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 Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie, realizując zadania monitoringu  

i weryfikacji stopnia wdrożenia zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji 

w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-2025 (dokument dalej zwany Strategia) 

przyjętej Uchwałą nr XXII/171/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r. 

opracował niniejszy Raport obejmujący analizę danych dostępnych za rok 2017, 2018 i 

2019.  

  

 Raport składa się z części statystycznej (od strony nr 3) opisującej dynamikę zmian roku 

2017, 2018 i 2019, wg założeń metodologii przyjętej w Strategii oraz z części analitycznej 

(od strony nr 16) opisującej stopień wdrożenia zadań w roku 2017, 2018 i 2019 przyjętych 

na okres realizacji Strategii.  

  

 Jeśli w Raporcie nie zaznaczono inaczej lub inaczej nie wynika z treści, dane obejmują 

koniec roku 2017, 2018 i 2019.  
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Część 1.  

  
Dane statystyczne i opis zdarzeń merytorycznych  

w roku 2016, 2017, 2018 i 2019  

dotyczących przedmiotu Strategii 
  

Zmiany danych statystycznych od ostatnich zawartych w Strategii:  

  

Zagadnienie nr 1 - zmiana w aktywności klubów sportowych na terenie powiatu  

kościerskiego. (GUS nie przedstawia głębszej analizy statystyki, niż z podziałem na powiaty).  

  

Wg najnowszych opublikowanych danych dotyczących aktywności Klubów Sportowych  

w Polsce (Raport GUS w tej sprawie ukazuje się co dwa lata) na wybranych obszarach 

województwa pomorskiego sytuacja przedstawia się następująco:  

  
Tabela 1. Ilość klubów sportowych w województwie pomorskim w okresie 2008-2018 r. w podziale na 

powiaty.    

Miasto, powiat  Ilość klubów sportowych w   

2008 r.  2010 r.   2012 r.  2014 r.  2016 r. 2018 r. 

Miasto Gdańsk  95  89  89  82  103 102 

Miasto Gdynia  66  62  61  51  68 65 

Powiat 

wejherowski  

42  40  44  43  48 52 

Powiat bytowski  40  44  40  32  53 41 

Powiat słupski  55  40  38  30  44 34 

Powiat 

starogardzki  

36  36  38  32  39 45 

Powiat malborski  16  4  16  15  33 21 

Powiat 

kościerski  

13  11  15  21  23 22 

Powiat 

nowodworski  

6  4  10  7  10 10 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  
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Zagadnienie nr 2 - aktywność klubów i akademii sportowych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.  

(dane pozyskane bezpośrednio od klubów sportowych działających na terenie Miasta Kościerzyna)  

Dane Klubów Sportowych za rok 2016, 2017, 2018 oraz 2019 

 

Ilość uczestników sekcji, dyscyplin oraz ich wiek  
 

lp Nazwa 
klubu 

Sekcja/dyscypli
na 

 

Ilość 
uczest-
niczą-
cych 
osób 
2016 

Kategoria 
wiekowa 

Ilość 
uczest-
niczą-
cych 
osób 
2017 

Kategoria 
wiekowa 

Ilość 
uczest-
niczą-
cych 
osób 
2018 

Kategoria 
wiekowa 

Ilość 
uczest-
niczą-
cych 
osób 
2019 

Kategoria 
wiekowa 

1  Klub 
Sportowy  
„Kaszubia”  
Kościerzyna  

Piłka nożna  
  

200  6-39  298 6-39 298 6-39 22 
20 
30 
22 

2008/2007 
2009 
2010/2012 
seniorzy 

2  KUKS 
Remus  
Kościerzyna  

LA  
  
  
  
 

10  
5  
10  
10  
  
  

