UCHWAŁA NR XXII/171/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata
2016-2025
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zawiązku z art. 27 ust.1
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 715; z późn.
zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na
lata 2016-2025, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna
Teresa Preis
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Spis treści:
Wprowadzenie:
Rozdział 1.
Programowanie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Kościerzyna w świetle czynników
zewnętrznych: prawnych, organizacyjnych, kompetencyjnych.
Rozdział 2.
Diagnoza stanu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
2.1 Stan sportu i rekreacji na terenie Miasta Kościerzyna.
2.2 Stan bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Kościerzyna.
2.3 Wyniki współzawodnictwa sportowego w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
2.4 Finansowanie sportu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
2.5 Analiza SWOT.
2.6 Badanie ankietowe.
Rozdział 3.
Wizja, misja i priorytety rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na
lata 2016-2025.
3.1 Wizja rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
3.2 Misja Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarze kultury fizycznej.
3.3 Priorytety i przynależne im zadania rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna:
Priorytet I. Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Kościerzyny i
zwiększenie ich udziału w aktywności ruchowej.
Priorytet II. Urozmaicenie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz wspieranie innowacyjnej
działalności klubów i stowarzyszeń sportowych.
Priorytet III. Poprawa jakości i efektywności prowadzonych zajęć sportowych i
zagospodarowanie nisz rekreacji ruchowej.
Priorytet IV. Promocja i wspieranie wszelkich amatorskich form aktywności ruchowej i
rekreacyjnej, w tym także wychowania fizycznego uczniów.
Priorytet V. Aktywizacja i wspieranie sportowców i klubów pod kątem promocji
najlepszych wyników sportowych wśród reprezentantów Kościerzyny.
Priorytet VI. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz
optymalizacja jej wykorzystania.
Rozdział 4.
Monitoring realizacji Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna.
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WPROWADZENIE
Miasto Kościerzyna jest atrakcyjnym miejscem na mapie Kaszub i Polski. Jest miastem,
które jest swoistą stolicą regionu oraz miastem, które posiada znaczny potencjał do rozwoju.
Bierze się to zarówno z jego położenia, znaczenia gospodarczego, historii, ale zwłaszcza z
sił witalnych, umiejętności i zalet jego mieszkańców. Miasto Kościerzyna jest więc
wartościowe siłą swoich mieszkańców, ale również turystów odwiedzających ten region. Ze
względu na specyficzny charakter okolic Kościerzyny, tj. dużych obszarów atrakcyjnych
krajobrazowo i turystycznie, większość turystów odwiedzających Kościerzynę jest bardzo
silnie z miastem tym związana, gdyż turyści ci, posiadając domki letniskowe lub tereny
rekreacyjne w okolicy, traktują Kościerzynę jako własne miasto i coraz częściej wybierają to
miejsce na docelowe, nowe miejsce zamieszkania. Następuje tu specyficzna migracja
turystyczna, która zmienia turystów w mieszkańców. Tak więc formalna ilość mieszkańców
Kościerzyny, oscylująca w granicach 24 tys., nie ukazuje faktycznego potencjału ludzi,
bardzo silnie z miastem związanych, gdyż nie ulega wątpliwości, że nie tylko w okresie
letnim, liczba ta jest o kilka lub nawet kilkanaście procent większa. Jednocześnie,
Kościerzyna jest miejscem, w którym młodzi ludzie z jej terenu, kupują swoje pierwsze
mieszkanie lub budują dom.
Taki potencjał stanowi jednocześnie wyzwanie. Mieszkańcy, ale i zwłaszcza turyści, oczekują
wysokiego standardu życia oraz szerokiej oferty odpowiadającej ich potrzebom. Styl i wysoki
komfort życia od kilkunastu lat jest jednym z kluczowych celów zdecydowanej większości
ludzi. Wśród tego szerokiego zakresu można wyróżnić nie tylko warunki pracy, warunki
mieszkaniowe, komunikację, ale również relaks i rekreację, kulturę i pozytywną atmosferę do
wielowątkowego rozwoju osobowości. Wśród tych „miękkich” czynników stanowiących o
komforcie życia, coraz większe znaczenie ma sport i rekreacja, przez niektórych pojmowane
jako cel sam w sobie, ale często też rozumiane jako środek do osiągnięcia i utrzymania
zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej ludzi w każdym wieku, lub też jako element
wychowawczy i sposób zapewniania właściwego rozwoju młodego organizmu. Każdy z tych
obszarów zostanie poddany szczegółowej analizie w niniejszym dokumencie, w celu
ustalenia optymalnych programowych działań, odpowiadających aktualnym i przyszłym
potrzebom tematyki: sport i rekreacja w Mieście Kościerzyna.
Jednym z narzędzi do osiągnięcia poprawy jakości danego zagadnienia, w naszym
przypadku to zwiększenie udziału sportu i rekreacji w polepszeniu standardu życia, jest
opracowanie i wdrożenie wieloletniego procesu analizy tego zagadnienia i opracowania
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planu działania. Niniejszy dokument, tj. „Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Gminie
Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025” (dalej zwany Strategia), jest właśnie takim
programem działania i zarządzania, procesem, którego końcowym efektem ma stać się
poprawa jakości obszaru: sport i rekreacja.
Strategia powstała w wyniku prac specjalnego Zespołu, powołanego przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna, Zarządzeniem nr 0050.104.2013 z dnia 11 października 2013r. pod kierunkiem
Pana Kazimierza Stoltmann – Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna – jako Kierownika
Zespołu Projektu oraz pracy Zespołu w składzie:
a. Zbigniew Richert – pełniący funkcję Zastępcy i Sekretarza Zespołu Kierownika Projektu –
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
b. Krzysztof Recław – Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
c. Wiesław Beym – Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
d. Tomasz Romanów - Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji
e. Janusz Kuźma – Radny Miasta Kościerzyna
f. Jarosław Breza – Radny Miasta Kościerzyna
g. Tomasz Dargacz – Radny Miasta Kościerzyna
h. Weronika Kentner – Radna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna
i. Zdzisław Bonkowski – Prezes KS Kaszubia Kościerzyna
j. Andrzej Stoppa – Prezes KUKS Remus
k. Piotr Toczek – Prezes Vetreksu Sokół
l. Zdzisław Czoska – Działacz sportowy
m. Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
n. Szymon Słomiński – pracownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu
Miasta Kościerzyna
o. Oliwia Szlagowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Kościerzyna.

Oprócz pracy Zespołu, treść Strategii jest również wynikiem między innymi konsultacji
społecznych, zrealizowanych poprzez publicznie dostępną anonimową ankietę, badającą
szczegóły obszarów: sport i rekreacja. W trakcie prac Zespołu, przeprowadzona została
również analiza SWOT, której wyniki zostały w Strategii uwzględnione. Dodatkowo Zespół
wspierał się powiązanymi zewnętrznymi i wewnętrznymi dokumentami, opiniami, wytycznymi
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oraz analizą prawną zagadnienia. Wyniki pracy uwzględniają możliwie szerokie spektrum
źródeł osobowych (członkowie Zespołu reprezentowali różne środowiska, doświadczenia i
potrzeby) oraz źródeł materialnych (Zespół korzystał ze wszystkich dostępnych i przydatnych
informacji obejmujących obszary badane w Strategii), dlatego dokument powinien optymalnie
opisywać problematykę i obiektywnie przedstawiać propozycję dalszych działań na lata
2016–2025.
Prace Zespołu zostały zakończone opracowaniem całości wkładu merytorycznego i
ustaleniem zakresu dokumentu, zaś ostateczny projekt redakcyjny został opracowany przez
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie, którego jednym z zadań statutowych
jest opracowanie projektu Strategii. Następnie dokument, jako projekt, został przedłożony
właściwej komisji Rady Miasta tj,: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Kolejne etapy
zatwierdzania Strategii podlegały już ogólnym warunkom uchwalania uchwał Rady Miasta.
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ROZDZIAŁ 1.
Programowanie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Kościerzyna w świetle
czynników zewnętrznych: prawnych, organizacyjnych, kompetencyjnych.

Analizowany obszar: sport i rekreacja na terenie Miasta Kościerzyna podlega regulacji lub
jest kształtowany przez wiele czynników zewnętrznych. Elementy te oraz zakres
oddziaływania, na potrzeby niniejszej Strategii, zostały przeanalizowane. W poniższym
zestawieniu zostały wskazane najważniejsze wnioski tej analizy.

Lp.

Nazwa obszaru
/dokumentu/
zagadnienia

Zakres regulacji

Siła oddziaływania

Znaczenie dla
Strategii

Uwagi

1

Ustawa z dnia 8
marca 1990 r. o
samorządzie
gminnym (Dz. U. z
2013r. poz. 594; z
późn. zm.)

Wpisuje kulturę fizyczną,
tj. sport, rekreację,
turystykę oraz rozwój
infrastruktury, w zakres
zadań własnych
samorządu gminy

Bardzo duża –
niezbywalne zadnia w
zakresie rozwoju
kultury fizycznej

Strategia służy
programowemu
realizowaniu tego
zadania własnego
gminy

2

Ustawa z dnia 13
listopada 2003 r. o
dochodach
jednostek
samorządu
terytorialnego (Dz.
U. z 2008 r. Nr 88,
poz. 539 z późn.
zm.)

Reguluje zasady
finansowania gminy,
między innymi sportu
powszechnego i
wychowania fizycznego

Duża - gdyż wskazuje
na możliwe źródła
finansowania zadania
samorządu

Finansowanie sportu i
wszystkie źródła, to
jeden z elementów
Strategii

3

Ustawa z 25
czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z
2014r. poz. 715)

Ustanawia obowiązek
wspierania kultury
fizycznej przez
samorządy, reguluje
istotę problematyki i
ramy organizacji sportu

Bardzo duża - musi
być uwzględniona w
całości

Stanowi prawne
wytyczne organizacji
sportu

Należy
uwzględniać
ewentualne
zmiany
dokumentu

4

Ustawa z 7
września 1991r. o
systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z
późn. zm.)

Reguluje zasady
wychowania fizycznego w
szkołach, w tym
obowiązek ich
prowadzenia oraz zakres
minimalny zajęć

Bardzo duża –
zawiera katalog zajęć
wpierających rozwój
dzieci i młodzieży,
które nie mogą być
pominięte w procesie
edukacji

Aby zadania
edukacyjne w zakresie
kultury fizycznej mogły
być realizowane,
Strategia powinna
uwzględniać wymogi
tej ustawy

Dla samorządu
Miasta
Kościerzyna
opracowany i
wdrożony
został również
dokument
Strategia
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Rozwoju
Edukacji na
terenie Miasta
Kościerzyna
2011-2020,
zawierająca
elementy o
sporcie w
szkołach
5

Ustawa z dnia 18
sierpnia 2011r. o
bezpieczeństwie
osób
przebywających na
obszarach wodnych
(Dz.U. Nr 208. poz.
1240, z poźn. zm.)

