Ten  sposób  wspierania  legnickiego  sportu  jest  bardzo
istotnym  dla  klubów  i  pozwala  na  planowanie  prowadzenia  szkolenia  w  dłuższej
perspektywie czasowej.
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3. Wspieranie rozwoju sportu wyczynowego
Sukcesy  sportowców  wyczynowych  na  arenie  międzynarodowej  czy  krajowej,

przekładają  się  bezpośrednio  na  upowszechnianie  sportu  w  świadomości  społecznej.
Sportowcy zawodowi są  wzorcami do naśladowania, promują miasto, region czy też kraj.
Należy w nich upatrywać osobowości, które wyznaczają wzorce zachowania i postępowania
dla młodego pokolenia, a także dla osób dorosłych, mogących w sporcie odnaleźć receptę na
zdrowie. Dążeniom do doskonałości i rozwoju mistrzostwa sportowego, a przez to realizacji
planów  życiowych  w sporcie  profesjonalnym  oprócz  wielu  innych  pozytywnych  zjawisk
towarzyszą  także  niepożądane.  Doping,  korupcja,  wybryki  chuligańskie  i  inne  patologie
pojawiają się w sporcie nie od dzisiaj. Dlatego też należyta edukacja, wpajanie zasad fair play,
uczciwości i rzetelności, poszanowania przeciwnika, widzów, sędziów i innych podmiotów
będących  uczestnikami  treningów  i  zawodów,  czasami  bardzo  odmiennych  dla  różnych
dyscyplin  sportu,    powinny  zawsze  dominować  w  procesie  wychowawczym.  Trening
niewątpliwie  jest  procesem pedagogicznym.  Dlatego także  w lokalnej  społeczności  osoby
osiągające sukcesy sportowe należy pokazywać jako wzorce do naśladowania. Przeżywanie
wielkich  wydarzeń  sportowych  buduje  poczucie  wspólnoty,  integruje  daną  społeczność
i dostarcza emocji niespotykanych w innych dziedzinach życia społecznego.
Wobec zachodzących  zmian w rzeczywistości  gospodarczej  i  społecznej  kraju,   jednostki
samorządu  terytorialnego  stają  się  bardzo  często  jedynymi  lub  co  najmniej  wiodącymi
podmiotami finansującymi sport wyczynowy. Dzieje się to między innymi poprzez rozwój
bazy sportowej,  udzielanie  dotacji  celowych  na  rozwój  sportu,  przyznawanie  stypendiów
sportowych  za  osiągnięte  wysokie  wyniki  w  krajowym  i  międzynarodowym
współzawodnictwie, współorganizację imprez sportowych, a także promocję gminy poprzez
sport.

3.1. Istotnym  działaniem,  które  ma  wpływ  na  rozwój  sportu  wyczynowego  są
stypendia Prezydenta Legnicy, przyznawane od 2006 r. dla sportowców osiągających wysokie
wyniki  na  międzynarodowych  i  krajowych  arenach.  Podstawą  prawną  jest  uchwała  nr
VI/52/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 31 poz. 394
i z 2015 poz. Nr 1557). Corocznie Prezydent przyznaje stypendia sportowe dla około 35 – 40
zawodników legnickich klubów sportowych, w tym piłkarzy nożnych z MKS Miedź Legnica
S.A.,  piłkarzy  ręcznych  MSPR  Siódemka  Miedź  Legnica  oraz  zawodników  będących
Mistrzami  Polski,  Europy  czy  Świata  w  dyscyplinach  indywidualnych  tj.  łucznictwo,
taekwondo, kickboxing i trójbój siłowy. W grach zespołowych zarówno wysokość stypendiów
jak  i  liczba  stypendystów  uzależniona  jest  od  kategorii  rozgrywek,  w  której  aktualnie
występują. Od sierpnia 2015 r. po raz pierwszy, stypendystkami są także koszykarki UKS
Ekonom występujące w II lidze. W sumie na stypendia wraz z pochodnymi corocznie planuje
się wydatki w wysokości blisko 750 tys. zł.

3.2.  Dofinansowywanie zadań oraz wsparcie organizacyjne to kolejne formy działań
samorządu  wspomagające  rozwój  sportu  wyczynowego  w  Legnicy.  Dotacje  celowe
przekazywane są w oparciu o uchwałę nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia
2010  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  finansowania,  tworzenia  warunków,  w  tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. W rozumieniu niniejszej uchwały celem
publicznym  z  zakresu  sportu  jest  stwarzanie  warunków  do  uprawiania  sportu  przez
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zawodników  klubów  sportowych  oraz  sprzyjanie  rozwojowi  mistrzostwa  sportowego
zawodników  legnickich  klubów  sportowych.  Realizacja  celu  publicznego  polega  między
innymi na wsparciu finansowym oraz na nieodpłatnym udostępnianiu szkolnych obiektów
sportowych,  tym  klubom  sportowym,  które  mają  siedzibę  i  działają  na  terenie  Legnicy,
posiadają  licencję  przyznaną  przez  właściwy  polski  związek  sportowy  oraz  reprezentują
wysoki  poziom  mistrzostwa  sportowego.  Klub  winien  reprezentować  Legnicę  w  jednej
z najwyższych klas rozgrywkowych. W roku 2015 na ten cel udzielono wsparcia na kwotę
200.000 zł  na  wniosek  Młodzieżowego  Stowarzyszenia  Piłki  Ręcznej  „Siódemka”  Miedź
Legnica. Drużyna z tego klubu występuje w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn.
Najbardziej utytułowanymi klubami osiągającymi wysokie wyniki sportowe i organizacyjne
w sportach indywidualnych są:

 Legnicki Klub Taekwon-do - funkcjonuje od września 1997 r. Od 1998 roku z bardzo
dużymi  sukcesami  reprezentanci  klubu  rywalizują  w  ministerialnym  systemie  sportu
młodzieżowego.  Od 1999 roku zawodnicy LK Taekwon-do Legnica regularnie  sięgają  po
tytuły Mistrzów Polski.  W trzech kategoriach wiekowych wywalczyli  łącznie 235 medali.
W samych  tylko  mistrzostwach  Polski  Seniorów od  2000  r.  zawodnicy  LK  Taekwon-do
zdobyli  łącznie  123  medale.  Aż  25 zawodników sięgnęło  po  39 tytułów indywidualnych
Mistrzów  Polski.  Piętnastu  Legniczan  dostąpiło  zaszczytu  reprezentowania  Polski
w mistrzostwach Europy i Świata, z których aż 12 wywalczyło medale w najważniejszych
imprezach światowego taekwon-do. Od 2001 roku reprezentanci  LK Taekwon-do Legnica
wywalczyli łącznie 138 medali mistrzostw Świata i Europy, w tym aż 94 w kategorii seniora.

 Ognisko TKKF „OLIMP” - działa od 30 lat na terenie Legnicy, prowadząc sekcje: 
 kickboxingu,
 ćwiczeń ogólnousprawniających - siłownia,
 aerobiku,
 jogi,
 zumby,
 tańca dla dzieci.

Najprężniej  działa  sekcja  kickboxingu,  w której  trenuje  50  zawodników,  w tym są  także
uczniowie klas wojskowej i policyjnej z ZSO Nr 3 w Legnicy. W maju 2015  r. TKKF Olimp
był organizatorem Mistrzostw Polski w K-1, a w roku 2010 i 2013 Gali o Mistrzostwo Świata.
Zawodnicy  biorą  udział  w  zawodach  międzynarodowych.  Do  największych  sukcesów
sportowych można zaliczyć zdobycie przez Pawła Biszczaka tytułu Mistrza Świata, Mistrza
Europy oraz wielokrotnie Mistrza Polski w K-1.

 Ośrodek  Sportów  Łuczniczych  Dzieci  i  Młodzieży  „Strzelec”  działa  na  terenie
Legnicy od 1991 roku.  Aktualnie  szkoli  się  w nim 47 zawodników.  Wychowankiem jest
między innymi dwukrotny olimpijczyk Jacek Proć. Sześciu zawodników z OSŁ Strzelec jest
członkami  Kadry  Narodowej.  Ośrodek  był  organizatorem  Halowych  Mistrzostw  Polski
Seniorów w Łucznictwie w latach 1999, 2001, 2004, 2007. W roku 2005 i 2010 zorganizował
Mistrzostwa  Polski  Seniorów  w  Łucznictwie.  OSŁ  Strzelec  był  organizatorem  imprez
międzynarodowych wysokiej rangi:

 Pucharu Europy Juniorów – 2009 r.,
 Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Łucznictwie w 2011 r.,
 Akademickich Mistrzostwa Świata w Łucznictwie –w 2014 r.,
 Pucharu Świata Seniorów w Łucznictwie –  w latach 2013, 2014, 2015 rozgrywanych

we Wrocławiu.
Europejska  Federacja  Łucznicza  przyznała  OSŁ „Strzelec”  i  miastu  Legnica   organizację
Pucharu Europy w 2017 roku i Mistrzostw Europy w 2018 roku. Obie imprezy odbędą się na
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legnickich obiektach sportowych.
Wśród innych klubów sportowych utrzymujących bardzo wysoki poziom szkolenia należą:

 KS Shotokan Tora – karate,
 KS Wankan – pływanie,
 Klub Szachowy Miedź Legnica – szachy.

Gmina Legnica wspiera legnickie kluby sportowe,  których zawodnicy reprezentują
wysoki  poziom  mistrzostwa  sportowego  udostępniając  miejską  bazę  sportową  na
preferencyjnych  warunkach.  Dotyczy  to  zarówno  stadionu  piłkarskiego  wraz
z kompleksem boisk treningowych jak też hal będących w zarządzie Ośrodka Sportu
i  Rekreacji  oraz  obiektów znajdujących się  przy placówkach oświatowych,  w tym
także basenów.

W sporcie wyczynowym największe wyniki w dyscyplinach indywidualnych osiągają:
 LK Taekwondo – taekwon-do,
 OSŁ Strzelec – łucznictwo, 
 TKKF Olimp – kickboxing, 
 TKKF Śródmieście – sporty siłowe.