2004 i młodsi  
2002-2003  
1998-2001  
1997 i starsi  
 

5 
5 
2 
3 
4 
3 
2 

U-12 
U-14 
U-16 
U-18 
U-23 
seniorzy 
weterani 
 

5 
6 
2 
3 
4 
3 
2 

U-12 
U-14 
U-16 
U-18 
U-23 
seniorzy 
weterani 
 

15 
3 
3 
3 

dzieci 
juniorzy 
seniorzy 
weterani 

Koszykówka 
chłopców  
 

11  
29 

2001-2003  
2004 i młodsi 

11 
3 
2 

2006 
2007 
2008 
 

12 
5 
3 

2006 
2007 
2008 
 

12 
3 
1 

2006 
2007 
2008 
 

Tenis stołowy 20  
5 

dzieci 
zawodnicy I ligi 

15 
7 

Dzieci 
Zawodnicy 
III ligi 

15 
7 

Dzieci 
Zawodnicy II 
ligi i IV ligi 

12 
5 
5 
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3  KS Sokół 
Kościerzyna/ 
Sokół 
Porcelana 
Lubiana 
Kościerzyna  

Piłka ręczna  
  

27  
20  
13  
21  
19  

2006-2007r. 
2004-2005 r.  
2002 r. 
2000-2001r. 
seniorzy  

13 
16 
11 
16 
17 

2007, 2008 
2006 
2005 
2001, 2002 
seniorzy 

13 
16 
11 
16 
17 

2007, 2008 
2006 
2005 
2001, 2002 
seniorzy 

19 
13 
17 

2005/2006 
2007 
seniorzy 

4  KS 
Kościerzyna  

Piłka ręczna  30  
30  
10  
20  

uczn. szkół podst. 
uczn. szkół gimn. 
uczn. szkół średn. 
drużyna 
seniorska  

16 seniorki 18 seniorki 14 seniorki 

5  Kościerski 
Klub Karate 
Do 
„Seiunchin”  

Karate  150  4 do 55 lat  160 5-58 138 6-58 123 6-55 

6.  UKS MANTA  
Kościerzyna  

Pływanie w 
płetwach  

93 
trenuje 
w tym  

23 
zawod
ników  

  

od 4 lat 
wśród 
trenujących 
od 8 lat 
wśród 
zawodników  

24 11-18 24 11-18 24 10-19 

7.  KS 
CHAMPION  
Kościerzyna  

Sporty walki  40  od 4 do 40 lat        

  Razem  773  od 4 do 55 lat  432 Od 5 do 58 417 Od 6 do 58 365 Od 6 do 55 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez kluby.  
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Dane Akademii Sportowych za rok 2019 

 

Ilość uczestników sekcji, dyscyplin oraz ich wiek  
 

lp Nazwa  Sekcja/dyscyplina 

 

Ilość uczestniczących 
osób 2019 

Kategoria wiekowa 

1  Akademia Piłkarska 
Kościerzyna  

Piłka nożna  
  

16 
30 
26 

2010-2011 
2008-2009 
2006-2007 

2  Akademia Piłkarska 
„GOALKIDS” 
Łukasz Wróbel 

Piłka nożna 

  
  
 

85 

  
  

2010-2014 

 

3 Akademia Biegowa 
Kościerzyna 

Biegania 25 14-50 lat 

4 Akademia Młodego 
Sportowca Kościerzyna 

Ogólnorozwojowa 45 3-12 lat 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez akademie.  

 

 

Zagadnienie 3 - Udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych.  

  

Dane szkół na terenie Miasta Kościerzyna za rok 2016, 2017, 2018 i 2019 

  

Część A  

  

Ilość uczniów uczestniczących w zajęciach, rodzaj dyscyplin w zajęciach poza systemem obowiązkowego kształcenia oraz kategoria 

wiekowa uczestników zajęć w roku 2016, 2017, 2018 i 2019 
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Szkoły 

Sekcja/ 

dyscyplina 

 

Ilość 

uczniów 

2016 

Kategoria 

wiekowa 2016 

Ilość 

uczniów 

2017 

Kategori

a 

wiekowa 

2017 

Ilość 

ucznió

w 2018 

Kategoria 

wiekowa 

2018 

Ilość 

uczniów 

2019 

Kategoria 

wiekowa 2019 

Z
e
s
p

ó
ł 
S

z
k
o

ln
o
-

P
rz

e
d
s
z
k
o

ln
y
 

n
r 

1
 w

 K
o

ś
c
ie

rz
y
n

ie
 

Gry 

zespołowe 

dziewczęta  

20  kl. 3-6 podst. 30 kl. 3-6 40 kl. 3-8 30 kl. 3-8 

Gry 

zespołowe 

chłopcy  

30  kl. 3-6 podst. 35 kl. 3-6 45 kl. 3-8 30 kl. 3-8 

LA chłopcy i 

dziewczęta  

40  kl. 3-6 podst. 20 kl. 3-6 15 kl. 4-8 40 kl. 3-8 

Z
e
s
p

ó
ł 
S

z
k
o

ln
o
- 

P
rz

e
d
s
z
k
o

ln
y
 n

r 
2
 w

 K
o

ś
c
ie

rz
y
n

ie
 

SKS – 

zajęcia 

ogólnoroz-

wojowe (gry 

zespołowe, 

LA)  