Reguluje obowiązki
zarządzającego
obszarami wodnymi oraz
zasady uprawiania sportu
na tych obszarach

Duża - powinna być
uwzględniona, gdy
samorząd zarządza
obszarami wodnymi

Zasady organizacji
sportu i wypoczynku
na obszarach
wodnych muszą być
uwzględnione

W zakresie
zarówno
upowszechniania, jak i
rozwoju
infrastruktury
na obszarach
wodnych

6

Strategia rozwoju
sportu w Polsce do
roku 2015 opracowana przez
Ministerstwo Sportu
oraz ewentualnie
nowy dokument,
gdy się pojawi na
kolejne lata

Najbardziej ogólny
dokument strategiczny w
zakresie zadań państwa
na polu wspierania sportu
powszechnego, sportu
wyczynowego oraz
infrastruktury

Duża – należy szukać
powiązań i
przenikania strategii
ogólnokrajowej oraz
Strategii

Im większa korelacja
obu dokumentów, tym
łatwiej będzie
uzyskiwać wspólne
cele

Należy
zwracać
uwagę i
rozróżniać
zadania
ogólnokrajowe
i samorządowe

7

Inne dokumenty
strategiczne Miasta
Kościerzyna, w tym
Strategia Rozwoju
Miasta Kościerzyna
na lata 2014-2020

Opisują ogólną politykę i
najważniejsze kierunki
działania Miasta

Duża – jest to swoisty Strategia służy
nadrzędny jakościowo uszczegółowieniu na
dokument strategiczny poziomie sportu

Można
przewidzieć
wspólny
mechanizm
monitoringu i
ewaluacji

8

Europejskie
wytyczne i programy
wspierające sport i
rekreację

Zbiór polityk europejskich
ukazujących tendencje
rozwoju mechanizmów
wspierania sportu oraz
szczegółowe programy
dofinansowania
programów

Istotne ze względu na
cel - uwzględnienie
trendów wynikających
z europejskich
dokumentów
zwiększa szanse na
wsparcie finansowe
programów Miasta

Strategia jako plan
wieloletniego działania
uwiarygodnia
samorząd w
pozyskiwaniu środków
zewnętrznych

Wskazane jest
bieżące
monitorowanie
zmian i
nowości

9

Biała księga na
temat sportu przedstawiona
przez Komisję
Wspólnot
Europejskich.
(Bruksela, 2007)

Modelowe ujęcie
znaczenia sportu w życiu
społeczności, znaczenia
dla gospodarki i potrzeby
wspierania tej aktywności
przez instytucje

Duże – ze względu na
odniesienie do racji i
podstaw potrzeby
objęcia aktywności
sportowej wsparciem
samorządu

Strategia jest
poszukiwaniem
realnego programu
realizacji potrzeb
opisanych w białej
księdze na poziomie
samorządu

10

Krajowe projekty

Projekty i programy
ministerialne, rządowe,

Bardzo duża –
programy i pomoc

Przyjęcie
wieloletniego

Bieżąca
analiza i

7
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11

dotyczące sportu

skierowane do
samorządów lub do szkół
w obszarze: sport i
rekreacja, zarówno jako
rozwój infrastruktury, jak i
tworzenie warunków do
upowszechniania
aktywności sportowej

państwa umożliwia
realizację
poszczególnych celów
samorządu

programu rozwoju,
polepsza
konkurencyjność
Miasta Kościerzyna

możliwie
szybka rekcja
na nowości

Wojewódzkie
projekty dotyczące
sportu

Programy i projekty
wojewódzkie, w tym
regionalne programy
operacyjne zawierają
duże możliwości
wspierania rozwoju
sportu i rekreacji

Bardzo duża samorząd
województwa
znacząco wspiera w
rożnych formach
kulturę fizyczną, w tym
wychowanie fizyczne i
sport powszechny

Posiadanie spójnej
Strategii działania w
obszarze sportu,
zwiększa atrakcyjność
Miasta na mapie
województwa

Aktualizacja
dla
województwa
pomorskiego
na nowe
okresy
finansowania

Wnioski:
Z punktu widzenia Miasta Kościerzyna, najistotniejsze są te elementy powyższego
zestawienia, które wskazują na zadania publiczne gminy w zakresie kultury fizycznej, tj.
sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10
ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie
spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
należy do zadań własnych gminy. Zakres tego zadania oraz obowiązków samorządu, w tym
zakresie reguluje i uszczegóławia ustawa o sporcie, a w szczególności rozdział 6 tej ustawy,
tj. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej, czyli od art. 27 do 36. Zagadnienia z
zakresu wychowania fizycznego, czyli niezwykle istotnego dla prawidłowego procesu
rozwoju dzieci i młodzieży na etapie ich edukacji, reguluje ustawa o oświacie.
Z analizy zapisów tych ustaw wynika, że samorząd gminny powinien przede wszystkim
wspierać upowszechnianie sportu, począwszy od wkomponowania go w proces edukacji
dzieci i młodzieży, jak również zapewnić warunki organizacyjne i techniczne(właściwa baza)
dla mieszkańców danego obszaru do rekreacyjnego uprawiania sportu. Sport bardziej
profesjonalny jest pochodną i wynikiem upowszechniania sportu masowego, dlatego w
pewnym sensie automatycznie wniknie on w zakres zainteresowania samorządu Miasta
Kościerzyna. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, iż zadanie: tworzenie warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne każdej jednostki
samorządu terytorialnego na obszarze którego działa, więc niezależnie od poziomu - gmina,
powiat, województwo. Zapis ten więc wymusza współpracę i współdziałanie samorządów
wszystkich szczebli, w celu optymalizacji i realizacji obowiązków dla swojego poziomu.
8
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Ponieważ zadanie to, wynikające z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie, nie ustala żadnych
preferencji

ani

hierarchii,

należałoby

oczekiwać

pionowej

współpracy

wszystkich

samorządów oraz wzajemnego poszanowania priorytetów poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ogólniejszych założeń dla większego obszaru.
Niniejsza Strategia stanowi próbę podsumowania realizacji zadań obowiązkowych,
wynikających z powinności samorządu gminnego, ale i jednoczenie jest wyrazem nazwanych
potrzeb rozwoju szeroko rozumianego sportu i rekreacji w przestrzeni Miasta Kościerzyna
oraz zaprogramowania realnych funkcji i procesów w przewidywanej perspektywie czasowej.

9
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ROZDZIAŁ 2.
Diagnoza stanu rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna
W niniejszym rozdziale Strategii dokonano analizy obecnego stanu sportu i rekreacji w
Gminie Miejskiej Kościerzyna. Oparto ją na czterech podstawowych płaszczyznach
wpływających na obecną sytuację na terenie miasta Kościerzyna, tj.:


Stan sportu i rekreacji,



Stan bazy sportowo-rekreacyjnej,



Wyniki współzawodnictwa sportowego,



Finansowanie sportu i rekreacji.

Diagnoza ta jest koniecznym elementem Strategii, gdyż stanowi punkt wyjścia do działań
przyszłych, programowanych.
2.1. Stan sportu i rekreacji na terenie Miasta Kościerzyna
Ujęcie historyczne do współczesności
Pierwsze wzmianki na temat zorganizowanych form sportu w Kościerzynie, związane są z
powstaniem w 1842 r. z inicjatywy mieszkańców miasta, tzw. Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego, które w pierwszych dekadach XX wieku skupiało 24 członków. Szybki rozwój
bractwa doprowadził do powstania w 1928 r. nowej strzelnicy z 10 stanowiskami strzeleckimi.
Na przełomie lat 20. i 30. XX w. rozwój przeżywa kościerski sport skupiony w Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”, którego korzenie sięgają roku 1896. Jeden z oddziałów Sokoła, tzw.
"gniazdo", działał również w Kościerzynie. 30 kwietnia 1922 r. poświęcono sztandar
kościerskiego „Sokoła”. Członkowie Towarzystwa organizowali liczne imprezy kulturalne i
sportowe, w tym między innymi „Zawody Kościuszkowskie”. W 1927 r. utworzono Okręg IX –
Kościerski „Sokoła”, obejmujący obwodem powiat kościerski i kartuski. Od 1929 r. kościerski
„Sokół” podjął się wybudowania „Sokolni” – sali gimnastycznej, oddanej do użytku w 1938 r.
Po 1945 r. nie reaktywowano „Sokoła”. Znaczna część członków weszła w skład powołanego
w 1946 r. klubu piłkarskiego Kaszubia Kościerzyna. Klub nie powstał pod nazwą „Sokoła” z
przyczyn historycznych i politycznych ówczesnej Polski.
Drugim, niezależnym od Towarzystwa Sokół, klubem działającym w Kościerzynie, było
Towarzystwo "Bałtyk", przy kolegium nauczycielskim. „Bałtyk” został założony w roku
szkolnym 1922/1923.

10
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Wszystkie te organizacje zajmowały się również piłką nożną. W dwudziestoleciu
międzywojennym piłkę nożną uprawiano także w Policyjnym Klubie Sportowym "Kaszub",
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, Klubie Kolarzy Kaszubskich oraz Klubie
"Rezerwa". Dodatkowo rozgrywano mecze pomiędzy reprezentacjami Kościerzyny i
ościennych miast powiatowych, w tym leżącego wówczas po drugiej stronie granicy
państwowej Bytowa. Kluby te nie były jednak zarejestrowane w Polskim Związku Piłki Nożnej
i nie brały udziału w rozgrywkach ligowych. Pierwszym klubem z Kościerzyny, który zgłosił
się do rozgrywek ligowych w 1939 r., był Sokół Kościerzyna. Debiut miał nastąpić w sezonie
1940, jednakże z powodu wybuchu wojny, klub nie wystartował w lidze. W 1945 r. powstał
Milicyjny Klub Sportowy Kościerzyna, w którym była tylko sekcja piłki nożnej.
Początki Klubu Sportowego Kaszubia sięgają roku 1946, kiedy to Milicyjny Klub Sportowy
Kościerzyna został rozwiązany. Na jego podstawie powstał nowy wielosekcyjny klub
Kaszubia Kościerzyna. Drużyna piłkarska nowego klubu została zgłoszona do rozgrywek od
sezonu 1946. Nowy klub wystartował w rozgrywkach najniżej ligi (C klasy), gdyż przed II
wojną światową w Kościerzynie nie grała żadna ligowa drużyna piłkarska. W sezonie
1987/88 Kaszubia po raz pierwszy awansowała do ligi okręgowej, natomiast w sezonie
1994/95 do III ligi, co jest do tej pory najwyższym poziomem rozgrywek, w których brali
udział piłkarze z Kościerzyny.
W 1989 r. grupa lokalnych działaczy, sportowców i nauczycieli wychowania fizycznego,
wyraziła chęć spędzania wolnego czasu na sportowo oraz kontynuowania tradycji „Sokoła”.
Prawie dziesięć lat później (18 listopada 1998 r.) zarejestrowano zespół KS Sokół.
Sztandarową dyscypliną stała się już nie lekkoatletyka, a piłka ręczna, co miało związek z
historycznymi wynikami tej dyscypliny w mieście – mistrzostwo Polski „Gryfa” Kościerzyna w
1951 r. w niemieckiej odmianie (11-osobowej) szczypiorniaka.
W 2002 r. z inicjatywy lokalnych działaczy sportowych, powstał Kościerski Uczniowski Klub
Sportowy Remus. Klub od początku swojego istnienia zrzesza liczne grono uczniów, ich
rodziców, nauczycieli oraz wielu innych członków. Przez całą dotychczasową działalność
klubu przewinęła się pokaźna liczba młodych zawodników, z których pozostali ci najbardziej
wytrwali. Klub zajmuje się głownie lekkoatletyką, koszykówką oraz organizacją imprez
sportowych, w tym imprezy sztandarowej tj Biegów Kościerskich.
Aktywność rekreacyjna mieszkańców związana jest z miejscem Strzelnica. Obiekt o dużym
znaczeniu historycznym i z tradycjami jest ulokowany w otoczeniu leśno - parkowym, które w
części ma status rezerwatu, to także była siedziba Bractwa Kurkowego, potocznie nazywana
11
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przez mieszkańców "Strzelnicą". Do 1939 r. była tradycyjnym miejscem życia kulturalnego i
niedzielnych rekreacji mieszkańców. W latach powojennych budynek popadł w ruinę i w
latach 90. XX w. został ostatecznie rozebrany. Atrakcyjne położenie i historyczne znaczenie
zadecydowały o jego odbudowie na starym obrysie wraz z zachowaniem charakterystycznej
formy przestrzennej. Współczesne Centrum Kultury Kaszubskiej zostało ponownie
uruchomione i przywrócone do dawnej świetności na użytek mieszkańców i turystów 29
września 2007 r.