Natomiast w grach zespołowych największe sukcesy w ostatnich 2-3 latach odnoszą drużyny:
 MKS Miedź Legnica S.A. - awans do I ligi,  udział w meczu ćwierćfinału Pucharu

Polski (wyeliminowanie Lecha Poznań w sezonie 2013/2014). W drużynie gra obecnie
kilku reprezentantów drużyn narodowych Polski,  w tym także kadry młodzieżowej
(W. Łobodziński, G. Bartczak, M. Lis, A. Cierpka) oraz innych krajów jak na przykład
Haiti  (K.  Lafrance),  Hiszpanii  (M.  G.   Barreno),  Litwy  (T.  Labukas),  Łotwy
(V. Sabala), Trynidad i Tobago (D. Keon), 

 MSPR Siódemka Miedź Legnica – I liga piłki ręcznej mężczyzn. Zespół w sezonie
2015/2016  jest  zdecydowanie  odmłodzony.  Przyjęty  cel  to  zbudowanie  drużyny
w oparciu o wychowanków klubu. Jest jedną z najlepszych w tej klasie rozgrywek.
Wcześniej klub reprezentował Legnicę w Ekstraklasie Piłki Ręcznej Mężczyzn.

 UKS Ekonom – II liga koszykówki kobiet.

Warto w tym miejscu wspomnieć o KS Konfeks Legnica. Klub słynie z bardzo dobrej
pracy  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Wynikiem  tego  są  występy  dwóch  wychowanków
w Reprezentacji Polski, (G.Bartczak, M. Robak) oraz kilku innych wychowanków w klubach
ekstraklasy.  Ponadto  wychowankowie  klubu  grali  w  reprezentacjach  juniorskich  Polski
(K.  Łacina,  M.  Piotrowski).  Sukcesem  klubu  jest  także  gra  przez  4  sezony  w  III  lidze
piłkarskiej.  

W sekcji  tenisa  stołowego  do  największych  sukcesów należy  gra  przez  3  sezony
w  I  lidze  kobiet.  Natomiast  największymi  sukcesami  w  sekcji  brydża  sportowego  jest
gra  przez  4  sezony  w  II  lidze  oraz  wywalczenie  w  niej  3  miejsca.

4. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej
Od  lat  Gmina  Legnica  przeznacza  znaczące  środki  finansowe  na  rozwój  bazy

sportowo – rekreacyjnej. Dzięki temu legniczanie mogą korzystać z nowoczesnych obiektów
sportowych, zarówno szkolnych, jak i przeznaczonych do uprawiania sportu wyczynowego
czy też  sportów ekstremalnych.  Wydatki  inwestycyjne  na  kulturę fizyczną w latach  2009
-2011 w przeliczeniu na jednego mieszkańca dały kwotę 332,12 zł, co uplasowało  Legnicę
w rankingu  pisma  samorządowego  „Wspólnota”  na  wysokim,  ósmym  miejscu  wśród  65
polskich miast na prawach powiatu. Modernizacja istniejącej i budowa nowej bazy sportowej,
w tym przede wszystkim obiektów w placówkach oświatowych, czynią Legnicę atrakcyjnym
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ponadregionalnym  ośrodkiem  sportowym. W  latach  2006-2015  na  inwestycje  sportowe
w Legnicy przeznaczono około 100 mln zł, w tym w ostatnich pięciu latach było to ponad 34
mln zł. W dalszej części materiału opisane są najważniejsze inwestycje sportowe w Legnicy.

4.1. Stadiony i boiska piłkarskie
Stadion  Miejski  im.  Orła  Białego  -  największą  inwestycją  sportową  w  Legnicy

w ostatnich latach była modernizacja Stadionu Miejskiego im. Orła Białego wraz z boiskami
treningowymi w Parku Miejskim. Jest to jedna z największych inwestycji w regionie, na którą
przeznaczono w sumie około 51 mln zł. Na jej realizację pozyskano 3 mln zł z Ministerstwa
Sportu  i  Turystyki   ze  środków  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej.  Stadion  po
modernizacji  został  oddany do użytku w 2009 r.  Budowa Stadionu Sportowego im.  Orła
Białego przebiega etapowo. Koszt  I  etapu wyniósł  ok.  35 mln złotych i  objął  wykonanie
4  trybun  z  6.195  miejscami  siedzącymi,  zadaszonej  trybuny  A,  funkcjonalnego
i przestronnego zaplecza szatniowo-sanitarne, gabinetów odnowy biologicznej, pomieszczeń
konferencyjnych  i  urządzeń  do  obsługi  medialnej  zawodów  sportowych,  a  także
nowoczesnego  monitoringu  całego  obiektu.  W  trybunie  B  wykonano  pomieszczenia
z  przeznaczeniem  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w  zakresie  usług  „małej”
gastronomii lub handlu. W trybunie C są także pomieszczenia biurowe i zaplecze szatniowo-
sanitarne  wraz  z  gabinetami  odnowy  biologicznej  i  ich  wyposażeniem  na  potrzeby
treningowe,  w  tym także  w  odniesieniu  do  boisk  treningowych.  W 2013  r.  na  stadionie
zbudowano oświetlenie elektryczne pozwalające na przeprowadzanie transmisji TV w jakości
HD.  Stadion  jest  wyposażony  w  system  „Bezpieczny  Kibic”  i  uchodzi  za  jeden
z najbezpieczniejszych obiektów piłkarskich. Obecnie na stadionie rozgrywane są mecze I
i  III  ligi  -  MKS  Miedź  Legnica  i  inne  zawody  piłkarskie  o  randze  krajowej
i  międzynarodowej.  W kolejnym etapie  modernizacji  stadionu  planowana  jest   wymiana
murawy boiska wraz z założeniem systemu jej podgrzewania i automatycznego nawadniania
oraz  wykonanie  zadaszenia  pozostałych  trybun.  Tak  dobra  infrastruktura  sportowa
zlokalizowana  na  terenie  legnickiego  Parku  zachęca  do  organizowania  meczy,  zawodów
i treningów w wielu dyscyplinach sportu. Trenowała tu bowiem reprezentacja  Polski w Piłce
Nożnej przed meczem sparingowym z Gruzją w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy
w Piłce  Nożnej  EURO 2012.  Reprezentacje  Polski  i  Słowenii  w  piłce  nożnej  do  lat  18
rozegrały na Stadionie Miejskim im. Orła Białego mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy,
a także odbył się mecz reprezentacji do lat 19  Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Na tym
obiekcie  obyły  się  także  Akademickie  Mistrzostwa  Świata  w  Łucznictwie  oraz  Turniej
Eliminacyjny Piłki Nożnej UEFA Regions Cup.

Boiska  treningowe  przy  Stadionie  Miejskim  im.  Orła  Białego  -  w  ramach
inwestycji „Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieży przy Stadionie im.
Orła Białego w Legnicy” powstały 2 boiska do piłki nożnej, w tym jedno o nawierzchni ze
sztucznej trawy o wymiarach 105 m x 68 m i drugie z trawą naturalną o wymiarach 98 m x 64
m.  Ten  kompleks  sportowy  jest  też  wyposażony  w  6-torową  bieżnię  do  konkurencji
biegowych wraz z  profesjonalnymi  urządzeniami do rozgrywania pozostałych konkurencji
lekkoatletycznych jak m. in. :

 skoki - w dal, wzwyż, trójskok, o tyczce,
 konkurencje rzutowe - oszczep, młot, dysk i pchnięcie kulą. 

Obiekt oddany został do użytku w lipcu 2011 roku. Posiada nagłośnienie, oświetlenie. Jest
wyposażony w sprzęt i urządzenia do gry w piłkę nożną, do uprawiania lekkiej atletyki oraz
do  organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych. Dla widzów  jest trybuna z 480 miejscami
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siedzącymi.  Odbywają  się  tu  zawody międzynarodowe jak  np.  Młodzieżowe Mistrzostwa
Świata w Łucznictwie, treningi piłkarskie i lekkoatletyczne, turnieje siatkarskie, Olimpiady
Specjalne oraz lekcje wychowania fizycznego.
Infrastruktura  piłkarska  w  Legnicy  wzbogaciła  się  w  roku  2010  o  nowoczesne  boisko
o  nawierzchni  ze  sztucznej  trawy przy  Zespole  Szkół  Budowlanych.  Korzystają  z  niego
zarówno  uczniowie  Zespołu  Szkół  Budowlanych,  sportowcy  z  Ośrodka  Szkolenia
Sportowego  Młodzieży  Utalentowanej  Piłkarsko  działającego  przy  Zespole  Szkół
Budowlanych, Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica oraz zespoły piłkarskie innych klubów. 
Kolejnym obiektem jest stadion mieszczący się przy ul. Grabskiego, dzierżawiony przez KS
Konfeks Legnica. Natomiast kompleks boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa wydzierżawia
MKS Miedź Legnica S.A. Obiekty te stanowią podstawową bazę treningową, rozgrywane są
tam także mecze niższych lig i drużyn młodzieżowych.

4.2. Basen „Delfinek”
Legnica może pochwalić się także innym obiektami sportowymi. Jednym z nich jest

„Delfinek” – najnowocześniejszy basen w mieście. Koszt modernizacji wyniósł 16,5 mln zł.
Basen pływacki jest obiektem z 6 torami pływackimi, o wymiarach: 12,5 m x 25,00 m. Basen
wyposażono  w  windę  dla  osób  niepełnosprawnych,  elektroniczny  system  pomiaru  czasu
Omega i oświetlenie podwodne. Znajdują się tam także dodatkowe atrakcje wodne - ławka
rurowa z masażem powietrznym, urządzenia do masażu wodnego, jacuzzi o średnicy 2,5 m,
sauny: fińska, parowa i na podczerwień i natryski do aromaterapii. Basen posiada zamknięte
systemy obiegu i uzdatniania wody oraz ekologiczne rozwiązania dotyczące podgrzewania
wody i wentylacji.

4.3. Skatepark
W roku 2013 miłośnikom sportów ekstremalnych został przekazany na terenie Parku

Bielańskiego skatepark. To jeden z najnowocześniejszych i najbardziej atrakcyjnych tego typu
obiektów  w  kraju.  Obiekt  jest  przyjazny  dla  osób  niepełnosprawnych.  Posiada  specjalne
urządzenia, na których mogą oni np. doskonalić jazdę na wózku przy pokonywaniu barier
architektonicznych.  Dwupoziomowy  plac  skateparku,  o  wymiarach  62x25  metrów  jest
ogrodzony  i  oświetlony.  Przy  projektowaniu  brano  pod  uwagę  sugestie  przyszłych
użytkowników, których w Legnicy jest bardzo wielu. Dzięki temu powstała unikalna w skali
kraju  instalacja  –  połączenie  bowla  i  skateplazy.  Ten  tor  przeszkód  atrakcyjny  dla
„rolkowców” i innych miłośników sportów ekstremalnych przyciąga rzesze gości z innych
miast. Koszt inwestycji to przeszło 1mln 130 tys. zł, z czego 250 tys. przekazała Fundacja
KGHM  Polska  Miedź  oraz  200  tys.  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych. Pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu miasta. W roku 2014
przy skateparku powstał kolejny obiekt - Parkour Street Workout Park.  

4.4. Szkolna infrastruktura sportowa 
W  ramach  przyjętego  przez  Prezydenta  Legnicy  programu  standaryzacji  bazy

oświatowej  corocznie   remontowane,  modernizowane bądź  budowane są  również  szkolne
obiekty  sportowe.  W  ciągu  ostatnich  lat  ich  jakość  ulegała  radykalnej  poprawie.  W 26
szkołach  w  roku  szkolnym 2015/2016  funkcjonuje  26  tzw.  dużych  wielofunkcyjnych  sal
sportowych, w tym 15 wyremontowanych lub zmodernizowanych. Szkoły te dysponują 28
dodatkowymi  salami  i  17  innymi  pomieszczeniami,  w  których  można  prowadzić  lekcje
wychowania fizycznego i zajęcia ogólnousprawniające.  W tej  liczbie są 2 tzw. „siłownie”
zewnętrzne przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 6. W ostatnich latach na terenie 16 legnickich
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szkół zmodernizowano boiska sportowe. Dzięki temu szkoły dysponują 20 nowoczesnymi
boiskami wielofunkcyjnymi z nawierzchnią poliuretanową oraz 5 boiskami do gry w piłkę
nożną. W tej liczbie są dwa boiska o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej Nr 9
ul.  Marynarska  i  przy  filii  na  ul.  Krzemienieckiej  oraz  jedno  przy  Zespole  Szkół
Integracyjnych przy ul.  Wierzyńskiego.  Ogółem na  terenie  legnickich  szkół  są  34  boiska
zewnętrzne. Na terenie 10 szkół funkcjonują także obiekty lekkoatletyczne. Ponadto w ZSO
Nr 2 są profesjonalne tory łucznicze, korty tenisowe, a przy  ZSO Nr 3 „mały skatepark”.
W tenisa ziemnego można także grać na kortach w II LO. Uczniowie legnickich szkół mają
do dyspozycji 3 baseny kryte przy Zespole Szkół Budowlanych, „Bąbelek” przy ZSO nr 3
oraz  najnowocześniejszy,  oddany  do  użytku  w  2010  roku,  „Delfinek”  przy  Szkole
Podstawowej nr 7. Zestawienie szkolnej bazy sportowej prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie obiektów sportowych w legnickich szkołach - październik 2015

Lp.
Nazwa 
szkoły 
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ortow
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Boiska
wielofunkcyjne

Boiska
piłkarskie

Obiekty
lekkoatletyczne

T
ory łu
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sztuczna
naw

ierzchnia

inna naw
ierzchnia
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a  naturalna

sztuczna traw
a

bieżnie

skocznie

rzutnie

1 SP nr 1 1 1 1

2 SP nr 2 1 1z* 1 1

3 SP nr 4 1 1 1 1

4 SP nr 6 1 1z* 2

5 SP nr 7 1 1 1 1 1

6 SP nr 9 1 1 3 2 2 1 1 1

7 SP nr 10 1 1 1 1

8 SP nr 16 1 2

9 SP nr 18 1 1 1 1 1

10 SP nr 19 1 1 2 1 1

11 G -4 1 1 1 1 1

12 G - 5 1 1 1 1 1 1 1

13 I LO 1 1 1

14 II LO 1 1 1 3 1 1 1 1

15 V LO 1 1

16 Z S I 1 1 3 1 1 1 1 1

17 ZSO nr 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

18 ZSO nr 3 1 1 3 2 1 1 1

19 ZSO nr 4 1 1 1
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20 ZS Budowlanych 1 1 2 1 1 1

21 ZS Ekonom. 1 1

22 ZS   El. -Mech.   1

23 ZST i O 1 1 1

24 ZS Samochod. 1 1 2 1 1 1 1

25 ZPlac. Specj. 1 1

26 CKU 1 1

 Razem 26 17 28 20 9 3 2 10 10 5 1 3 3

* „siłownie” zewnętrzne   

Zestawienie miejskich obiektów sportowych
Na terenie miasta znajduje się różnorodna infrastruktura sportowa, z której korzystają na co
dzień  mieszkańcy  Legnicy  jak  i  osoby  przebywające  tu  okazjonalnie.  Do  dyspozycji  są
następujące obiekty: 
 2 stadiony piłkarskie:
  Stadion Miejski im. Orła Białego wraz z boiskami treningowymi do piłki nożnej i do

lekkiej atletyki,
  stadion przy ul. Grabskiego,

 kompleks boisk piłkarskich przy ul. Sportowców/Świerkowa,
 obiekty administrowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy:
  hala widowiskowo-sportowa przy ul. Lotniczej,
  hala sportowa przy ul. Głogowskiej wraz z siłownią,
  sala sportowa przy u. Sejmowej,
  korty tenisowe przy ul. Ogrodowej i Sejmowej,
  baseny odkryte przy ul. Radosnej i Stromej,
  kąpielisko „Kormoran”,
  2 parki kalisteniczne zwane też street workout parkami mieszczące się przy boiskach

treningowych w Parku Miejskim oraz na terenie Parku Bielańskiego,
  2 skateparki, w tym największy i najnowocześniejszy w regionie, usytuowany w Parku

Bielańskim,
  sztuczne lodowisko przy ul. Sejmowej (sezonowe),

 szkolne obiekty:
  26 „dużych” sal sportowych, w tym 5 z widownią,
  28 boisk wielofunkcyjnych, z których 20 to nowoczesne boiska po modernizacji,
  5  boisk  piłkarskich,  w  tym  kompleks  boisk  „Moje  Boisko  Orlik  2012”  i  w  ZS

Budowlanych (sztuczna trawa) oraz 3 boisk z nawierzchnią z trawy naturalnej, 
  około 50 dodatkowych sal i pomieszczeń, a wśród nich siłowni, sal przeznaczonych do

prowadzenia  gimnastyki  korekcyjnej,  tenisa  stołowego,  tańca  sportowego,  zajęć
rehabilitacyjnych, fitness,  ricocheta,

 3 kryte baseny kąpielowe:
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  „Delfinek” przy Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Polarna,
  „Bąbelek” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka,
  basen przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Grabskiego,

 inne obiekty:
  tory łucznicze przy ZSO Nr 2 ul. Radosna,
  kompleks kortów tenisowych przy ul. Bielańskiej, Ogrodowej i Sejmowej,
  boiska wielofunkcyjne i  place zabaw ogólnodostępne,  rozlokowane na terenie osiedli

mieszkaniowych, które wyposażone są w urządzenia do gry w piłkę koszową, mini piłkę
nożną i ręczną, tenis stołowy itp. - najnowszym przykładem jest zmodernizowane w 2015
r.  w  ramach  Legnickiego  Budżetu  Obywatelskiego  boisko  przy  ul.  Oświęcimskiej.
Szczegółowy opis  zadań  inwestycyjnych  zrealizowanych  w latach  2010-2015  zawiera
poniższe zestawienie.

Opis zadań inwestycyjnych dotyczących sportu w latach 2010-2015. 

Rok Zadanie Kwota 

2010 r.

Szkoła Podstawowa Nr 7  ul. Polarna 1 w Legnicy - Szkoła jak nowa -
modernizacja infrastruktury dydaktycznej, w tym etap I – modernizacja
basenu

10.498.950 zł

Modernizacja  bazy  sportowej   dla  potrzeb  dzieci  i  młodzieży  przy
Stadionie im. Orła  Białego w Legnicy

3.690.758 zł

Modernizacja  bazy  sportowej  dla  szkolenia  młodzieży  uzdolnionej
piłkarsko w Legnicy przy ul. Grabskiego 14

2.775.362 zł

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 6.100 zł

Razem: 16.971.170 zł

2011 r.

Budowa  wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  przy  Zespole  Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 w Legnicy 

798.531 zł

Modernizacja  bazy  sportowej  dla  potrzeb  dzieci  i  młodzieży  przy
Stadionie im. Orła Białego w Legnicy

8.502.009 zł

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 918.048 zł

 Razem: 10.218.588 zł

2012 r.

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 650.295 zł

Budowa skateparku 26.230 zł

Razem: 676.525 zł

2013 r.

Budowa skateparku 1.090.000 zł

Gimnazjum Nr 5  w Legnicy ul.  Chojnowska 100 -  Modernizacja bazy
sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych

295.864 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4  w Legnicy ul.  Piastowska 3 -  Modernizacja
bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów
profilaktycznych

369.811 zł

Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego 2.695.551 zł

 Razem: 4.451.226 zł
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2014 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 19  w Legnicy Al.  Rzeczypospolitej 129  –
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów
profilaktycznych (dot. kompleksu boisk).

980.693 zł

Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza) (LBO). 49.995 zł

 Razem: 1.030.688 zł

2015 r.

Szkoła Podstawowa  Nr  6 w Legnicy Al. Piłsudskiego 3 - Modernizacja
bazy  sportowej  dla  potrzeb  prowadzenia  pozalekcyjnych  zajęć
sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  jako  elementu  programów
profilaktycznych (dot. kompleksu boisk).

653.833 zł

Budowa  parku  kalistenicznego  -  street  workout  parku  -  do  ulicznego
treningu siłowego w Parku Miejskim (LBO)

166 943 zł 

Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (LBO) 202 786 zł

 Razem: 1.023.562 zł

Wydatki na inwestycje sportowe w latach 2010 – 2015:    34.371.759 zł

5.  Organizacja  imprez sportowych dużej  rangi,  w tym także międzynarodowych jak
Mistrzostwa Świata czy Europy w Legnicy. 