Aktywność klubów i ilości trenujących zawodników w ujęciu statystycznym.
Poniższa tabela przedstawia ilość działających klubów sportowych w poszczególnych
powiatach województwa pomorskiego w roku 2012 według danych Urzędu Statystycznego.
Tabela. Ilość klubów sportowych w województwie pomorskim w okresie 2008-2012 r. w podziale na
powiaty.

Ilość klubów sportowych w

Miasto, powiat

2008 r.

2010 r.

2012 r.

Miasto Gdańsk

95

89

89

Miasto Gdynia

66

62

61

Powiat wejherowski

42

40

44

Powiat bytowski

40

44

40

Powiat słupski

55

40

38

Powiat starogardzki

36

36

38

Powiat malborski

16

4

16

Powiat kościerski

13

11

15

Powiat nowodworski

6

4

10

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując tabelę widać, że w badanych latach najwięcej klubów sportowych w województwie
pomorskim działało w mieście Gdańsk i Gdynia. Porównując powiaty, najwięcej
zarejestrowanych klubów było w powiecie wejherowskim oraz bytowskim. Powiat kościerski
znalazł się na przed ostatnim miejscu, tuż przed powiatem nowodworskim.

12
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Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Porównując ilość osób ćwiczących do ogólnej

liczby mieszkańców województwa

pomorskiego odnotowano, że największy odsetek ćwiczących odnotowano w Gdańsku
(15,5% ogólnej liczby) i Gdyni (10%) oraz w powiatach wejherowskim (7,5%) i kartuskim
(6,1%), najmniej natomiast w powiatach: kościerskim i sztumskim (po 1,9%).
Główny Urząd Statystyczny w publikacji „Kultura Fizyczna w Polsce w latach 2011 i 2012”
opublikował zestawienia nt. sekcji, członków i ćwiczących w klubach sportowych według
województw, podokręgów i powiatów w 2012 r. Z opracowania tego wynika, że w powiecie
kościerskim na 15 klubów sportowych, które zrzeszają 401 członków (47 kobiet i 354
mężczyzn) przypada 8 sekcji sportowych. Ponad 100 członków klubów jest w wieku do 18
lat. Podobna statystyka została przeprowadzona za rok 2006 - w powiecie kościerskim
działało 5 klubów sportowych. Porównując wyniki 2006 r. do 2012 r., w działających klubach
sportowych w powiecie jest pozytywny proces wzrostowy, wciąż jednak jest to jeden z
najniższych wskaźników na terenie województwa pomorskiego.
Aktualną ilość osób ćwiczących w kościerskich klubach sportowych oraz ilość uczniów
uczęszczających na zajęcia sportowe pozalekcyjne, obrazują poniższe tabele:

13
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Tabela. Udział mieszkańców w zajęciach realizowanych przez zorganizowane kluby sportowe.

lp

1

Nazwa klubu

Sekcja/dyscyplina

Klub Sportowy
„Kaszubia” Kościerzyna

Piłka nożna

Ilość
uczestniczących
osób
81

Kategoria
wiekowa (wg
roczników)
1987-1997
1998-2000
2001-2002
2003-2004

2

KUKS Remus
Kościerzyna

LA

25

1964-2005

3

KS Sokół Kościerzyna

Piłka ręczna

15

1982-1995

4

UKS PCM Kościerzyna

Piłka ręczna

18

1985-1995

5

Kościerski Klub Karate
Do „Seiunchin”

Karate

150

1985-2009

289

1964-2009

Razem

Źródło: Opracowanie własne na postawie informacji zamieszczanych przez kluby na własnych stronach
internetowych.

Tabela. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych sportowych i rekreacyjnych.

Lp.

Szkoły

Sekcja/dyscyplina

1.

Szkoła
Podstawowa nr 1 w
Kościerzynie

piłka nożna
piłka ręczna
LA

2.

SKS – zajęcia
ogólnorozwojowe (gry
Szkoła
zespołowe, LA)
Podstawowa nr 2 w
UKS SP2 Gryf – tenis
Kościerzynie
stołowy
ZTN ”Rytm”
Zajęcia rekreacyjnoruchowe
Zespół Szkół
Publicznych nr 1
SKS

3.

Zajęcia rekreacyjno-

Ilość
uczestniczących
uczniów
30
30
30

Klasy IV-VI
Klasy IV-VI
Klasy IV-VI

40

10-13 lat

29

8-b.o.

40
19

9-21 lat
6-9 lat SP6

38
33

6-9 lat SP6
10-13 lat SP6

Kategoria
wiekowa

14
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4.

Zespół Szkół
Publicznych nr 2

5.

Zespół Szkół
Publicznych nr 3

ruchowe
Piłka ręczna

25

13 lat SP6

Piłka nożna

15

12-13 lat SP6

Sekcja pływacka

15

10-13 lat SP6

Tenis stołowy

9

13-16 lat G1

Zajęcia rekreacyjnoruchowe

40

13-16 lat G1

Piłka ręczna

27

13-16 lat G1

Piłka siatkowa

29

13-16 lat G1

Piłka nożna

13

13-16 lat G1

piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna
pływanie
pływanie
Siatkówka dziewcząt
Siatkówka dziewcząt
Siatkówka chłopcy
Nordic walking
dziewczęta
piłka nożna
piłka siatkowa
unihocej
piłka nożna
piłka siatkowa
unihocej

16
27
24
12
14
29
17
12
12

KL. IV-VI SP
KL. I- III SP
II– III G
Kl. II G
Kl. III G
Kl. II G
Kl. III G
Kl. III G
Kl. III G

12 +12
12
12
12
12
12

SP +SP kl. II-III
SP
SP
Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum

12
710

SP i gimnazjum

LA
Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji szkół i zespołów szkół

Zajęcia lekcyjne z zakresu wychowania fizycznego odbywają się nie tylko na terenie szkół.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w związku z niedostateczną ilością sal
gimnastycznych, mają lekcje na Hali Sportowej Sokolnia. Rozkład planowanych zajęć to 12
godzin lekcyjnych tygodniowo dla SP nr 1 i 6 godzin lekcyjnych dla SP nr 2. Odbywają się
tam również zajęcia w ramach SKS (po 2 godziny tygodniowo dla obu szkół) oraz zajęcia
15
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Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „REMUS” (w sumie średnio 5 godz.
tygodniowo na całej hali).
Uczniowie wszystkich szkół podstawowych z klas I-III korzystają też z zajęć lekcyjnych na
basenie, a dodatkowo w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży dostępne jest lodowisko
miejskie zlokalizowane przy ZSP nr 1.
Uczniowie korzystają również z oferty przygotowanej przez Powiatowe Centrum Młodzieży.
W Kościerzynie bardzo prężnie rozwijają się trzy uczniowskie kluby sportowe:


KUKS REMUS,



UKS SP2-GRYF,



KS SOKÓŁ.

Od roku szkolnego 2009/2010 oddziały sportowe funkcjonują w Zespole Szkół Publicznych
nr 1, zarówno w szkole podstawowej i gimnazjum. Od roku szkolnego 2012/13 w Zespole
Szkół Publicznych nr 3 działa klasa sportowa o profilu piłka nożna oraz piłka siatkowa. We
wszystkich placówkach systematycznie odbywają się zajęcia w ramach SKS. Każda ze szkół
może poszczycić się wysokimi wynikami osiąganymi przez uczniów. Część szkół specjalizuje
się w rozwijaniu konkretnych dyscyplin sportowych:


Szkoła Podstawowa nr 1- lekkoatletyka,



Szkoła Podstawowa nr 2 – tenis stołowy,



ZSP nr 1 – piłka ręczna,



ZSP nr 2 - biegi przełajowe,



ZSP nr 3 – piłka siatkowa, piłka nożna

Wszystkie zespoły szkół wykorzystują posiadane Orliki, umożliwiając młodzieży uprawianie
piłki nożnej i wielu innych dyscyplin, również w godzinach popołudniowych i wieczornych,
dzięki realizacji kolejnych edycji projektu Animator - Moje Boisko.
Najważniejsza jest działalność szkół.
W obecnej chwili zbyt mało uczniowskich klubów sportowych działa na terenie miasta
Kościerzyna, dlatego bardzo ważną rolę w promocji sportu odgrywają szkoły. Realizują one
swoją działalność, między innymi poprzez lekcje wychowania fizycznego oraz pozalekcyjną
działalność poszczególnych nauczycieli wychowania fizycznego na tzw. zajęciach SKS oraz
w ramach innych zajęć.

16
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W formach klas sportowych, zajęcia realizowane są w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w
Kościerzynie w dyscyplinach: piłka nożna oraz piłka ręczna oraz w Zespole Szkół
Publicznych nr 3 w Kościerzynie: piłka nożna i piłka siatkowa.
Stan obecny wydarzeń sportowych.
Rada Miasta Kościerzyna w odpowiedzi na stosunkowo niewysoki procent udziału osób
ćwiczących w ogólnej liczbie mieszkańców, relatywnie niewielką ilość działających klubów
sportowych, a także zasadność jednolitego i wyspecjalizowanego podejścia organizacyjnego
do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, powołała od kwietnia 2013 r. nową jednostkę
budżetową miasta Kościerzyna, której działalność statutowa przewiduje realizację zadań
własnych gminy w zakresie upowszechniania sportu oraz utrzymania rozwoju infrastruktury.
Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie od początku swojej działalności dąży
do zwiększenia i wzbogacenia ofert imprez sportowo – rekreacyjnych, starając się dotrzeć do
coraz większej liczby mieszkańców oraz wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Aby zrealizować
te założenia wprowadzono nowe imprezy sportowe do kalendarza imprez, które spotkały się
z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Oferta jest ciągle modyfikowana do
potrzeb i oczekiwań mieszkańców i turystów.
Obecnie do największych imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się w Kościerzynie
w ciągu ostatnich lat zalicza się (oprócz rozgrywek ligowych):


Powiatowa Liga Halowej Piłki Nożnej



Kościerska Gala Boksu



Kościerska Gala Sztuk Walki K-1 i MMA



Kaszebe Runda



Zawody Strongman



Pomorski Puchar Dogtrekkingu



Costerina CUP – Kościerska Liga na Orlikach



Turniej piłki nożnej "drużyn podwórkowych"



Turnieje w piłkę koszykową



Turnieje w piłkę siatkową



Turnieje w piłkę ręczną



Obchody Dnia Dziecka
17
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Pikniki sportów wodnych nad Jeziorem Gałęźne



Kościerskie Biegi Uliczne



Zawody pływackie (rangi pucharu Polski w pływaniu w płetwach)



Turnieje tenisa stołowego



i inne jednorazowe lub cykliczne wydarzenia sportowe lub rekreacyjne.

2.2. Stan bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Kościerzyna
Infrastruktura sportowa w jednostkach oświatowych
Większość istniejącej w Kościerzynie infrastruktury sportowej zlokalizowana jest na terenie
związanym ze szkołami. Stan posiadanej przez szkoły bazy sportowej przedstawia poniższa
tabela.
Tabela. Baza sportowa na terenach placówek oświatowych.


Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Zespół Szkół Publicznych nr
1

Zespół Szkół Publicznych nr
2
Zespół Szkół Publicznych nr
3






















aula zaadaptowana na potrzeby zajęć
wychowania fizycznego
wielofunkcyjne boisko
plac zabaw - Radosna Szkoła
bieżnia do skoku w dal
aula zaadaptowana na potrzeby zajęć
wychowania fizycznego
wielofunkcyjne boisko
plac zabaw - Radosna Szkoła
pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
salki do gimnastyki korekcyjnej,
plac zabaw - Radosna Szkoła
siłownia
kompleks boisk Orlik 2012
sezon zimowy: lodowisko
wielofunkcyjne boisko lekkoatletyczne
mała, niewymiarowa sala gimnastyczna,
siłownia,
kompleks boisk Orlik 2012,
plac zabaw - Radosna Szkoła
mała, niewymiarowa sala gimnastyczna
kompleks boisk Orlik 2012,
plac zabaw - Radosna Szkoła.