Gmina  Legnica  czyni  systematyczne  starania  o  współorganizację  dużych  imprez
sportowych we współpracy przede wszystkim z legnickimi klubami. Pozyskanie dla miasta
imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata, Europy lub Mistrzostw Polski jest jednym
z ważniejszych zadań w zakresie rozwoju sportu. Bardzo wysokie oceny przeprowadzonych
zawodów wystawiane przez międzynarodowe i krajowe organizacje  skutkują powierzaniem
miastu  kolejnych ich edycji.  Do największych wydarzeń sportowych,  jakie  miały miejsce
w ostatnich kilku latach, można zaliczyć rozgrywane na przełomie czerwca i lipca 2015 r. na
legnickim lotnisku Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Świata. Udział w nich wzięło
ponad 70 zawodników z 18 krajów. Zdecydowanie ta dyscyplina jest polską specjalnością,
gdyż zawodnicy Kadry Polski zdobyli niemalże wszystkie złote medale. Natomiast w lipcu
2014 r.  dzięki staraniom Prezydenta Miasta  oraz Ośrodka Sportów Łuczniczych Strzelec,
Światowa Federacja  Łucznicza powierzyła Legnicy po raz kolejny organizację imprezy dużej
rangi.  W tym przypadku były to  Akademickie Mistrzostwa Świata  w  Łucznictwie,  które
zgromadziły ponad 300 sportowców, trenerów i działaczy z ponad 30 krajów z całego świata.
O atrakcyjności  naszego  miasta  i  bazy sportowej  świadczy to,  że  Legnica  w rywalizacji
o organizację tych mistrzostw pokonała Seul. W roku 2011 na legnickim Stadionie Miejskim
im.  Orła  Białego  i  boiskach  treningowych  odbyły  się  Młodzieżowe  Mistrzostwa  Świata
w Łucznictwie. Rywalizowało w nich 563 młodych sportowców  z 56 krajów.
W  innych  dyscyplinach  sportu  możemy  poszczycić  się  współorganizacją  w  2014  r.
Eliminacyjnego Turnieju w Piłce Nożnej UEFA Region Cup - Mistrzostwa Europy Piłkarzy
Amatorów,  w  którym  rywalizowały  4  drużyny  tj.  Francji,  Macedonii,  Polski  i  Rumunii.
Obiekt ten okazał się bardzo szczęśliwym dla polskiej drużyny, która wygrała ten turniej. 

W lutym 2014 r. w hali OSiR przy ul. Lotniczej odbyła się Gala Boksu Zawodowego
organizowana przez First Round Box Promotion pod nazwą Legnica Boxing Night. Zawody
te były relacjonowane przez stację  Orange Sport,  co przyczyniło się  do promocji  Miasta.
Ważnym wydarzeniem dla kibiców piłki nożnej są mecze drużyny MKS Miedź Legnica S.A.,
zarówno ligowe jak i rozgrywane w ramach Pucharu Polski. W pamięci szczególnie zapisał
się zwycięski mecz z  Lechem Poznań w 2014 r.  w 1/16 Pucharu Polski.  W ramach tych
rozgrywek wiosną 2015 roku na legnickim stadionie gościliśmy drużynę Legii Warszawa.
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 Związek  Piłki  Ręcznej  w  Polsce  powierzył  MSPR  Siódemka  Miedź  Legnica
organizację    Finału Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej. W maju 2014 r. rozegrano
zawody z udziałem drużyn ViVe Targi Kielce, Wisły Płock, MTS Kwidzyń oraz gospodarzy
turnieju. Drużyna MSPR Siódemka Miedź Legnica osiągnęła największy dotychczas sukces
w piłce ręcznej zdobywając  tytuł Wicemistrza Polski.

Tradycją  jest  organizowanie  w  Legnicy  Wyścigu  Kolarskiego  Szlakiem  Grodów
Piastowskich.  W  roku  2015  wyścig  ten  odbył  się  po  raz  50.  Na  dziedzińcu  Akademii
Rycerskiej zorganizowano główną uroczystość z udziałem najlepszych kolarzy minionych lat
oraz  przedstawicieli  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Dolnośląskiego  i  firm
sponsorujących sport. Corocznie udział w Wyścigu bierze kilkanaście ekip z czołowych grup
kolarskich w Europie, a sam Wyścig jest wysoko sytuowany w rankingu Międzynarodowej
Unii Kolarskiej. 

Gmina Legnica,  tradycyjnie  bierze udział  w  Sportowym Turnieju Miast  i  Gmin,
rozgrywanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Jest to największa
impreza sportu masowego w kraju i w Europie.  W roku 2015 turniej organizowany był po raz
siódmy, w terminie od 26 maja do 1 czerwca (od Dnia Matki do Dnia Dziecka). Głównym
celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby mieszkańców, szczególnie
tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie
trybu życia. Ocenie podlega liczba osób biorących udział w stosunku do liczby mieszkańców
miasta,  które  kategoryzowane  są  w  5  grupach  w  zależności  od  liczby  mieszkańców.
W ubiegłorocznym  VI  Europejskim  Tygodniu  Sportu  dla  Wszystkich  –  XX  Sportowym
Turnieju  Miast  i  Gmin  2014  –  objętym  Patronatem  Honorowym  przez  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, sklasyfikowano 452 miasta i gminy, które zorganizowały imprezy
turniejowe dla ponad 1 mln osób. Miasto Legnica jest aktywnym uczestnikiem każdej edycji
STMiG, o czym świadczy fakt, że od roku 2010 zajmujemy czołowe miejsca w kraju i na
Dolnym Śląsku. W roku 2014 Legnica została  sklasyfikowana na 2 miejscu w kraju i  na
1 miejscu na Dolnym Śląsku w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Do sukcesu
przyczyniła się bardzo duża aktywność legniczan. W 2014 roku w Turnieju wzięło udział  22
tys.  mieszkańców  naszego  miasta  w  134  imprezach.  Legnica  otrzymała  wyróżnienie  na
uroczystej  gali  w  Dąbrowie  Górniczej  oraz  wsparcie  finansowe  kwotą  7  tys.  złotych
z  przeznaczeniem  na  zakup  sprzętu  sportowego  dla  najbardziej  aktywnych  klubów
sportowych  uczestniczących  w  turnieju.  W  roku  2015  Legnica  została  sklasyfikowana
w grupie  miast  poniżej  100 tys.  mieszkańców na  11  miejscu  w kraju  i  na  1  miejscu  na
Dolnym Śląsku, otrzymując wparcie finansowe w wysokości 3.000 złotych. 

6.  Działania  profilaktyczno  -  wychowawcze  dotyczące  kibicowania  i  uczestnictwa
w imprezach sportowych

Bardzo  wartościowym działaniem jest  przystąpienie  w 2014 r.  Gminy Legnica  do
programu profilaktyczno - edukacyjnego „Kibice Razem” realizowanego przez Departament
Organizacji  Imprez,  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej.
Legnica jest w awangardzie takich ośrodków w kraju. Do 2014 r. cztery takie ośrodki działały
w  Gdańsku,  Gdyni,  Warszawie  i  Wrocławiu.  Dla  spełnienia  jednego  z  warunków
wymagalnych  w  projekcie,  należy  zapewnić  finansowanie  ze  środków  budżetu  gminy
w kwocie   60  tys  zł  rocznie.  Jest  to  około  50  % wszystkich  kosztów.  Pozostałe  środki
pochodzą  z  Ministerstwa  Sportu  i  Turystyki.  W  drodze  otwartego  konkursu  ofert,
prowadzenie  ośrodka  „Kibice  Razem”  w  Legnicy  powierzono  Towarzystwu  Przyjaciół
Dzieci. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Wrocławskiej 93/2. 
W ocenie PZPN i MSiT w roku 2015 legnicki ośrodek uznany został za najlepiej działający
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w  kraju.  W  nagrodę  15  uczestników  programu  zostało  zaproszonych  przez  UEFA  na
dwudniowy  pobyt  w  Warszawie  wraz  z  uczestnictwem  w  meczu  Finału  Ligi  Europy.
Wszystkie  koszty  z  tym  związane  pokryła  federacja  europejska.  Najważniejszym  celem
programu  jest  promowanie  zdrowego  trybu  życia,  kształtowanie  postaw  pozytywnego
kibicowania, integracji różnych środowisk  oraz wielowymiarowego rozwoju intelektualnego
dzieci  i  młodzieży.  Założeniem jest,  aby było  to  miejsce,  gdzie  dzieci  i  młodzież  mogą
spędzać swój wolny czas w bezpiecznym otoczeniu, wspólnie przeżywać sportowe emocje.
Miejsce to służy  najmłodszym mieszkańcom naszego miasta,  dla których prowadzone są
zajęcia  wychowawcze  i  profilaktyczne,  darmowe korepetycje,  komputerowe turnieje  piłki
nożnej, spotkania z piłkarzami i trenerami drużyn ligowych, zajęcia animacyjne, spotkania
z osobami z różnych dyscyplin sportowych. Udział  w zajęciach jest bezpłatny. 

W roku  2015  Legnica  zajęła  3  miejsce  w  kraju  w  konkursie  ogłoszonym  przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  pod nazwą „Kibicuję bezpiecznie”. Projekt „Legnicki
kibic  dopinguje  -stadionów nie  demoluje” został  wysoko  oceniony i  na  jego realizację
Ministerstwo  przyznało  Legnicy  20  tys.  zł.  Trwa  on  od  września  do  grudnia  2015  r.,
a podmiotem wiodącym jest Młodzieżowe Centrum Kultury, które współpracuje ze  szkołami
i  placówkami oświatowymi oraz  TPD / o Legnica.  Głównym założeniem programu jest
wspieranie  i  kreowanie  pozytywnych  wzorców  kibicowania,  promowanie  pozytywnego
wizerunku fanów sportowych wśród lokalnej  społeczności  poprzez współpracę z  wieloma
środowiskami lokalnymi i mediami, a także uświadamianie dzieci i młodzieży o zagrożeniach
wynikających z łamania prawa i zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
Zostaną one osiągnięte poprzez czynne zaangażowanie bezpośrednich uczestników projektu
w  zajęcia  sportowe  i rekreacyjne,  warsztaty,  prelekcje,  konkursy,  przeglądy  artystyczne,
spotkania  z  przedstawicielami  władzy  publicznej,  specjalistami  z  zakresu  psychologii
i pedagogiki. Rezultaty edukacyjne, wychowawcze i sportowe osiągnięte poprzez realizację
projektu  zostaną  uwiecznione  w  postaci  prac  konkursowych-  filmów  dydaktycznych,
prezentacji,  prac  graficznych,  publikacji  dziennikarskich  oraz  ocen  na  zajęciach
dydaktycznych  w  szkole.  Projekt  będzie  promocją  czynnego  uczestnictwa  w  zajęciach
ruchowych oraz aktywnego i zarazem bezpiecznego dopingowania, jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną różnorodne zajęcia,
spotkania i imprezy z udziałem ok. 400 dzieci i młodzieży.
 