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli przedstawiono dane na temat zaplecza sportowego w poszczególnych oddziałach
szkolnych.

18

Id: 5B318DE8-D86A-4F4B-959A-57B1A12DB675. Podpisany

Strona 18

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
W GMINIE MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA NA LATA 2016-2025

Tabela . Powierzchnia zaplecza sportowego szkół.

SP 1
Liczba
Grunty

-

SP 2

Pow.
(m²)
3640

Liczba
-

ZSP 1
Pow.
(m²)

Pow.
(m²)

Liczba
-

5691

ZSP 2

Pow.
Liczba
(m²)

Liczba
-

22477

ZSP3

-

18483

Pow.
(m²)
15380

Sale
gimnastyczne 1 aula

155

1 aula

125

3

918

1

162

1

160

Boiska
wielofunkcyjne 1

800

1

527

1

1560

1

800

1

613

-

-

-

1

1860

1

1860

1

1830

plac
zabaw

240

0

0

-

-

0

-

Boiska do piłki
nożnej
Inne boiska

1

42

Źródło: System Informacji Oświatowej, dane na 30 maja 2014 r.

Miejski Stadion
Stadion Miejski w Kościerzynie położony jest przy ulicy Kamiennej, niedaleko Jeziora
Gałęźnego i torów kolejowych. Kompleks sportowy składa się z dwóch pełnowymiarowych
boisk i budynku zaplecza, którym obecnie zarządza Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kościerzynie. Uroczyste otwarcie tego stadionu nastąpiło 13 września 2006 r. Boisko do
rozgrywek piłkarskich o wymiarach 103x72 m, otaczają trybuny o łącznej ilości 978 miejsc.
Drugie boisko obecnie jest boiskiem treningowym oraz służy głównie drużynom
młodzieżowym KS Kaszubia. Dookoła tego boiska funkcjonuje odświeżona, żużlowa bieżnia
o długości 360 metrów. Budynek stanowiący siedzibę Kościerskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kościerzynie został otwarty w 2008 r. W nowym obiekcie znajdują się
przestronne szatnie, natryski, mini siłownia, sauna, sala konferencyjna, pomieszczenia na
wynajem miejsc sypialnych w ilości 22, gabinet na wynajem (obecnie logopedyczny) oraz
pomieszczenie biurowe.
Jeziora
- Jezioro Gałęźne oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli.
Jezioro Gałęźne położone jest na terenie Parku im. Romualda Wołodźki w Kościerzynie. W
okresie letnim stanowi główne, otwarte "kąpielisko miejskie", strzeżone przez ratowników
19
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WOPR w standardzie miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Jest to jezioro, z którego w
okresie wakacyjnym korzysta najwięcej mieszkańców miasta. W obrębie kąpieliska znajduje
się pomost pontonowy. Teren kąpieliska wyposażony jest w budynek socjalny, spełniający
funkcje szatniowe oraz będący bazą dla ratowników i nauczycieli szkółki pływania. Atrakcję
jeziora stanowią odbywające się w sezonie letnim, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz
zawody wędkarskie i płetwonurkowe. Czynna w sezonie letnim wypożyczalnia sprzętu
wodnego (kajaki, rowerki i łodzie), a także walory tego jeziora, tj. bardzo czysta woda oraz
duże głębokości, decydują o tym, że miejsce to jest doskonałe do wędkowania oraz do
uprawiania płetwonurkowania. Możliwość uprawiania płetwonurkowania wyróżnia to jezioro
wśród innych na terenie Kaszub.
- Jezioro Kapliczne
Jezioro Kapliczne to obszar zlokalizowany w pobliżu cmentarza miejskiego i zakładu
oczyszczania ścieków, a co za tym idzie, miejsce niespełniające wymogów kąpieliska. Wokół
jeziora prowadzi ścieżka piesza oraz ulokowane są podstawowe urządzania fitness tzw.
siłownie na otwartym powietrzu. Akwen jest wykorzystywany do wędkowania.
Parki
- Park przy Urzędzie Miasta oraz skwer przy ul. Dworcowej
Jest to duży obszar wymagający rewitalizacji, posiadający duże możliwości adaptacyjne,
dzięki ciekawej charakterystyce terenu i dobrej lokalizacji.
- Park przy ul. 8-go Marca
Park zlokalizowany jest na obszarze największego osiedla mieszkaniowego w mieście.
Atrakcyjna lokalizacja oraz częściowe zagospodarowanie terenu sprawiają, iż jest to miejsce
sprzyjające spędzaniu wolnego czasu dla całych rodzin. Warunki terenowe powodują, że na
terenie parku organizowane są liczne imprezy młodzieżowe. Funkcjonuje tam Skatepark,
boisko asfaltowe do koszykówki, urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz plac
zabaw dla dzieci.
- Park im. Romualda Wołodźki
Park jest otuliną jeziora Gałęźnego. To doskonałe miejsce do aktywnego spędzania czasu
wolnego. Obecność jeziora umożliwia uprawianie sportów wodnych, natomiast przebiegająca
wokół niego ścieżka, użytkowana jest przez miłośników nordic walking. W okolicy kąpieliska
20
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zlokalizowana jest niewielka, scena artystyczna oraz miejsce do zabawy. Dodatkowo na
terenie kąpieliska wytyczona jest strefa na ognisko.
Basen „Aqua Centrum”
Kościerski basen znajduje się przy ulicy Hallera 2. Kompleks składa się z trzech basenów:
sportowego, rekreacyjnego i specjalistycznego basenu do nurkowania. Ten ostatni, to
pozytywny wyróżnik na terenie województwa. Ponadto na terenie obiektu można korzystać z
jacuzzi, masaży podwodnych, biczy oraz parasoli wodnych. Basen posiada doskonałe
zaplecze dla rozwijania zamiłowania do pływania wśród najmłodszych użytkowników obiektu,
co zapewnione zostało przez wyposażenie basenu w dwie zjeżdżalnie: małą dwutorową i
dużą o długości 60 metrów. Poza relaksem w wodzie, obiekt daje możliwości zadbania o
kondycję fizyczną i sylwetkę. Na jego terenie znajdują się sale fitness oraz duża siłownia,
które wyposażone są w profesjonalne i wysokiej klasy urządzenia treningowe. Strefa saun, w
której znajdują się łaźnie parowe i sauny suche uzupełnia ofertę i atrakcyjność obiektu.
Obiekt ten dysponuje także bogatą propozycję zajęć o charakterze szkoleniowym oraz
rekreacyjnym: nauka pływania, kursy ratownicze od 12 roku życia, kursy nurkowania, kursy
płetwonurkowania, sekcja pływania w płetwach. Boisko do piłki plażowej jest dodatkowym
atutem obiektu.
Lodowisko miejskie
W 2011 r. uruchomiono po raz pierwszy sezonowe lodowisko miejskie, znajdujące się przy
Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie. Lodowisko o wymiarach 20m X 30m (bandy
aluminiowe oddzielające taflę lodowiska od pozostałego obszaru orlika) w nowoczesnej
technologii (system MAT EPDM), pozwala na jazdę na łyżwach w temperaturach do +10ºC.
Podczas działania lodowiska, uruchomiona jest również kompletna wypożyczalnia łyżew i
kasków. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników lodowiska, wypożyczalnia
została wyposażona w nowoczesną suszarkę do łyżew, posiadającą funkcję suszenia oraz
dezynfekcji. Lodowisko zarządzane jest przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Kościerzynie, który prowadzi na nim: bezpłatną i ogólnodostępną naukę jazdy na łyżwach,
bezpłatną naukę gry w hokeja, bezpłatną naukę jazdy na łyżwach dla uczniów wszystkich
szkół miejskich, które wyraziły chęć uczestnictwa, a także zimowiska dla wszystkich szkół
oraz ferie z MOPS-em.
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Strzelnica
Zespół Strzelnicy będący częścią parku miejskiego w Kościerzynie, zlokalizowany jest na
działce o powierzchni całkowitej 18 300 m², a użytkowej 900 m², posiadającej pofałdowaną
rzeźbę i w większej części pokrytej parkiem leśnym z układem ścieżek spacerowych i
rekreacyjnych. W takim właśnie otoczeniu, zlokalizowany jest budynek wielofunkcyjny o
kubaturze 2 350 m³, w którym uruchomiono Centrum Kultury Kaszubskiej.
Obecne Centrum Kultury Kaszubskiej zostało ponownie uruchomione i przywrócone do
dawnej świetności na użytek mieszkańców i turystów 29 września 2007 r.
W ramach tego obiektu funkcjonują łucznicze tory strzeleckie o długości do 90 metrów,
którymi obecnie zarządza Kościerski Ośrodek Sportu Rekreacji.
Skatepark
Skatepark w Kościerzynie znajduje się na obszarze parku przy ulicy 8-go Marca. Jest to
teren o nawierzchni asfaltowej, którego powierzchnia wynosi 600 m2. Skatepark powstał w
roku 2005. W 2012 r. doposażono istniejący obiekt w nowe elementy jezdne: quater – pipe,
bank, korner, olly – box, box, rail. Obiekt został ogrodzony oraz ułożona została kostka
brukowa. Dodatkowo obiekt został doświetlony, dzięki zainstalowaniu czterech latarni.
Siłownia fitness na wolnym powietrzu
Obecnie na terenie Kościerzyny zostało zlokalizowanych 14 ogólnodostępnych urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Są to urządzenia użytkowane przez wszystkich chętnych
nieodpłatnie, a znajdują się:
- w obrębie Stadionu Miejskiego przy ul Kamiennej - trzystanowiskowe urządzenie
- w parku przy ul. 8-go Marca - 4 urządzenia
- w parku przy Jeziorze Kaplicznym - 3 urządzenia
- przy ul. Dworcowej - 3 urządzenia
- przy ul. Małej Kolejowej - 1 urządzenie
- u zbiegu ulic S. Moniuszki, A. Piechowskiego i W. Małcużyńskiego – 2 urządzenia
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Instalacje te stanowią kompletną tzw. "siłownię na wolnym powietrzu", są zlokalizowane w
różnych miejscach Miasta Kościerzyna, dzięki czemu zachęcają do rowerowej wycieczki po
atrakcyjnych, spokojnych i przyjemnych miejscach do ćwiczeń.
2.3

Wyniki współzawodnictwa sportowego w Gminie Miejskiej Kościerzyna

W Kościerzynie, w dziedzinie kultury fizycznej i sportu działalność swoją prowadzi kilka
organizacji

zarejestrowanych

w

Krajowym

Rejestrze

Sądowym

oraz

podmiotów

komercyjnych prowadzących zajęcia m.in. piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, LA,
karate, boksu, fitness, aerobiku itp., a wśród nich:


Organizacje publiczne:


Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie, w tym sekcje:
 piłki nożnej dziewcząt,
 piłki siatkowej mężczyzn,
 piłki siatkowej dziewcząt
 nordic walking,
 szachowa,
 biegowa,
 zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych,
 hokeja na lodzie,
 sezonowa nauka pływania dla wszystkich.
 ogólnodostępne zajęcia na Orlikach w ramach projektu: Animator - Moje
Boisko Orlik 2012
 i inne niszowe zagospodarowanie wolnego czasu dla wszystkich.