7. Funkcjonowanie Rady Sportu w Legnicy

Ważnym  ogniwem  dla  rozwoju  sportu  jest  działalność  Społecznej  Rady  Sportu
w Legnicy, którą  powołuje Prezydent Miasta. Jest to zespół o charakterze opiniodawczym
i  konsultacyjnym.  W tym  gronie  analizowane  są  najważniejsze  sprawy dotyczące  sportu
w  Legnicy.  W  skład  Rady  wchodzi  11  członków,  wyłonionych  spośród  kandydatur
zgłaszanych  przez  organizacje  i  instytucje  realizujące  na  terenie  miasta  Legnicy  zadania
w zakresie kultury fizycznej. Reprezentowane są  w niej środowiska sportu wyczynowego,
szkolnego, jak i sportu powszechnego. Od 2015 r. członkowie Rady Sportu powoływani są na
okres  4-letniej  kadencji.  Przewodniczącym   Rady  Sportu,  już  po  raz  drugi  jest  Łukasz
Stawarz z Legnickiego Klubu Taekwon-do, który jest jednocześnie trenerem Kadry Polski w
taekwon-do. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje zadania społecznie.

8. Działalność sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy organizuje rocznie ok. 40  imprez dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych. Szacuje się, że bierze w nich udział ok. 40 tys. osób (uczestnicy, kibice,
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widzowie).  
W okresie zimowym organizowane są następujące imprezy narciarskie:

 Ekspres Narty  - jednodniowe wyjazdy na narty do  Pecu  pod Śnieżką, organizowane
od 3 do 4 razy w sezonie, bierze w nich udział ok. 50 osób,

 Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Slalomie Gigancie - Pec pod Śnieżką -w czeskim
Pecu  pod  Śnieżką  organizowane  są  Otwarte  Narciarskie  Mistrzostwa  Legnicy
w slalomie gigancie, w których udział bierze ok. 50 zawodników z Dolnego Śląska.

W  czasie  ferii  zimowych  OSiR  organizuje  zajęcia  sportowe  w  halach  przy
ul.   Lotniczej,  Głogowskiej   i   na  sztucznym lodowisku przy ul.  Sejmowej.  Imprezy na
lodowisku to przede wszystkim uroczyste rozpoczęcie sezonu zimowego - Lodowe Party Na
Sejmowej.  Otwarcie  lodowiska  odbywa  się  zazwyczaj  na  początku  grudnia.  Z  tej  okazji
odbywają  się  pokazy   tanecznych  par  w  wykonaniu  mistrzów  jazdy  na  lodzie.  Dzieci
i młodzież wraz z mistrzami uczestniczą w konkursach i uczą się choreografii na lodowisku.
W imprezie bierze udział ok. 300 osób. Z oferty w okresie ferii zimowych korzysta ok. 1000
dzieci i młodzieży. Każdego dnia organizowane są  rozgrywki hokeja na lodzie, nauka jazdy
na  łyżwach  oraz  gry  i  zabawy na  lodzie,  a  dla  uczestników  ferii  zimowych  organizator
przygotowuje nagrody oraz ciepłe napoje. W hali przy ul. Lotniczej przez cały okres ferii
rozgrywane są  turnieje piłki nożnej i siatkówki. Natomiast zajęcia prowadzone w hali przy
ul.  Głogowskiej,  przygotowywane  dla  różnych  grup  wiekowych  obejmują  turnieje
koszykówki, tenisa stołowego, badmintona oraz unihokeja. Dużym zainteresowaniem cieszą
się zajęcia na ściance wspinaczkowej, step aerobic i warsztaty samoobrony. Propozycją dla
dzieci i młodzieży jest  możliwość skorzystania z siłowni kulturystycznej. Ogółem z oferty
przygotowywanej przez OSiR korzysta ponad  2.500 osób.

W  okresie  wakacji  jest  przygotowywana  specjalna  oferta  zajęć  z  turniejami
i konkursami organizowanymi na legnickich basenach i kąpieliskach. Są to: 

 Kormoran Volleyball   Party -  turniej  siatkówki  plażowej  na  kąpielisku  Kormoran,
w którym uczestniczy ok.  100 osób,

 Kormoran Cup - turnieje plażowej piłki nożnej na kąpielisku Kormoran, w którym
uczestniczy ok. 100 osób,

 Piaskownica  – konkurs rzeźby w piasku – kąpielisko Kormoran – 160 osób.
Wśród imprez biegowych należy wymienić:

 Bieg  z  Serduszkiem  –  organizowany  w  ramach  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej
Pomocy,  dla wszystkich którzy chcą wesprzeć akcję,  bierze w nim udział  ok.  300
osób. Nagrody to słodkie serca ufundowane przez sponsorów,

 Młodzieżowe  Biegi  Nad  Kaczawą  organizowane  na  boiskach   lekkoatletycznych,
bierze  w  nich  udział  ok.  300  uczniów  legnickich  szkół.  Każdy  z  uczestników
otrzymuje pamiątkowy medal, a zwycięzcy puchary i dyplomy,

 Bieg Kowalski  Na Milę Kowalską  organizowany w  Parku Miejskim przy okazji
Turnieju  Kowali.  Bierze  w  nim  udział  ok.   250  osób,  którzy  otrzymują  medale
i koszulki uczestnictwa,

 Bieg Papieski – organizowany co roku, 2 czerwca na  boiskach  treningowych w Parku
Miejskim,  uczestniczy w nim około  1.000 osób w kategoriach  wiekowych  dzieci,
młodzieży i dorośli. Wszyscy otrzymują pamiątkowe koszulki, a zwycięzcy puchary
i dyplomy,

 Legnica   Półmaraton  -   Bieg  Lwa  Legnickiego  na  dystansie  21  km  i  97  m  –
najbardziej  prestiżowa  impreza  biegowa  sezonu,  organizowany  w  październiku
w  Parku  Miejskim.  Udział  bierze  ok.  1.000  biegaczy.  Na  imprezę  do  Legnicy
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przyjeżdżają  reprezentanci z Polski a  także z zagranicy.  Trasa biegu prowadzi  po
alejach parkowych.  Półmaraton poprzedza  Bieg Rodzinny na Jedną Milę, w którym
bierze udział ok.  200 osób. Biegaczom kibicują setki widzów na trasie,

 Bieg  Niepodległości  organizowany  corocznie  z  okazji  Święta  Niepodległości.  Na
starcie  staje  około  320 biegaczy,  którzy pokonują  5,5 km trasę  ul.  N.  M. Panny
i uliczkami Starego Miasta. Imprezę ogląda co roku ok. 300 kibiców-widzów.

Wśród imprez promujących sport są także następujące zawody:

 Piknik Siatkarski  – co roku organizowany 1 maja na  boiskach lekkoatletycznych.
W majowym święcie  siatkarskim bierze  udział  ok.  200 uczestników.  Nagrody dla
zwycięzców to sprzęt sportowy i dyplomy, 

 Kormoran  Volleyball-  Turniej  Siatkówki  Plażowej  organizowany  na  rozpoczęcie
wakacji na kąpielisku Kormoran. Bierze w nim udział ok. 100 siatkarzy,

 Turniej  Siatkówki  Makutra  –  przedświąteczny turniej,  orgaznizowany w hali  przy
ul. Lotniczej. Każdego roku bierze udział ok. 250 osób,

 Trio Basket Show - Turniej organizowany jest  w hali przy ul. Lotniczej. Co roku
spotykają się uczestnicy z pobliskich miast Dolnego Śląska.  Zwycięzcy otrzymują
w nagrodę  puchary  oraz dyplomy. Łącznie z widzami w Turnieju uczestniczy ok. 300
osób,

 Placki  Basket  Show  Trójki  Koszykarskie   -  turniej  organizowany  w   podkowie
Stadionu Miejskiego. Bierze w nim udział ok.  70 osób,

 Turniej badmintona - Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Badmintonie - organizowane
w hali  przy ul.  Lotniczej,  w których udział  bierze ok.  50 zawodników z Dolnego
Śląska. Zwycięzcy otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy,

 Puchar Szczęścia Dzikich Drużyn w halowej piłce nożnej – dwudniowy turniej  co
roku organizowany w przerwie świątecznej w hali przy  ul. Lotniczej.

         
Kolejną formą propozycji aktywności fizycznej są rajdy rowerowe. Są to:

 Rajd Rowerowy Śladami  Czyngis  Chana  co roku organizowany w maju – bierze
w nim udział ponad 200 rowerzystów. Jest to  trzyetapowa wyprawa  szlakiem Bitwy
Legnickiej z 1241 roku. Na każdym z nich, uczestnicy częstowani są  przysmakami
kuchni tatarskiej.  Podczas takich rajdów uczestnicy mogą oglądać prawdziwe jurty
mongolskie, pokazy walk rycerskich,

 Rowerowe  Wyprawy  za  Miasto  –  wrześniowe   wypady  za  miasto,  oferowane
rowerzystom do różnych miejscowości  w okolicach Legnicy.  Bierze w nich udział
ponad 200 osób.

       
Również w bardzo popularnej dyscyplinie sportu jaką jest nordic walking organizowane są
Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Nordic Walking.  Odbywają się na wiosnę w Parku Miejskim
w  Legnicy.  Co  roku  do  Legnicy  przyjeżdża  ok.  100  chodziarzy,  którzy  ścigają  się  po
parkowych  alejach.  Zwycięzcy  otrzymują   puchary  oraz  dyplomy,  a  wszyscy  uczestnicy
medale. 

Imprezy na skateparku cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie młodego
pokolenia.  Liczni  specjaliści  w  tym  sporcie  przybywają  z  często  bardzo  odległych
miejscowości. Atrakcją jest  przede wszystkim nowoczesny obiekt, który spełnia oczekiwania
co do jakości nawierzchni, stopnia trudności i ilości figur oraz przeszkód. Podczas Skatepark
Night  rozgrywane  są  zawody  w  kategoriach  -  BMX,  INLINES  oraz  SKATEBOARDS.
Zwycięzcom wręczane są nagrody rzeczowe.  W imprezie bierze  udział ok. 800 osób.
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9. Sport osób niepełnosprawnych.
Kolejny  ważnym  zagadnieniem  jest  sport  osób  niepełnosprawnych.  Od  wielu  lat

czynione są starania, aby niepełnosprawnej części naszego społeczeństwa zapewnić możliwie
najlepsze warunki życia i pracy.  Działania te prowadzone są w jednym celu – osiągnięcia
możliwie  najlepszego  wyniku  w  minimalizacji  problemów  i  barier,  z  którymi  osoby
niepełnosprawne spotykają się na co dzień. Na terenie Legnicy obecnie zamieszkuje około
12.000 osób posiadających ważne orzeczenie o niezdolności do pracy, bądź o zaliczeniu do
jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Biorąc powyższe  dane  pod uwagę  okazuje  się,
iż   jest   to   bardzo   duża  grupa  społeczna,  gdyż  należy  do  niej  co  dziewiąta  osoba
zamieszkująca Legnicę.  Działalność organizacji  w zakresie  sportu jest  także wspierana ze
środków  Gminy  Legnica.  Corocznie  w  różnorodnych  zajęciach  i  imprezach  sportowo-
rekreacyjnych bierze udział kilkaset osób niepełnosprawnych. Organizatorzy mogą liczyć na
dofinansowanie do wysokości 60 % kosztów  imprez z udziałem osób niepełnosprawnych.
Łącznie w każdym roku na te cele wydatkowanych jest ok. 120 tys. zł na ponad 40 imprez.
Podobne kwoty zaplanowano w roku 2015.
Do najważniejszych imprez należą:

 olimpiady specjalne,
 festyny integracyjne z elementami rywalizacji sportowej,
 rozgrywki piłki siatkowej na siedząco, 
 Miejski Konkurs „Ku Integracji",
 Turniej Bowlingowy Olimpiad  Specjalnych,
 Legnicki Dzień Integracji, 
  Międzynarodowy Tydzień  Głuchego  -  przedsięwzięcie  zostało  zorganizowane  we

wrześniu  w  Zespole  Szkół  Integracyjnych  im.  Piastów  Śląskich  w  Legnicy  przez
Legnicką Bibliotekę Publiczną. W ramach zadania zorganizowano szereg warsztatów,
prezentacji i konferencji oraz Międzynarodowy Turniej Głuchych w szachach, piłce
siatkowej, rzucie do tarczy,

 festyn  sportowo –  rekreacyjny „Wioska  Indiańska"  -  piknik  został  zorganizowany
w maju przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym
i  Ruchowym  “Persona”.  W  ramach  zadania  zorganizowano  szereg  warsztatów
edukacyjno-artystycznych  oraz  konkurencji  sportowych  połączonych
z towarzyszącymi  atrakcjami  rekreacyjnymi  takimi  jak  indiański  tor  przeszkód,
strzelanie z łuku, łowienie ryb czy rzuty tomahawkiem, 

 "X Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych" zorganizowany został w październiku
przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, 

 "Legnicki Dzień Integracji”. 

Zajęcia  sportowe  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  prowadzone  są  przede
wszystkim w  Zespole  Szkół  Integracyjnych  im.  Piastów Śląskich  w  Legnicy.  Szkoła  ta
promuje sport  dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację wielu imprez sportowych.
Dzieci i młodzież szkolna uczestniczy w zajęciach łucznictwa, rehabilitacji, tenisa stołowego,
hipoterapii, nauce pływania oraz różnego rodzaju rozgrywkach sportowych. Najwięcej dzieci
skupia  sekcja  łucznictwa,  która  rozpoczęła  swoją  działalność  w  październiku  2003  roku.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, podczas nich dzieci uczą się zasad łucznictwa
i doskonalą  nabyte umiejętności. Cyklicznie organizowane są zawody, w których członkowie
sekcji biorą czynny udział. Systematycznie w szkole prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne,
na które uczęszczają  uczniowie niepełnosprawni.  Dodatkowo organizowane są wyjazdowe
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zajęcia z hipoterapii oraz zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej. Dzieci uczestniczą również
w zajęciach tenisa stołowego. W maju każdego roku  w szkole obchodzone są Szkolne Dni
Integracji. W ich ramach organizowanych jest szereg imprez sportowych, gier rekreacyjnych
oraz  konkursów.  Cieszą  się  one  bardzo  dużym powodzeniem wśród  uczniów  jak  i  osób
niepełnosprawnych z różnych ośrodków i stowarzyszeń. Uczestniczy w nich około 500 osób.
Dni  Integracji  przebiegają  w  bardzo  miłej  i  przyjaznej  atmosferze,  uczestnicy  bardzo
aktywnie włączają się do wszystkich konkurencji.
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III. Miejsce sportu w Strategii Rozwoju Legnicy 
Uchwałą  NR  L/515/14  Rady  Miejskiej  z  dnia  27  października  2014  r.  Legnicy

przyjęto  Strategię  Rozwoju Miasta  Legnicy na  lata  2015-2020 PLUS,  która  w dziedzinie
sportu zakłada realizację następujących celów:

Cel strategiczny II - Wzrost  znaczenia  Legnicy  jako  regionalnego  ośrodka  edukacji,
kultury, turystyki  i sportu.

Cel operacyjny II.5 - Rozwój  infrastruktury usług  kultury,  turystyki  i  sportu  o  znaczeniu  
ponadlokalnym.

Do wiodących zadań należy:
 kontynuowanie działań na rzecz budowy nowej hali widowiskowo – sportowej,
 budowa regionalnego parku wodnego,
 rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy, polegająca na  

wykonaniu systemu podgrzewania murawy wraz z systemem automatycznego 
podlewania oraz zadaszenia pozostałych trybun.

Zadaniami uzupełniającymi są:
 remont hal sportowych przy ul. Sejmowej i przy ul. Lotniczej,
 promocja miasta jako ośrodka kultury i sportu.

Cel operacyjny II.6 - Kulturalna  i  sportowa  aktywizacja  dzieci  i  młodzieży,  w  tym
szczególnie młodzieży akademickiej.

Zadania:
 organizacja  imprez  sportowych  o  wysokiej  randze  krajowej

i międzynarodowej,
 program  stypendialny  dla  młodzieży  uzdolnionej  naukowo,  sportowo

i artystycznie,
 opracowywanie  i  wdrażanie  programów  służących  aktywizacji  sportowej

dzieci i młodzieży,
 kontynuacja modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia 

pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny II.7 – Wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i cyfrowych
w rozwoju i promocji usług kultury.

Zadanie:
 promocja miasta jako prężnego ośrodka organizującego wydarzenia kulturalne

i sportowe o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym.       

Miarą stopnia osiągnięcia celów i spełnienia powyższych zadań będzie:
 liczba  imprez  sportowych  o  randze  krajowej  i  międzynarodowej  organizowanych

w Legnicy,
 realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w latach 2015-2020,

w tym także z pełną dostępnością dla osób niepełnosprawnych jako uczestników zajęć
sportowych i widzów,

 wzrost  liczby  nowoczesnych,  spełniających  wymogi  współczesnego  sportu,  obiektów
sportowo-rekreacyjnych, służących rozwojowi sportu w Legnicy, a także ich dostępność,
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 rozwój  bazy  sportowej  w  legnickich  szkołach  i  placówkach  oświatowych  służących
przede wszystkim rozwojowi sportu szkolnego, 

 wzrost liczby uczniów uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego i w zajęciach
pozalekcyjnych,

 wzrost liczby uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania i odnoszących sukcesy
w sporcie,

 wzrost  liczby  dzieci  i  młodzieży  uczestniczących  w  systematycznych  zajęciach
sportowych, prowadzonych przez kluby sportowe,

 wzrost  liczby  dzieci  i  młodzieży  uczestniczących  w  różnorodnych  programach
rozwijających  aktywność fizyczną,

 efektywność  udzielanego  przez  gminę  wsparcia  dla  priorytetowych  dyscyplin  sportu,
zarówno w grach zespołowych jak i w sportach indywidualnych,

 wzrost liczby osób dorosłych uczestniczących w systematycznych zajęciach sportowych,
 wzrost  liczby  osób  niepełnosprawnych  uczestniczących  regularnie  w  imprezach

sportowo-rekreacyjnych.

1. Priorytety w sporcie w Legnicy
Dla skuteczności wszelkich działań strategicznych musi istnieć ścisłą korelacja i zgodność
celów  strategicznych  z  operacyjnymi,  z  których  z  kolei  wynikają  zadania.  Wśród  zadań
wskazanych  do  realizacji  winno  się   natomiast  określić  priorytety,  wokół  których
skoncentrowane będą działania i wydatkowanie środków finansowych. 
W niniejszym opracowaniu  odnoszącym się  do  Strategicznych  kierunków rozwoju  sportu
w Legnicy, za priorytety na lata 2015-2020 PLUS uznaje się:

 rozwój sportu dzieci i młodzieży, w tym także sportu szkolnego,
 rozwój bazy sportowej w gminie i jej dostępność dla osób chętnych do uprawiania

sportu, 
 podejmowanie  działań  wspierających  kluby  sportowe  w  powierzaniu  im  przez

międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia organizacji imprez sportowych wysokiej
rangi,

 wspieranie w sposób szczególny rozwoju piłki nożnej i piłki ręcznej, a w dyscyplinach
indywidualnych łucznictwa i taekwon-do.

2. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla legnickiego sportu.
W celu podsumowania stanu sportu w Legnicy i uszczegółowienia wskazań do strategicznych
kierunków rozwoju sportu posłużono się analizą SWOT, określając mocne i słabe strony oraz
szanse i zagrożenia.

2.1. Mocne strony sportu w Legnicy:
 wysoka efektywność szkolenia sportowego, między innymi poprzez współpracę szkół,

w których funkcjonują klasy sportowe i klubów szkolących młodzież,
 systematycznie odnoszone sukcesy i wysokie osiągnięcia w sporcie młodzieżowym

i wyczynowym,
 stabilny sponsor w największym klubie sportowym w Legnicy- MKS Miedź Legnica

S.A. piłka nożna, a co za tym idzie wzrost roli sportu w mieście, profesjonalizacja
szkolenia i zarządzania klubem, pomoc dla innych stowarzyszeń, 

 nowoczesna  baza  sportowo-rekreacyjna,  w  tym  w  szczególności  funkcjonująca
w legnickich szkołach,

 dostępność bazy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Legnicy i okolic,
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 doświadczenie w organizacji imprez, w tym także cyklicznych,  o znaczącej randze
międzynarodowej i krajowej,

 bogata oferta imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Legnicy i regionu,
 wzbogacane zasoby kadrowe poprzez podnoszenie kwalifikacji  osób prowadzących

szkolenie,
 duża różnorodność dyscyplin możliwych do uprawiania w Legnicy,

2.2. Słabe strony
 stosunkowo mała liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w regularnych zajęciach

sportowych  (tylko  ok.  26  %  dzieci  legnickich  uczestniczy  w  systematycznych
zajęciach sportowych w klubach),

 zbyt niski poziom atrakcyjności lekcji wf i zajęć pozalekcyjnych,
 brak  nowoczesnej  hali  widowiskowo-sportowej  dla  3-4  tysięcy  widzów,

umożliwiającej organizację w Legnicy dużych imprez sportowych i kulturalnych,
 ograniczone  możliwości  finansowe  wspierania  sportu  przez  jednostki  samorządu

terytorialnego, w tym na organizację dużych imprez sportowych,
 zbyt małe możliwości pozyskiwania przez kluby środków zewnętrznych zarówno od

podmiotów publicznych, jak i prywatnych,
 zbyt niski poziom profesjonalizacji organizacji sportowych,
 zbyt  niski  poziom organizacyjny  klubów  -  wiele  funkcji  pełnionych  jednocześnie

przez trenera, instruktora,
 mała dostępność do specjalistów z różnych dziedzin nauki wspierających prawidłowe

szkolenie sportowe,
 zbyt niskie środki przeznaczane przez kluby na płace kadry szkoleniowej,
 mała liczba wolontariuszy, 
 ograniczona  dostępność  do  bazy sportowej,  a  w  szczególności  do  sal  sportowych

w  okresie  jesienno-zimowym,  w  godzinach  najkorzystniejszych  do  prowadzenia
szkolenia sportowego.