Organizacje niepubliczne:


KUKS Remus Kościerzyna, w tym sekcje:
 piłki koszykowej chłopców
 LA
 tenisa stołowego

 KS Kaszubia Kościerzyna
 KS Sokół Kościerzyna
 UKS PCM Garczyn
 Kościerskie Stowarzyszenie Rowerowe „Kaszubski Szlak”
 UKS SP2 Gryf Kościerzyna
23
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 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Niedźwiedź”
 Klub Sportowy „Champion” Kościerzyna
 Kościerski Klub Morsów Forrest Gump
 Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn”
 Uczniowski Klub Sportowy „Kaszubska Akademia AIKIDO”
 Kościerski Klub Karate - Do "Seiunchin”
 Kościerskie WOPR
 Sport Promotion AG – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
 Polski Związek Płetwonurkowania
 KS Champion Kościerzyna
 UKS „Manta” Kościerzyna
 Stowarzyszenie Rowerover
Kluby i stowarzyszenia sportowe działają z bardzo różnym zaangażowaniem. Pośrednio,
obrazuje to ilość wnoszonych wniosków o dofinansowanie lub współudział organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Finansowanie sportu w Gminie Miejskiej Kościerzyna

2.4

Jednostki samorządu terytorialnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, realizują tzw. zadania własne i w zakresie kultury fizycznej
przeznaczając na ten cel część dochodów własnych. Są one wykonywane nie tylko poprzez
własne jednostki organizacyjne – KOSiR i szkoły, ale również są powierzane do realizacji
innym podmiotom - stowarzyszeniom kultury fizycznej.
Realizowanie najważniejszych zadań w zakresie sportu przez Miasto Kościerzyna, następuje
wprost poprzez plan finansowy i zadania statutowe jednostki budżetowej Miasta, tj KOSiR.
KOSiR w ramach tych zadań wykonuje między innymi:



realizuje roczny plan imprez sportowo-rekreacyjnych, wykonywanych samodzielnie
lub współrealizowanych z innymi organizatorami, tj. kilkadziesiąt imprez i wydarzeń
sportowych i rekreacyjnych rocznie,



prowadzi wszystkie zawody międzyszkolne w ramach igrzysk miejskich i gimnazjady
oraz niektóre zawody powiatowe, a niekiedy i wojewódzkie finały lub pólfinały (około
40-50 zawodów rocznie),

24
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organizuje,

zapewnia

bezpłatną

naukę

pływania

i

zabezpiecza

miejsce

wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Gałęźnym w lipcu i sierpniu,



kompleksowo utrzymuje i udostępnia obie płyty Stadionu Miejskiego przy ul.
Kamiennej,



utrzymuje oraz komercyjnie udostępnia pomieszczenia obiektu, budynku Stadionu
Miejskiego (sala konferencyjna, pomieszczenia na wynajem, sauna oraz pokoje z
miejscami sypialnymi),



utrzymuje, organizuje i prowadzi w sezonie zimowym Lodowisko Miejskie przy ZSP nr
1,



prowadzi zajęcia na trzech Orlikach, w ilości 160 godzin na każdym, przez
Animatorów, dofinansowane w ramach projektu Animator - Moje Boisko Orlik 2012,



prowadzi samodzielnie kilka sekcji sportowych - jako zaczątek do założenia i
działalności nowych klubów sportowych,



ciągle poszukuje nisz do zagospodarowania w zakresie rekreacji i sportu,



współpracuje z klubami, organizatorami, trenerami oraz sportowcami w zakresie
poszerzenia oferty sportowej w Mieście oraz zwiększenia różnorodności oferty,



wspiera działalność klubów sportowych, w szczególności tworząc warunki do gry i
rozgrywania meczy ligowych, trenowania i prowadzenia młodzieżowych sekcji
piłkarskich klubów sportowych w Kościerzynie,



realizuje

projekty

bezpieczeństwa

dzieci

i

młodzieży,

profilaktyki

przeciwuzależnieniowej, profilaktyki zdrowia i promocji aktywności ruchowej i sportu
powszechnego,



współpracuje ze wszystkimi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych.

KOSiR został powołany w trakcie roku 2013. Na rok 2014, plan finansowy, obejmujący
wydatki KOSiR to 707.779,00 zł, zaś na rok 2015 plan wydatków wynosi 790.713,00 zł.
Ustawodawca przewiduje, iż organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz
tworzenie odpowiedniej infrastruktury, jest zadaniem publicznym samorządu terytorialnego,
przy udziale klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń i związków mających charakter
25
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wspierania i organizowania kultury fizycznej. Środki finansowe przekazywane z budżetu
Gminy Miejskiej Kościerzyna na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji pozwalają na działanie uczniowskich klubów sportowych oraz pozostałych
organizacji sportowych.
Do zadań samorządu terytorialnego należy także prowadzenie szkół i placówek
oświatowych, a co się z tym wiąże, organizowanie i prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego w poszczególnych jednostkach oświatowych. Dodatkowo, szkoły mogą prowadzić
klasy sportowe, zajęcia pozalekcyjne oraz gimnastykę korekcyjną.
Gmina Miejska Kościerzyna czynnie uczestniczy we wspieraniu finansowym klubów i
stowarzyszeń sportowych działających na terenie Kościerzyny. Od kilku lat systematycznie
ogłaszany jest konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i
sportu. Organizacje otrzymują środki pieniężne na swoją działalność podstawową, z reguły
związaną z:


organizacją wyjazdów szkoleniowych,



pokryciem wynagrodzeń dla instruktorów i trenerów,



zakupem sprzętu sportowego, zwrotem kosztów dojazdów,



współzawodnictwem sportowym na różnych szczeblach,



organizacją zawodów.
W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie organizacji pozarządowych, które w latach

2009-2015 otrzymały środki finansowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna na realizację
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Samorząd miejski w ostatnich dwóch latach
przeznaczył prawie 1 milion złotych na realizację zadań z tego zakresu. Środki te są
przekazywane, w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24
kwietnia 2003r., w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym.

Tabela.

Zestawienie organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań

publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wysokość dotacji
Nazwa klubu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

KS Kaszubia

275 500

188 000

185 000

185 000

180 000

175 000

KS Sokół

180 000

155 000

154 000

152 500

155 500

180 000
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KUKS Remus

43 000

52 000

53 000

50 000

49 000

47 000

UKS SP2 Gryf Kościerzyna

1 000

2 500

2 500

1 000

1 000

2 000

Kościerski Klub Karate – D0
SEIUNCHIN
UKS „Kaszubska Akademia
Aikido”
Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych
Kościerskie Stowarzyszenie
Rowerowe „Kaszubski Szlak”
Kaszubski Instytut Rozwoju

1 500

2 000

-

-

-

-

2 000

6 500

-

4 000

-

-

2 000

4 500

3 000

2 500

3 000

3 000

10 000

7 000

6 000

9 000

9 500

11 000

1 500

4 000

3 000

4 000

3 400

-

SKF „Niedźwiedź”

-

12 900

5 000

11 000

-

10 000

Kościerskie WOPR

-

5 000

4 000

-

3 000

3 000

Polski Związek Wędkarski

-

2 000

-

-

-

-

-

10 800

5 000

-

-

-

-

2 000

-

-

-

2 000

-

3 000

-

5 000

3 000

1 500

Polski Związek
Płetwonurkowania
Uczniowski Klub Sportowy
PCM Garczyn
KS Champion Kościerzyna

-

-

4 000

3 500

1 500

-

-

-

5 000

8 000

6 500

42 000

-

-

550

4 000

4 600

9 000

Kościerski Klub Morsów
Forrest Gump
GKS „Gmina Kościerzyna”
Sekcja Bokserska „Wilk”
UKS „Manta” Kościerzyna

-

-

-

1 500

-

-

-

-

-

9 000

7 000

4 000

-

-

-

-

9 500

17 500

Stowarzyszenie Rowerover

-

-

-

-

13 500

7 000

Bractwo Przygody Almanak

-

-

4 000

-

-

-

Fundacja „Sprawni inaczej”

-

-

-

-

-

3 000

Pomorski Odział Okręgowy
PCK
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjno-Sportowe
„Szansa - Start - Gdańsk”
SUMA

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

-

-

2 000

516 500

457 200

434 050

450 00

450 000

522 000

Sport Promotion AG –
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej
Stowarzyszenie Kaszubska
Nadzieja
UKS „Wodniacy” Garczyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Urzędu Miasta o przyznanych dotacjach
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Dodatkowo, Burmistrz Miasta Kościerzyna obejmuje patronatem liczne wydarzenia i imprezy
sportowe, organizowane na terenie miasta przez kluby sportowe oraz stowarzyszenia. Inną
formą mobilizacji sportowców przez samorząd miejski są przyznawane stypendia za wybitne
osiągnięcia sportowe oraz nagrody dla działaczy sportowych. Ponadto bardzo ważną
instytucją miejską zajmującą się sportem oraz służącą pomocą w organizacji imprez
sportowych jest Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w ostatnich latach zwiększyła się liczba organizacji,
które otrzymały wsparcie finansowe. W 2009 r. było ich tylko 7, w kolejnych latach liczba ta
systematycznie się zwiększała. W latach 2013-2014 na terenie Miasta Kościerzyna
utrzymywała się stała liczba 15 organizacji, które zajmują się kulturą fizyczną i sportem, a ich
działalność jest dotowana przez samorząd. W 2015 r. do zbioru tych organizacji dołączyły
jeszcze trzy.

Tabela. Ilość organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach.

2.5

Rok

Liczba organizacji
pozarządowych dotowanych z
budżetu Gminy Miejskiej
Kościerzyna

2010

9

2011

15

2012

14

2013

15

2014

15

2015

18

Analiza SWOT

Analiza

SWOT

jest

efektywną

metodą

identyfikacji

mocnych

i

słabych

stron

oraz badania szans i zagrożeń, które stoją przed miastem pod względem typowo sportowym
i rekreacyjnym. Podstawowym celem sporządzania takiej analizy jest m. in. określenie
perspektywicznej, a zarazem aktualnej pozycji przedmiotu analizy. W zamieszczonych
tabelach znajdują się informacje niezbędne do sformułowania misji i wizji rozwoju sportu i
28
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rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna oraz te, które pozwolą zdefiniować najważniejsze
dla miasta priorytety rozwojowe ww. temacie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację sportu na
terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna, z punktu widzenia możliwości rozwoju, jak również
wykorzystania technik komunikacji z otoczeniem, przeprowadzono analizę mocnych i słabych
stron oraz szans i zagrożeń. Analiza SWOT powstała w oparciu o spotkania robocze z
przedstawicielami organizacji sportowych prowadzących działalność na terenie miasta
Kościerzyna, a także bazuje na wynikach przeprowadzonych w tym celu ankiet.
Analizę SWOT opracowano wykorzystując te czynniki, które zostały określone w priorytetach
rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna. A mianowicie: dostępność, ogólne
środowisko dla rozwoju sportu i wsparcie instytucji sportu dla wszystkich, popularyzacja
aktywnego i zdrowego stylu życia, sport w klubach, finansowanie oraz rozwój infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej. Analiza poniższa została przeprowadzona i opracowana przez
członków Zespołu.
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Pozytywne

Negatywne
Słabe strony (2)