2.3. Szanse
 konsekwentne działania Gminy Legnica dla wieloaspektowego wspierania sportu,
 ujęcie spraw sportu w Strategii Rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 PLUS,
 koncepcja  kierunków  rozwoju  sportu  wypracowywana  lokalnie  wg  potrzeb

i możliwości,
 funkcjonowanie Rady Sportu w Legnicy jako organu opiniodawczego i doradczego,
 rozwijająca się moda na uprawianie sportu i zdrowy tryb życia,
 możliwości pozyskiwania części niezbędnych środków ze źródeł zewnętrznych,
 budowanie sprzyjającego klimatu w mieście  dla  popularyzacji  sportu  i  aktywności

ruchowej, w tym także ze strony firm i przedsiębiorstw,
 udział  Gminy Legnica i jej  instytucji  w ogólnopolskich i regionalnych programach

oraz kampaniach odnoszących się do sportu, 
 udział kluczowych klubów w rozgrywkach w wysokich ligach w kraju,
 podejmowanie przez kluby coraz skuteczniejszych działań w zakresie współpracy ze

szkołami, 
 rozwój bazy sportowej Legnicy,
 poprawa sytuacji materialnej legniczan,
 możliwość  rozwoju  kariery  sportowej  we  Wrocławiu,  dużym  ośrodku  sportu

akademickiego,
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 rozwijająca się moda na uprawianie sportu, rekreacji i zdrowy tryb życia, co widać
w zmianie zachowań legniczan w tym zakresie,

 zwiększająca  się  liczba  obiektów  sportowo  rekreacyjnych,  na  których  osoby
z  niepełnosprawnością  mogą  uczestniczyć  w  różnych  cyklicznych  zajęciach
i projektach,

 rosnąca  świadomość  środowiska  osób  niepełnosprawnych  na  temat  wartości
aktywnego stylu życia,

 wsparcie samorządu oraz organizacji pozarządowych sportu osób niepełnosprawnych,
 dogodna lokalizacja Legnicy umożliwiająca szybką komunikację z dużymi portami

lotniczymi  Wrocław,  Berlin,  Praga  przy  organizacji  dużych  imprez
międzynarodowych i w tym aspekcie dogodne usytuowanie Legnicy ze względu na
połączenia drogowe (A4, S3) i kolejowe.

2.4. Zagrożenia
 unikanie przez młodzież lekcji wychowania fizycznego, 
 negatywne tendencje demograficzne, przyczyniające się do zmniejszenia liczby dzieci

i młodzieży- jako potencjalnych uczestników zajęć i imprez sportowych,
 zbyt często przyjmowany model spędzania czasu wolnego bez aktywności fizycznej

i zainteresowań jakąkolwiek formą ruchu, w szczególności młodego pokolenia,
 niewłaściwe nawyki żywieniowe,
 konieczność  ponoszenia  przez  rodziców  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  opłat  za

szkolenie,  zakup  sprzętu,  ubiorów  dzieci  i  młodzieży  uprawiających  sport,  ma  to
znaczenie w dużej części rodzin o niskim statusie materialnym,

 zbyt mała i limitowana liczba dzieci i młodzieży mogących brać udział w programach
dofinansowywanych ze środków MSiT jak na przykład Mały Mistrz, Multi Sport czy
Umiem pływać, 

 brak większego zainteresowania ze strony rodziców i  najbliższej  rodziny udziałem
w zawodach i zajęciach szkoleniowych młodego sportowca,

 zbyt mała oferta możliwości uprawiania sportu dla kobiet, 
 niedostateczne przygotowanie klubów do aplikowania o środki zewnętrzne,
 ubytek  dobrze  wyszkolonej  grupy  młodych  sportowców  rozpoczynających  studia

w dużych ośrodkach akademickich np. we Wrocławiu,
 zbyt mała liczba wolontariuszy wspierających kluby,
 system podatkowy, który nie zachęca do sponsorowaniu sportu przez firmy,
 brak dostatecznej ilości boisk trawiastych jako bazy meczowej, treningowej, dostępnej

także dla mieszkańców, 
 niedostateczna  ilość  publicznych  środków  finansowych  na  wsparcie  projektów

sportowo – rekreacyjnych kierowanych do środowiska osób niepełnosprawnych,
 uboga oferta rynku pracy, ograniczająca możliwości podjęcia zatrudnienia, a co za tym

idzie  pozyskania  przez  osoby  z  niepełnosprawnością  dodatkowych  środków
finansowych, wpływających bardzo pozytywnie na aktywność społeczną i sportową
zainteresowanych,

 rosnące koszty utrzymywania obiektów sportowych,
 małe zainteresowanie lokalnych firm promocją poprzez sport.

39



Podsumowanie
Strategiczne  kierunki  rozwoju  sportu  w  Legnicy  są  uszczegółowieniem  i  rozwinięciem
przyjętej  Strategii  Rozwoju  Legnicy  na  lata  2015-2020  PLUS.  Pieniądze  związane
z realizacją poszczególnych zadań pochodzić będą przede wszystkim ze środków własnych
Gminy Legnica.  Wsparciem są środki  pozyskiwane między innymi z Ministerstwa Sportu
i  Turystyki,  Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych,  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa
Dolnośląskiego, Fundacji KGHM Polska Miedź, środków prywatnych sponsorów. 
W materiale nie ujęto spraw dotyczących sportu akademickiego w Legnicy, ze względu na
brak formalnych związków pomiędzy działaniami Gminy Legnica a sportem na uczelniach
wyższych.  Jednakże  w  wielu  sprawach  związanych  z  realizowanymi  przedsięwzięciami
sportowymi  jest  nawiązywana   współpraca  z  akademickimi  strukturami  sportowymi
działającymi przy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Kluczowym aspektem dla realizacji przyjętych założeń rozwoju sportu w Legnicy jest
współpraca  Gminy  Legnica,  jej  jednostek  i  instytucji  z  klubami  sportowymi,
reprezentowanymi  bardzo  często  przez  osoby  wykonujące  swoje  obowiązki  społecznie,
z  pasji  do  sportu.  Wielokrotnie  są  to  rodzice  zaangażowani  wspólnie  ze  swoimi  dziećmi
w  sport.  Współpraca  ta  polegać  powinna  na  wzajemnym  zaufaniu  i  wiarygodności
w ustabilizowanych działaniach skierowanych na rozwój sportu,  a w szczególności sportu
dzieci i młodzieży. Ma to także na celu integrowanie różnych środowisk społecznych wokół
poprawy stanu życia,  zdrowia,  promocji  miasta  i  budowania marki  Legnicy w kraju i  za
granicą. 
    W trakcie tworzenia Strategii Rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 PLUS odbywały się
konsultacje  z  udziałem  przedstawicieli  niemalże  wszystkich  środowisk  społecznych.
Natomiast w trakcie opracowywania tego materiału prowadzono konsultacje z Radą Sportu.

W załączeniu:
 zestawienie legnickich klubów sportowych wg dyscyplin sportu,
 schemat organizacyjny legnickiego sportu,
 schemat organizacyjny sportu dzieci i młodzieży w Legnicy.

Zastępca Dyrektora Zastępca Prezydenta
Wydziału, Oświaty, Kultury i Sportu      Miasta Legnicy

   Zbigniew Rutka       Dorota Purgal
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Zestawienie legnickich stowarzyszeń sportowych – październik 2015

Dyscyplina Nazwa klubu Adres Kontakt Reprezentacja

Aerobic,
Kickboxing,

Karate

Ognisko TKKF
“OLIMP”

ul. Górnicza 9

(76) 854-40-58
www.tkkfolimp@wp.pl 

ogniskotkkfolimp@wp.pl 
668 471 943

Józef Baściuk

Aikido

Legnicka Sekcja Aikido
"AIKI" - Aikikai

Legnica

Dobrzejów 10g
DOJO:
SP nr 6

Al. Piłsudskiego
3

(76) 86-298-88
503 363 970

www.aikido.legnica.pl 
marek.wojciak@aikido.legnica.pl

marek.aikido1@op.pl 

Marek Wójciak

Biegi,
Nordic

Walking

Klub Sportowy
„FENIKS”

ul. Drukarska
19/4

693 601 507
rafal.legnica@gmail.com 

Rafał
Srokowski

Biegi Klub biegacza „Grot” ul. Libana 5
519 677 283
517 529 782

Roman Sielicki

Karate
Shotokan

Klub Karate Shotokan
„DRAGON” ul. Limbowa 2

600 058 416
dragonlegnica@interia.eu 

Tadeusz Bitdorf

Karate
kyokushin

Legnicka Szkoła Karate
Kyokushin „Fight-

Hobby”

ul. Piechoty
13b/11

695 546 765 Paweł Biszczak

Karate

Klub Karate Arashi

ul. Lotnicza 30/4 607 897 762 Robert Rugier

Karate
Shotokan,
Pływanie,

Fitness

Klub Karate Shotokan
“Tora”

ul. Mickiewicza
21

(76) 72-213-57
www.toralegnica.eu 
toralegnica@onet.eu

509 719 466

Jacek Rusek
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Karate
Klub Goju-Ryu

Shusejkan Legnica ul. Struga 1A

604 259 978
lukasz@klubkarate.eu 
www.gojuryu.com.pl 

668 172 271

Łukasz Juzak

Koszykówka-
dziewcząt

Uczniowski Klub
Sportowy

„Ekonom Legnica”

Plac Słowiański
5

607 599 769
uks.ekonom.legnica@wp.pl 

Arkadiusz Zyga

Koszykówka-
chłopcy

Klub Sportowy
„SPARTA” Legnica

ul. Wielkiej
Niedźwiedzicy

14/6

696 488 687
tomek_6@tlen.pl 

Tomasz Muraszko

Lekkoatletyka

Międzyszkolny
Uczniowski Klub

Sportowy „Legnica”

Plac Słowiański
5

(76) 72-334-00
ekonom@zse-legnica.pl Jarosław Ambroży

Lekkoatletyka

Uczniowski Klub
Sportowy „Sprint” ul.

Wierzyńskiego 1
(działa przy

ZS
Integracyjnych

w Legnicy)

(76) 72-334-50
www.zsilegnica.wiking.com.pl 

uks1602@op.pl 
506 066 280

Mirosław Kuberski
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Łucznictwo

Ośrodek Sportów
Łuczniczych Dzieci

i Młodzieży
“STRZELEC”

ul. Górnicza 9

(76) 85-440-58
www.strzelec.lca.pl

osl.strzelec@interia.eu-biuro 
jbasciuk@wp.pl 

668 471 943

Józef Baściuk

Łucznictwo
Uczniowski Klub

Sportowy “Skrzat”
ul. Radosna 17

(działa przy ZSO
nr 2 w Legnicy)

(76) 85-440-58
www.zso2.legnica.pl 

3ech@wp.pl
Piotr Rutowski

Organizacja
imprez dla
młodzieży
szkolnej

Legnicki Szkolny
Związek Sportowy

ul.Mazowiecka 3
(działa przy ZSO
nr 3 w Legnicy)

(76) 72-332-40
bdolata1304@wp.pl

605 359 914

Bogusław Dolata

Organizacja
imprez

sportowo-
rekreacyjnych

Stowarzyszenie
Miłośników Sportu

Legnica
ul. Bilsego 7/26

797 019 451
www.smslegnica.pl 
smslegnica@wp.pl

Grzegorz Kurdziel

Organizacja
imprez

sportowych
dla młodzieży
szkolnej, piłka

ręczna

Uczniowski Klub
Sportowy przy I LO im.

Tadeuszu Kościuszki Plac Klasztorny
7

(76) 86-227-58
www.1liceum.pl 

szkola@1liceum.pl
607 390 864

Krzysztof
Waszkiewicz

Organizacja
imprez

sportowych
dla młodzieży
szkolnej, piłka

ręczna

Uczniowski Klub
Sportowy

„Czarny Dwór”

ul. Głogowska 50
(działa przy SP-

2)

(76) 86 23 812
sp2lg@wp.pl
669 632 141

Mirosław Sanecki
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Organizacja
imprez

sportowych
młodzieży

akademickiej

Uczelniany Klub
AZS PWSZ im.

Witelona w Legnicy

ul. Sejmowa 5A
(działa przy
PWSZ im.
Witelona

w Legnicy)

694 415 608
www.pwsz.legnica.edu.pl 

wnuka@pwsz.legnica.edu.pl Andrzej Wnuk

Organizacja
imprez

turystyki
rowerowej

w kraju i za
granicą

Stowarzyszenie
Turystyki Rowerowej
„Ekorama-Legnica” ul. Senatorska

46/5
(76) 86 20 100
696 668 506

www.  ekorama  .  legnica  .pl 
ekorama@tlen.pl

Robert Pirecki

Organizacja
rozgrywek
piłki nożnej

Okręgowy Związek
Piłki Nożnej w Legnicy

ul. Żeglarska 5
(76) 86 283 88

www.ozpn.legnica.pl 
ozpn@ozpn.legnica.pl  

Maria Kajdan

Organizacja
wycieczek,

rajdów
i imprez

turystycznych

Oddział Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno

-Krajoznawczego
w Legnicy

Rynek 27
(76) 85 651 63

www.infolegnica.pl 
pcit-legnica@o2.pl

Beata Witek

Piłka nożna

Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S.A Stadion

Sportowy Al.
Orła Białego
Trybuna B

(Park Miejski)

(76) 744 26 67
www.miedzlegnica.eu

biuro@miedzlegnica.eu
513 192 488

Martyna Pajączek
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Piłka nożna

Młodzieżowy Klub
Sportowy „Miedź”

Legnica

ul. Żeglarska 5

693 141 005
mksmiedz@op.pl,

www.mksmiedzlegnica.futbolow
o.pl

Piotr Piwowarczyk

Piłka nożna

„Football Academy
Legnica”

ul. Góralska 14
509 584 596

www.footballacademy.pl
legnica@footballacademy.pl

Piotr Radomski

Piłka nożna,
tenis stołowy,

brydż
sportowy

Klub Sportowy
“KONFEKS
LEGNICA”

ul. W.Grabskiego
24

(76) 866-09-87 (stadion)
697 681 150

www.konfeks-legnica.com 
ks.konfeks@onet.eu

Piotr Potycz

Piłka nożna-
halowa

Legnickie
Stowarzyszenie

“Futbol -5”
ul. Janowska 52

601 551 316
www.lsfutbol5.futbolowo.pl/lsfutbol5 

futbol5@wp.pl Lesław Rozbaczyło

Piłka ręczna
chłopców

i dziewcząt

Uczniowski Klub
Sportowy “Dziewiątka”

ul. Marynarska
31

(działa przy SP
nr 9 w Legnicy)

(76) 72-331-30
(76) 723-33-92

501 595 112
www.sp9.legnica.pl 

sp9@autograf.pl

Tomasz
Dobrołowicz

Piłka ręczna
chłopców

i mężczyzn

Młodzieżowe
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej  „Siódemka”

Rynek 34

(76) 86 267 08
msprsiodemka@wp.pl 

piotr.1962@op.pl 

Piotr Pęczek
Tomasz Góreczny
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Piłka siatkowa
chłopców

Międzyszkolny
Uczniowski Klub

Sportowy
“Ikar” Legnica

ul. Piastowska 3
(76) 72-333-07

muks_ikar@tlen.pl 
693 634 620

Jan Jóźwik/
Bogusław Pieluch

Piłka siatkowa
na siedząco

Stowarzyszenie Piłki
Siatkowej na siedząco ul. Palmowa 4 519 332 064

Mirosław
Sosnowski

Pływanie

Klub Sportowy
“Wankan” ul. Gombrowicza

43/15

601 768 450
www.wankan.com/plywanie.ht

ml 

www.wankan.com 
jwidomski@wp.pl 

Janusz Widomski

Pływanie

Uczniowski Klub
Sportowy

„DELFINEK”

ul. Polarna 1

501 560 401
698 094 552

sp7legnica@tlen.pl
www.uksdelfinek.info
uks.delfinek@wp.pl  

Tomasz Nowacki
Walentyna Pirecka

Pływanie,
Taekwon-do

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej

Legnicki Klub
Sportowy

„TRÓJKA”

ul. Mazowiecka
3

(działa przy ZSO
nr 3 w Legnicy)

606 311 995
well_ness@op.pl

www.trojka-legnica.pl 
Joanna Stenzel-

Chomiak

Pływanie

Klub Sportowy
Champion Swimming

Legnica

ul. Wrocławska
265

660 434 057
Magdalena
Maciuszek
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Sporty siłowe:
trójbój,

kulturystyka

Ognisko TKKF
“Śródmieście” Legnica

ul. Piekarska 17
607-073-229

www.silownia-piekarska.pl 
Tadeusz Hul

Strzelectwo:
pneumatyczne

i kulowe,
sporty

obronne,
łączności,

modelarstwo

Liga Obrony Kraju,
Zarząd Powiatowy w

Legnicy

ul. Piastowska 6
(76) 86-255-52
www.lok.org.pl 

zp_legnica@lok.org.pl
Krzysztof Kępa

Szachy
Klub Szachowy

“Miedź” Legnica
ul.

Kwiatkowskiego
4/3

(76) 86-207-93
603 033 219

www.szachy.lca.pl 
szachy@szachy.lca.pl

Piotr Kowalak

Szachy

Uczniowski Klub
Sportowy “OGNIWO” ul. H.Jordana 17

Sala gry:
SSM Klub

Nauczyciela
ul Jordana 17

(76) 72-333-23
henbalki2@poczta.fm Henryk Balkiewicz

Sztuka
pokonywania

przeszkód
„Parkur”

Klub Sportowy „3Run
Legnica”

ul. Piastowska
25/3

500 552 065 Damian Krzesak

Taekwon-do

Legnicki Klub
Taekwon-do

ul.
S.Żeromskiego

20b/28

693 552 734
509 997 801

www.tkd-legnica.pl 
tkd-legnica@tkd-legnica.pl

Marzanna Pawlik

Taniec
sportowy

Uczniowski Klub Tańca
Sportowego “Lew” ul. Chojnowska 2

601 916 363
rock13@op.pl 

Jadwiga Pocałuń

Tenis ziemny

„SINET” klub
Legnica

ul. Bielańska 29-
korty tenisowe

(76) 85-477-77
www.sinetklub.pl 
biuro@sinetklub.pl

Jolanta Grubman
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mailto:henbalki2@poczta.fm
mailto:szachy@szachy.lca.pl
http://www.szachy.lca.pl/
mailto:zp_legnica@lok.org.pl
http://www.lok.org.pl/
http://www.silownia-piekarska.pl/


Tenis ziemny

„TENISFAN” - szkoła
tenisa ziemnego

ul. Galileusza
10/4 (firma)

(76) 85-637-89
www.tenisfan.com 
biuro@tenisfan.com

607 031 600

Paweł Mikołajczak

Wędkarstwo

Okręg Polskiego
Związku Wędkarskiego

w Legnicy
ul.

Żwirki i Wigury
5/2

(76) 85-250-49
www.pzw.org.pl/legnica 
zopzw@legnica.home.pl

Waldemar Kaman

Zajęcia
rekreacyjne
i turystyczne

Ognisko Krzewienia
Kultury Fizycznej

„Sokół” ul. Pancerna 31/1 (76) 85-23-618
Zygmunt

Sulimierski
Zajęcia

muzyczno
ruchowe dla

dzieci

Klub Sportowy
„Cogito”

ul.
Armii Krajowej

2/9
nesca06@yahoo.com

Agnieszka
Tomczewska-

Spolska

Legnica, październik 2015 r.
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