Wewnętrzne

(1) Mocne strony
- korzystna atmosfera do rozwoju sportu wśród

- niespójne lub niewystarczające wspieranie władz

mieszkańców oraz adekwatne wsparcie władz

miejskich i instytucji w procesie współdziałania i

miasta, sprzyjające rozwojowi środowisko władz i

zarządzania sportem i rekreacją, niewykorzystanie

odbiorców oferty sportowej i rekreacyjnej,

maksimum potencjału poprzez lepsze zarządzanie

- dobrze zorganizowane i prowadzone kluby

sportem,

sportowe z wieloletnią tradycją i osiągnięciami

- niewystarczająca edukacja i promocja korzyści

oraz indywidualni i utalentowani sportowcy,

ze

- właściwe ujęcie organizacji sportu w mieście i

niewystarczająca informacja o wydarzeniach,

dobra współpraca zainteresowanych jednostek,

- niepełne wykorzystanie elementów już istniejącej

- obecna oraz rozwijająca się infrastruktura

infrastruktury sportowej,

sportowa i rekreacyjna (basen, ścieżki rowerowe,

-

orliki, stadion),

sportowa (brak miejskiej hali sportowej, stadionu

- znaczące wsparcie finansowe na nowe obiekty

lekkoatletycznego,

sportowe i na organizację sportu w mieście,

tenisowych,

-

znaczna

ilość

dobrze

zorganizowanych,

„sportowego”

zdrowego

niewystarczająco

stylu

rozwinięta
sal

ścieżek

życia

i

infrastruktura

przyszkolnych,
rowerowych,

kortów
terenów

rekreacyjnych i innych),

tradycyjnych oraz nowych imprez i wydarzeń

-

sportowych,

czasem niecelowe finansowanie sportu i rekreacji,

-

prawidłowo

oraz

adekwatnie

do

potrzeb

niedostateczne,

nieoptymalne,

niewłaściwe,

- uboga lub nieadekwatna do potrzeb oferta

zorganizowane wychowanie fizyczne w szkołach

aktywności sportowo-rekreacyjnej,

oraz osiągnięcia na tym polu (klasy sportowe,

- słaba aktywność klubów sportowych, niewielka

zajęcia pozalekcyjne, powszechność i dostępność

oferta dyscyplin, brak nowych form i różnorodnej

zajęć na basenie),

oferty aktywności,

- zaangażowani w sport nauczyciele, trenerzy,

-

wychowawcy, działacze oraz społecznicy,

prowadzenia klubów oraz brak w spójności

-

wykorzystanie

warunków

przyrodniczych,

położenia oraz turystycznych walorów.

braki

w

procesie

szkolenia

uczniów

kształcenia wychowania fizycznego, sportu do
aktywności półprofesjonalnej lub profesjonalnej.
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Zagrożenia (4)

(3) Szanse
- ogólnie pozytywne nastawienie do promocji

-

sportu

powszechnego, niewłaściwe budowanie wizerunku

mediach,

w

instytucjach

promocja

sportu

ogólnokrajowych, wśród odbiorców, moda na

sportu

sportowy, zdrowy styl życia, promocja osiągnięć

komercjalizacja części sportu, a także niewłaściwa

polskich

współpraca niektórych związków sportowych,

sportowców

na

arenach

kwalifikowanego

oraz

zbytnia

międzynarodowych,

- występujące negatywne tendencje społeczne np

- możliwości współpracy, wymiany doświadczeń

brak

oraz rywalizacji sportowej na różnych poziomach -

budowania zalet i potrzeb wychowania fizycznego

gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, a

oraz występujące, a nawet niekiedy promowane,

nawet międzynarodowe zawody i wydarzenia,

niewłaściwe wzorce żywieniowe lub zdrowotne,

wymiany, przepływ informacji i dobrych praktyk na

- niespójne, czasem sprzeczne przepisy i warunki

każdym poziomie,

pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

-

Zewnętrzne

w

niewystarczająca

możliwość

pozyskania

finansowania

współpracy

szkoła-rodzice,

na

polu

oraz niedostateczna współpraca z instytucjami

zewnętrznego na rozwój sportu powszechnego,

wspierającymi sport,

rozwoju infrastruktury,

-

- rozbudowana infrastruktura sportowa do imprez

niedalekiej okolicy, typu: konkurencyjne baseny,

masowych, bardzo duże stadiony i hale dostępne

hale, inne obiekty oraz niekiedy niewłaściwe duże

na bardzo duże wydarzenia,

inwestycje infrastrukturalne, które przynoszą straty

- silne pozytywne oddziaływanie Kościerzyny na

i obniżają globalnie środki budżetowe na sport

teren powiatu, a nawet poza, korzystne położenie

powszechny,

miasta na mapie województwa oraz w atrakcyjnym

- niedofinansowanie przez państwo lub samorząd

regionie z potencjałem na rozwój.

działalności sportowej lub rozwoju infrastruktury, tj.

rozbudowana

zwłaszcza:

infrastruktura

sportu

powszechnego

i

sportowa

młodzieży,

w

sportu
obiektów

podstawowych

sportowych i rekreacyjnych,
- niewystarczające zainteresowanie związków,
klubów sportowych i wszelkich organizacji lub
stowarzyszeń sportowych miastem, jako miejscem
wprowadzania nowej oferty dla mieszkańców lub
turystów,

zakładania

swoich

oddziałów

prowadzenia działalności.

Wyniki powyższej analizy, wraz z rozwinięciem, zostaną wykorzystane przy programowaniu
zadań miasta na kolejne okresy w poszczególnych obszarach.
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2.6. Badania ankietowe
Zespół przygotował, opracował i upowszechnił w Internecie oraz w wersji tradycyjnej
anonimową ankietę na temat aktywności sportowej, sytuacji obecnej oraz oczekiwań i
propozycji zmian w obszarze kultury fizycznej. Ankieta została wypełniona przez blisko 300
osób, reprezentujących bardzo odmienne środowiska, wiek i o bardzo różnym powiązaniu ze
sportem. Respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź wtedy, gdy pytanie było tak
skonstruowane, że nie wymagało jednoznacznego określenia odpowiedzi. Opracowanie
ankiet pozwala stwierdzić, iż:
1) w zakresie aktywności sportowej samych respondentów:
Z przeprowadzonych badań wynika, że największa liczba ankietowanych z Kościerzyny
uprawia różny sport rekreacyjnie i systematycznie (34%) oraz rekreacyjnie i okazjonalnie
(31%).
2) rodzaj aktywności uprawianej przez respondentów:
Można jednoznacznie stwierdzić, że najczęściej uprawianą rekreacyjnie i okazjonalnie
dyscypliną sportową w Kościerzynie jest piłka nożna (26 głosów) i jazda na rowerze (21
głosów). Ankietowani wskazali również takie dyscypliny jak: piłka siatkowa i pływanie (po 11
głosów), bieganie (9 głosów) i piłka koszykowa (5 głosów). W zestawieniu aktywności
fizycznej uprawianej rekreacyjnie i systematycznie również piłka nożna jest najczęściej
wskazywaną dyscypliną (31 głosów). Prawie połowę mniej respondentów wskazało piłkę
siatkową (18 głosów) oraz bieganie (15 głosów).
3) częstotliwość uprawiania sportowej aktywności:
Zdecydowanie największy procent ankietowanych uprawia częściej niż raz w tygodniu jakąś
aktywność fizyczną (43,6%), a niespełna 25% badanych z wysiłkiem fizycznym ma do
czynienia codziennie. Jednocześnie w Kościerzynie jest niewielu ludzi, którzy spędzają
aktywnie czas rzadziej niż raz w miesiącu (11,4%) .
4) oczekiwania wobec wydarzeń sportowych:
Wyniki badań wskazują, że ankietowani zdecydowanie chcieliby, aby w Kościerzynie było
więcej imprez sportowych i rekreacyjnych, w których mogliby uczestniczyć (67%). Natomiast
jedna trzecia z nich twierdzi, że chcieliby więcej imprez, w których mogliby kibicować (33%).
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5) oczekiwania wobec obecnej oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych w Kościerzynie:
Wśród badanych mieszkańców Kościerzyny, zdecydowanie dominowali w pełni zadowoleni z
obecnej oferty i nie chcący jej zmieniać. 24% badanych zwiększyłaby ilość zawodów
międzyszkolnych, 15% zajęć rekreacyjnych otwartych dla wszystkich. Dla niespełna 5%
wystarczy zwiększyć ilość zajęć organizowanych dla mieszkańców i turystów przy udziale
trenera lub instruktora oraz zwiększyć ofertę poszczególnych klubów sportowych.
6) zainteresowania aktywnym uczestnictwem w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla
poszczególnych grup:
36,7% respondentów z Kościerzyny jest zainteresowana aktywnym uczestnictwem w
zajęciach rekreacyjnych dla młodzieży, natomiast 34,6% dla dzieci. Ankietowani tylko w
niespełna 7% wskazali, że potrzebują zajęć sportowych dla osób starszych, a około 11% dla
ludzi dojrzałych i całych rodzin. Zdecydowana większość głosów dotyczyła chęci
przystąpienia do zajęć piłki nożnej oraz piłki siatkowej i ręcznej.
7) oczekiwania wobec infrastruktury sportowej:
Wypowiedzi mieszkańców wskazują, iż chcieliby, aby wybudować pełnowymiarowe sale
gimnastyczne przy kościerskich szkołach (48,3%). Znaczna część z nich ma nadzieję, że
wybudowane zostaną inne obiekty sportowe oraz zostanie rozbudowana obecna
infrastruktura sportowa (20,3%). Prawie 2% ankietowanych uważa, że nie trzeba nic
zmieniać, bo obecna oferta jest wystarczająca.
8) oczekiwania wobec budowy szkolnej pełnowymiarowej sali gimnastycznej:
Z przeprowadzonych ankiet wynika, iż zdecydowana większość respondentów uważa za
zasadne, wybudowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych
nr 3 w Kościerzynie (151 głosów). Na drugim miejscu plasuje się budowa takiej sali przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Kościerzynie (99 głosów).
9) Ocena warunków uprawiania sportu i rekreacji na terenie Miasta Kościerzyna
(w skali 1-5, gdzie ocena 1 oznacza całkowite niezadowolenie, a 5 – pełną aprobatę oferty
sportowo-rekreacyjnej w danym zakresie):
Obiekty sportowe
Ścieżki rowerowe
Place zabaw
Parki i ścieżki spacerowe
Imprezy sportowe i
rekreacyjne

1
5,5%
12,7%
4,7%
11,6%
8%

2
12%
16,9%
10,9%
18,1%
18%

3
40,9%
16,9%
28,6%
32,4%
27,7%

4
28,9%
28,8%
33%
28,2%
13,8%

5
12,7%
24,7%
22,8%
9,7%
32,5%
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Z powyższych danych wynika, że blisko 41% ankietowanych średnio ocenia obiekty
sportowe na terenie miasta Kościerzyna. Tylko 12,7% badanych ma pełną aprobatę na
obecny stan obiektów. Oceniając ścieżki rowerowe znajdujące się na terenie miasta, prawie
25% respondentów jest całkowicie zadowolonych z ich stanu, a niespełna 13% postawiła im
ocenę niedostateczną. Dane zawarte w tabeli wskazują na jakim poziomie według opinii
ankietowanych, są obiekty sportowe, parki, ścieżki rowerowe i spacerowe, place zabaw oraz
imprezy sportowe i rekreacyjne.
10) Źródła poszukiwania informacji o wydarzeniach i imprezach sportowych w
Kościerzynie:
Ponad połowa badanych, podstawowe informacje zdobywa na stronach internetowych
(53%), z tego najwięcej (6,6%) z portalu informacyjnego www.sportowakoscierzyna.pl.
Następną

pozycję

stanowią

strony

ogólnosportowe

(3,6%),

oraz

www.kosir.miastokoscierzyna.pl, www.miastokoscierzyna, www.koscierski.info i facebook
(kształtują się na poziomie 2,7%-2,9%). Blisko 28% respondentów poszukuje informacji w
mediach lokalnych, m. in. takich jak Telewizja Kaszuby (6,6%), TVP Sport (4,2%) oraz w
dodatku Dziennika Bałtyckiego - Gryf Kościerski (2,4%). Pośród badanych wystąpiła spora
grupa (19,5%), która zadeklarowała, że nie poszukuje żadnych informacji o wydarzeniach
sportowych w Kościerzynie.

Uwaga metodologiczna:
Powyższe wyniki należy oczywiście odczytywać z uwzględnieniem cechy występującej w
tego typy badaniach, iż w części obrazują one "chęci", a nie faktyczną "gotowość" do
podejmowania określonej aktywności sportowej. Jest to jednak pole do wciągania
potencjalnie zainteresowanych adresatów do poprawy swojej kondycji, zdrowia i nawyków
sportowych.
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ROZDZIAŁ 3.
Wizja, misja i priorytety rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna na lata 2016-2025.

3.1. Wizja rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna
Wizja w dokumencie strategicznym to długofalowe wyobrażenie, idea lub marzenie, będące
podstawą konstruowania misji i wyznaczania priorytetów oraz celów działania. Opisuje
pewien stan idealny, do którego dąży się w okresie realizacji tego dokumentu. Jest więc
nadrzędna w stosunku do podejmowanych bieżących działań i inicjatyw, a jej osiągnięcie
(dążenie do jej osiągnięcia) trwa wiele lat.

Wizja:
"Stały wzrost jakości życia mieszkańców i turystów,
poprzez poprawę atrakcyjności Miasta Kościerzyna
w przestrzeni kultury fizycznej"

Tak skonstruowana wizja wyznacza zarówno misję Strategii (określenie sposobu jej realizacji
przez podmioty odpowiedzialne za realizację Strategii), jak i cele strategiczne, priorytety i
cele szczegółowe Strategii.
W

rezultacie

przeprowadzonych

warsztatów

oraz

dalszych

prac

nad

niniejszym

dokumentem, sformułowano następujące strategiczne cele rozwoju sportu i rekreacji w
Kościerzynie.
- rozwój sportu amatorskiego i kwalifikowanego,
- rozbudowa oraz modernizacja zróżnicowanej pod kątem użyteczności oraz wykorzystania
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Miasta Kościerzyna.
Mając na względzie już zidentyfikowane uwarunkowania rozwojowe, dotyczące posiadanych
przez miasto atutów oraz najistotniejszych braków i problemów, wytyczają one główne
priorytety rozwoju:
- popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Kościerzyny i zwiększenie ich udziału
w aktywności ruchowej,
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- urozmaicenie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz wspieranie innowacyjnej działalności
klubów i stowarzyszeń sportowych,
- poprawa jakości i efektywności prowadzonych zajęć sportowych i zagospodarowanie nisz
rekreacji ruchowej,
- promocja i wspieranie wszelkich amatorskich form aktywności ruchowej i rekreacyjnej, w
tym także wychowania fizycznego uczniów,
- aktywizacja i wspieranie sportowców i klubów pod kątem promocji najlepszych wyników
sportowych wśród reprezentantów Kościerzyny,
- modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz optymalizacja jej
wykorzystania.
3.2. Misja Gminy Miejskiej Kościerzyna w obszarze kultury fizycznej.
Misja określa, jaki powinien być wizerunek gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i
jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu,
jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim
jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego. Adresatami
misji są podmioty (osoby, instytucje), odpowiedzialne za wdrażanie Strategii.
Podczas prac warsztatowych, na podstawie analizy silnych stron oraz braków i problemów,
biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Kościerzyny w sferze
sportu i rekreacji, sformułowano następującą deklarację:

Misja:
Systematyczne działania w obszarze sportu i rekreacji
wszystkich zainteresowanych podmiotów,
poprawią jakość życia mieszkańców
oraz atrakcyjność turystyczną Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Misja ta koresponduje z misją wypracowaną w procesie prac nad Strategią rozwoju sportu i
rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025, która brzmi następująco:
Kościerzyna jest miastem, które zapewnia odpowiednie warunki do:
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 aktywności sportowej i rekreacyjnej dla każdego chętnego mieszkańca i turysty,
 powstawania i rozwoju innowacyjnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,
 poprawy zdrowia, kondycji fizycznej oraz osiągania najlepszych wyników sportowych
przez mieszkańców.
3.3. Priorytety i przynależne im zadania rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna.
W ramach przytoczonej misji, określono cele szczegółowe i ogólne plany samorządu gminy
w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku. Ustalono zatem 6
Priorytetów, a w dalszej kolejności zadania, które powinny ukierunkowywać działania
samorządu w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. Są to kluczowe obszary działania,
wynikające przede wszystkim ze zidentyfikowanych, w fazie przygotowania dokumentu
problemów, których rozwiązanie jest kluczowe dla osiągnięcia stanu docelowego,
założonego w wizji dokumentu.

Priorytet I. Popularyzacja sportu i rekreacji wśród mieszkańców Kościerzyny i
zwiększenie ich udziału w aktywności ruchowej
W ogólnym ujęciu, w priorytecie tym zawarte będą wszystkie działania skutkujące
zwiększeniem dostępności do sportu i aktywności fizycznej oraz wyrabianiem nawyku stałej
dbałości o utrzymanie sprawności fizycznej, niezależnie od motywacji poszczególnych osób.
Niewątpliwie, każda grupa wiekowa mieszkańców wymaga indywidualnego doboru oferty
sportowej. Istotne jest zapewnienie jak najszerszego wachlarza możliwości uprawiana sportu
i rekreacji oraz zaproponowanie alternatywy w sposobie spędzania wolnego czasu, które
odciągnie ludzi od komputerów, czy bezproduktywnego spędzania czasu poza szkołą i
pracą.
Systematyczne uprawianie sportu jest dobrym narzędziem walki z różnego rodzajami
patologiami oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, a ponadto uczy sportowej rywalizacji,
dyscypliny oraz pokonywania własnych słabości.
Zadania do realizacji w ramach Priorytetu I:
- zwiększenie środków na edukację i promocję korzyści ze sportowego, zdrowego stylu
życia,
- usprawnienie systemu promocji organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych,
- zmienienie niewłaściwego wizerunku sportu kwalifikowanego,
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- zwiększenie liczby godzin otwartych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci już od wieku
przedszkolnego, młodzieży, ale także dorosłych,
- stworzenie warunków gwarantujących jednakowy dostęp do zorganizowanych zajęć
sportowych dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i całych rodzin w mieście,
- prowadzenie regularnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych uprawianiem
sportu, a także zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy,
- organizacja szkolnych oraz środowiskowych imprez sportowo – rekreacyjnych, połączonych
z integracją mieszkańców,
- organizacja obozów sportowych dla uczniów działających już klas gimnazjalnych o profilu
sportowym,
- aktywizacja ruchowa osób w wieku 50+ poprzez programy specjalistyczne, wspieranie
realizowanych przedsięwzięć sportowych dla seniorów, współpraca z organizacjami
pozarządowymi.

Priorytet II. Urozmaicenie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz wspieranie innowacyjnej
działalności klubów i stowarzyszeń sportowych
Oferta sportowo - rekreacyjna proponowana przez Miasto Kościerzyna powinna być
elastyczna i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Poza bardzo popularnymi
dyscyplinami sportowymi, powinno się zwiększyć nakłady na mniej popularne kierunki
aktywności fizycznej. Na świecie pojawiają się coraz to nowsze, bardziej egzotyczne
dyscypliny sportowe, które cieszą się ogromną popularnością. To właśnie na nich ośrodki
sportu, kluby i stowarzyszenia powinny się w głównej mierze skupić. Bardzo popularne w
ostatnich latach jest zapraszanie do współpracy instruktorów, trenerów oraz nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy zainteresowani są organizacją na terenie miast nowych sekcji
sportowych, zajęć rekreacyjnych, zakładaniem klubów sportowych lub inną działalnością na
rzecz upowszechniania sportu dla mieszkańców i turystów.
Zadania do realizacji w ramach Priorytetu II:
- podejmowanie konkretnych działań zachęcających do współpracy między organizacjami,
dla których sport i rekreacja stanowią podstawowy cel działalności,
- współpraca z instruktorami, trenerami oraz nauczycielami wychowania fizycznego,
- współpraca z klubami sportowymi przy powstawaniu nowych sekcji sportowych,
- zwiększenie aktywności klubów sportowych,
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- podjęcie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania związków, klubów
sportowych i wszelkich organizacji miastem, jako miejscem wprowadzania nowej oferty dla
mieszkańców lub turystów, zakładania swoich oddziałów i prowadzenia działalności,
- promocja lokalnych klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Priorytet III. Poprawa jakości i efektywności prowadzonych zajęć sportowych
i zagospodarowanie nisz rekreacji ruchowej
Dla uzyskania wzrostu poziomu wyników sportowych, w szerokim jego znaczeniu, należy w
programowaniu rozwoju uwzględniać trendy i kierunki, jakie występują w sporcie
powszechnym. Jednocześnie należy pamiętać, iż ważne jest wypośrodkowanie pomiędzy
coraz to nowszymi oczekiwaniami społeczeństwa, a zachowaniem tradycji związanej z
promowaniem

najpopularniejszych dyscyplin, takich jak: piłka nożna,

siatkówka i

koszykówka, jak również sportów indywidualnych. Ponadto, ważnym czynnikiem jest
zapewnienie wykwalifikowanej kadry nauczycieli i instruktorów, którzy powinni posiadać obok
wysokich umiejętności trenerskich, również tzw. umiejętności pracy z młodymi ludźmi oraz
łatwość nawiązywania z nimi dobrych kontaktów.
Zadania do realizacji w ramach Priorytetu III:
- polepszenie organizacji szkolnych zajęć sportowych, pod kątem tworzenia programów dla
uzdolnionych sportowo uczniów, w tym klas sportowych i klas z poszerzonym programem
wychowania fizycznego,
- tworzenie tzw. „piramidy szkoleniowej” w oparciu o klasy sportowe i współpracę z klubami,
- organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim i krajowym, umożliwiających występy
kościerskim sportowcom,
- współpraca z przedstawicielami lokalnego biznesu w zakresie współfinansowania zajęć
sportowych w Kościerzynie,
- wspieranie rozwoju dyscyplin sportowych cieszących się dużym zainteresowaniem, dla
których Kościerzyna dysponuje obiektami sportowymi i posiada liczną i wykwalifikowaną
kadrę trenerów i instruktorów.

Priorytet IV. Promocja i wspieranie wszelkich amatorskich form aktywności ruchowej i
rekreacyjnej, w tym także wychowania fizycznego uczniów
W obecnym czasie, dominującą formą spędzania wolnego czasu stało się oglądanie telewizji
i korzystanie z różnego rodzaju nowinek technologicznych. Sytuacja ta prowadzi do
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utrwalenia nawyków siedzącego trybu życia, co skutkuje coraz większym wzrostem
wskaźników otyłości oraz innych schorzeń tzw cywilizacyjnych wśród mieszkańców.
Niekorzystnym faktem jest to, że walory sportu uprawianego w różnych amatorskich
dostępnych formach, wciąż pozostają nieznane lub niedoceniane. Już od szkoły
podstawowej powinien rozpocząć się proces wykształcenia u ludzi nawyku dążenia do
zdrowego, aktywnego trybu życia. Aby to osiągnąć, trzeba udoskonalić tzw. szkolny system
współzawodnictwa oraz podnieść poziom wychowania fizycznego w szkołach. Przyczyni się
to do utrwalenia wiedzy i nawyków aktywnego trybu życia oraz uświadomi bardzo ważną rolę
wszelkich amatorskich aktywności ruchowych i rekreacyjnych.

Priorytet V. Aktywizacja i wspieranie sportowców i klubów pod kątem promocji
najlepszych wyników sportowych wśród reprezentantów Kościerzyny
Kościerzyna jest miastem o bogatych tradycjach sportowych, zwłaszcza w grach
zespołowych. Sport wyczynowy, oprócz tego, że jest wartością samą w sobie, pełni również
ważną role społeczną. W mieście o ponad 600-leciu istnienia, gdzie wielu mieszkańców
posiada naturalne, dziedziczne więzi z miejscem zamieszkania, taki czynnik jak
utożsamianie się z drużyną sportową, pełni bardzo ważną rolę, bowiem ścieśnia więzi
lokalne.
Inwestowanie w sport jest doskonałą formą promocji miasta. Sukcesy drużyn, czy
indywidualnych sportowców rozsławiają miasto, podnoszą jego prestiż. W Polsce wiele miast
na różne sposoby wspiera sport wyczynowy. Sukcesy sportowe znanych zawodników, czy
zespołów powodują zwiększenie popularności dyscypliny wśród młodzieży i zwiększają
świadomość sportową mieszkańców. Są to główne powody, dla których aktywizacja i
wspieranie sportowców oraz klubów leży w interesie Miasta Kościerzyny, rozumianego nie
tylko jako wspólnota mieszkańców, ale także jako jednostka administracyjna. Aby kościerski
sport mógł się prężnie rozwijać, należy wspomagać nie tylko dojrzałe drużyny odnoszące
sukcesy, lecz także młodzieżowe zaplecze.
Zadania do realizacji w ramach Priorytetu IV i V pokrywają się ze sobą:
- zwiększenie ilości imprez sportowo - rekreacyjnych amatorskich i wsparcie rozgrywek
ligowych,
- organizowanie wyjazdów sportowych poza teren miasta w celu promocji sportowców,
nowych dyscyplin i samego miasta,
- pomoc organizacyjna (i finansowa) w organizowaniu amatorskich rozgrywek sportowych,
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- organizowanie różnorodnych zawodów rodzinnych,
- promowanie wartości sportowych w możliwie największej ilości mediów,
- wykorzystanie istniejącej bazy sportowej dla propagowania wartości sportowych.

Priorytet VI. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej oraz
optymalizacja jej wykorzystania
Do uprawiania sportu, na każdym poziomie, wymagana jest odpowiednia infrastruktura
sportowa. W przypadku sportu wyczynowego musi być dopasowana do lokalnej specyfiki i
uprawianych w mieście dyscyplin. W Kościerzynie wiodącymi dyscyplinami zespołowymi są:
piłka ręczna i nożna oraz coraz bardziej popularna siatkówka. Miasto posiada również
tradycje lekkoatletyczne. Rozwój infrastruktury sportowej powinien, zatem uwzględniać
przede wszystkim te dyscypliny. Należy pamiętać również o szkolnej infrastrukturze
sportowej, która wymaga modernizacji.
Z uwagi na to, że w Kościerzynie zarówno liczba, jak i dostępność infrastruktury sportowej
nie jest wystarczająca, należy kontynuować działania w zakresie powstawania nowej
infrastruktury sportowo rekreacyjnej, modernizacji już istniejącej i optymalizacji wykorzystania
tej bazy do potrzeb zainteresowanych. Należy skoncentrować działania w kierunku
uatrakcyjniania bazy sportowo – rekreacyjnej, ale przy tym zwracać uwagę na podnoszenie
standardów obiektów sportowych, stanowiących wizytówkę miasta.
Zadania do realizacji w ramach Priorytetu VI:
A) Rozwój infrastruktury zlokalizowanej przy szkołach:
Zgodnie ze Strategią rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 20162025, Gmina Miejska Kościerzyna w kolejności planuje wykonać następujące zadania do
roku 2025:
1) wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy ZSP 3 i adaptacja tej
dokumentacji do terenu ZSP 2,
2) budowa sali gimnastycznej przy ZSP 3,
3) budowa sali gimnastycznej przy ZSP 2.
B) Zadania inwestycyjne na kolejne lata w zakresie modernizacji, budowy i rozwoju
niezbędnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, realizowane na terenie Miasta
Kościerzyna:
- modernizacja istniejących obiektów sportowych:
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a) Stadion Miejski - płyta treningowa z bieżnią LA - na pełnowymiarowe boisko
treningowe ze sztuczną nawierzchnią oraz kompletną infrastrukturą LA, w tym
pełnowymiarową bieżnią ogólną 400 metrów, z wpisaną bieżnią 100 metrów.
b) kąpielisko miejskie nad Jeziorem Gałęźne - na nowoczesną przestrzeń
wypoczynku nad wodą, z miejscem rekreacji, miejscem dla ratowników oraz z
miejscem na sprzęt wodny, pomostami i nową infrastrukturą przybrzeżną,
c) tory łucznicze przy Strzelnicy - na przyjazne dla wszelkich sportów strzeleckich
miejsce uprawiana łucznictwa i strzelectwa sportowego wraz z konieczną
infrastrukturą,
d) lodowisko miejskie wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przez ZSP nr 1 - na większe
lodowisko sztucznie mrożone, które pomieści dużo więcej odwiedzających, przy
nieznacznie większych kosztach funkcjonowania oraz jego zadaszenie, co przedłuża
znacznie funkcjonowanie w okresie zimowym oraz zapewni optymalne i całoroczne
wykorzystywanie boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1.
e) trasy rowerowe, piesze i Nordic Walking - stworzenie nowych, połączenie
istniejących i objęcie siecią dróg pieszo-rowerowych całego Miasta i połączenie w
ramach systemu ścieżek i tras poza miastem.
- rozwój infrastruktury przy miejskich szkołach:
SP1 - budowa małej sali gimnastycznej oraz rozwijanie dyscyplin niewymagających sali
gimnastycznej,
SP2- budowa małej sali gimnastycznej oraz rozwijanie dyscyplin niewymagających sali
gimnastycznej,
ZSP1- doposażenie sal gimnastycznych i siłowni.
- budowa nowych miejskich obiektów sportowych:
a) w tym zwłaszcza miejskiej hali sportowej z pełnowymiarowym parkietem i widownią
wraz z trybunami dla około 1200 do 1600 widzów oraz z mniejszymi salami ćwiczeń.
- budowa kolejnych ogólnodostępnych siłowni na wolnym powietrzu i innej ogólnodostępnej
infrastruktury rekreacyjnej.
W celu realizacji tych zadań zalecane jest jednocześnie:
- przekonanie prywatnych inwestorów, że tworzenie i eksploatowanie obiektów sportowych w
Kościerzynie jest ekonomicznie uzasadnione,
- modernizacja, poprawa jakości i podnoszenie standardu obiektów istniejących, tak aby było
możliwe ich pełne wykorzystanie,
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- zwiększenie obecnie niepełnego wykorzystywania elementów już istniejącej infrastruktury
sportowej,
- zdecydowane zwiększenie udziału prywatnych podmiotów w realizacji inwestycji w
infrastrukturę sportową o znaczeniu publicznym.
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ROZDZIAŁ 4.
Monitoring realizacji Strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna.
Za implementację programu odpowiada Burmistrz Miasta Kościerzyna. Na poziomie
operacyjnym za wdrożenie i realizację założeń niniejszego dokumentu, odpowiedzialny
winien być dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie w uzgodnieniu
z Urzędem Miasta Kościerzyna.
Monitoring Strategii będzie polegał na bieżącej weryfikacji stopnia realizacji założeń
niniejszego dokumentu. Monitoring i ewaluacja zapisów strategii polega na systematycznej
ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych
zmian, które mogą pojawić się poprzez zmianę regulacji prawnych czy też narastanie
poszczególnych problemów związanych z rozwojem sportu i rekreacji na terenie Gminy
Miejskiej Kościerzyna. W związku z tym system monitoringu oparty zostanie o zestaw
wskaźników zdefiniowanych dla celu nadrzędnego strategii, priorytetów oraz zadań
operacyjnych.
Monitoring bieżący będzie wykonywany w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zaś
ocena stopnia wdrożenia Strategii, na bazie wyników monitoringu bieżącego, będzie
wykonywana co najmniej raz w roku na spotkaniach członków, specjalnie powołanego przez
Burmistrza Miasta, zespołu (powołanego po zatwierdzeniu Strategii, według podobnego
klucza, jaki został uwzględniony przy powołaniu Zespołu ds. opracowania projektu Strategii,
tj. z uwzględnieniem różnorodności środowisk reprezentowanych w Zespole).

Wskaźniki do osiągnięcia w całym okresie realizacji Strategii:
- zwiększenie ilości o minimum 15% osób biorących udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych,
- zwiększenie ilości o co najmniej 5 oferowanych dyscyplin sportowych i innowacyjnych
atrakcji rekreacyjnych w przestrzeni Miasta,
- zwiększanie udziału o minimum 10% klubów sportowych w aktywizacji mieszkańców,
- rozwój infrastruktury sportowej, tj. wybudowanie lub modernizacja na terenie Miasta
Kościerzyna do końca 2025 r.:
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budowa przyszkolnych sal sportowych, według założeń opisanych powyżej, w
kolejności możliwej do zrealizowania ze względu na planistyczne, organizacyjne i
finansowe możliwości miasta,



budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą oraz lekkoatletycznego,
tj. bieżni 400 metrów, wydzielonych torów do 100 metrów, miejscami do rzutów i
skoków,



budowa miejskiej hali widowiskowo-sportowej z miejscami siedzącymi dla
minimum 1200 do 1600 widzów wraz z zapleczem,



utworzenie oraz realizacja koncepcji zagospodarowania Parku im. Romualda
Wołodźki - stworzenie idealnego miejsca dla spędzania wolnego czasu dla rodzin,
wykorzystanie walorów parku oraz modernizacja istniejącej infrastruktury
przybrzeżnej,



powiększenie i zadaszenie lodowiska miejskiego,



realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w rozwój infrastruktury.

Warunkiem koniecznym osiągnięcia wszystkich wskaźników i celów jest ich równomierne
rozłożenie w czasie oraz kompleksowe działania w zakresie rozwoju infrastruktury oraz
działania popierające sport powszechny, współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi
podmiotami oraz instytucjami. Jedynie kompleksowe ujęcie zagadnienia i rozłożenie jego
realizacji w czasie daje gwarancję jego realizacji.
Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025
jest dokumentem otwartym i winna być ciągle uzupełniana np. poprzez wpisy nowych zadań,
wynikających z organizacji sportu lub inwestycji sportowych. Wyniki monitoringu będą
wykorzystywane do weryfikacji i aktualizacji strategicznych planów rozwoju i tworzenia
projektu zmian dokumentu. Koordynacja obserwacji zadań realizowanych w ramach Strategii
jest zadaniem Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we współdziałaniu z Urzędem
Miasta w Kościerzynie oraz Biurem Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Z tych
jednostek będą też spływać informacje, problemy oraz zagadnienia do realizacji, kontynuacji
procesu i oceny wyników.
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UZASADNIENIE
Zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art.7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 715; z późn. zm.). Ustawa
o samorządzie gminnym wskazuje na problematykę z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych, jako należące do zadań własnych gminy. Dodatkowo ustawa
o sporcie nakłada na gminy obowiązek tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu. Przyjęcie Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata
2016-2025 przez Radę Miasta wyznacza cele krótko i długoterminowe, które mają być realizowane przez
Samorząd Miasta Kościerzyna. Dokument ten stanowi jednolite ujęcie problematyki, dokonuje szczegółowej
analizy stanu aktualnego, analizę słabych i mocnych aspektów, określa wizję i misję działalności w obszarze:
sport
i
kultura
fizyczna
oraz
wyznacza
realne
cele
i kierunki działań wszystkich zainteresowanych podmiotów. Przyjęcie Strategii pozwoli uporządkować
działania, zmierzyć postępy pozytywnej zmiany oraz uwiarygodni Samorząd Miasta Kościerzyna
w przypadku chęci pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł, a jednocześnie wzmocni przekaz
o objęciu zagadnień sportu i rekreacji jako procesu uporządkowanego, w pełni zarządzanego
i zmierzającego do poprawy obecnego stanu.
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