30  10-13 lat  15 

12 

kl. IV-V 

kl. VI-

VII 

15 

14 

 

kl. IV-VI 

kl. VII-VII 

20 

 

kl. V-VIII 

 

UKS SP2 

Gryf – tenis 

stołowy 

  

 21  

11  

23  

6  

7  

7-9 lat  

10-12 lat  

13-15 lat  

16-18 lat  

powyżej 18  

10 10-15 16 10-15 13 

6 

1 

4 

10-12 lat  

13-15 lat  

16-18 lat 

powyżej 18 

Zajęcia 

ogólnoroz-

wojowe 

połączone z 

tańcem kl. 0-

      16 

 

kl. 0-IV 
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IV 

SKS - 

pływanie 

      15 kl. V-VIII 

ZTN ”Rytm”  

  

4  

7  

2  

1  

4  

7-9 lat  

10-12 lat  

13-15 lat  

16-18 lat 

powyżej 18  

17 9-12     

S
z
k
o

ła
 P

o
d
s
ta

w
o

w
a

 n
r 

6
 w

 K
o

ś
c
ie

rz
y
n

ie
 

Zajęcia 

rekreacyjno-

ruchowe 

dziewcząt  

23  6-10 lat  21 6-10 lat 20 6-10 lat 50 7-11 lat 

Zajęcia 

rekreacyjno-

ruchowe 

chłopców  

10  

 

 

 

6-10 lat  12 6-10 lat 10  6-10 lat 0  

Pływanie  21  12-14 lat  16 12-15 

lat 

12 12-15 lat 0  

SKS 

dziewcząt  

18  11-13 lat  16 10-12 

lat 

15 10-12 lat 17 

10 

11-13 lat 

14-15 lat 

SKS chłopcy  25  12-13 lat  20 10-12 15 10-12 lat 27 11-13 lat 
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lat 

Piłka ręczna 

dziewcząt  

16  6-13 lat  12 14-15 

lat 

14 13-15 lat 6 14-15 lat 

Piłka ręczna 

chłopcy  

28  6-16 lat  13 

40 

15 lat 

10-12 

lat 

38 11-13 lat 19 

14 

11-13 lat 

14-15 lat 

Piłka 

siatkowa + 

koszykówka 

chłopcy  

21  12-13 lat  18 14-15 

lat 

- - 14 11-15 lat 

Piłka 

koszykowa 

dziewczęta  

16  13-16 lat  10 14-15 

lat 

- - 0  

Piłka 

koszykowa 

chłopcy  

12  13-16 lat  10 14-15 

lat 

- - 0  

Piłka nożna 

chłopcy  

14  13-14 lat  16 

15 

8-9 lat 

13-14 

lat 

15 

15 

9-10 lat 

14-15 lat 

15 10-11 lat 

S
z
k
o

ła
 

P
o

d
s
ta

w
o

w
a

 n
r 

4
 w

 

K
o

ś
c
ie

rz
y
n

ie
 SKS dla 

dziewcząt - 

zajęcia 

ogólnoroz -

wojowe (gry 

zespołowe i 

20  1- 3  

G 

19    VII SP,  

II-II i III G 

16 VII i VIII 

SP, III G 

11 kl.7-8 szkoła 

podstawowa 
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LA)  

SKS dla 

chłopców- 

zajęcia 

ogólnorozwo

jowe (gry 

zespołowe i 

LA)  

16  1- 3  

G  

18 VII SP,   

II i III G 

20 VII i VIII 

SP, III G 

12 kl.7-8 szkoła 

podstawowa 

SKS dla 

dziewcząt - 

zajęcia 

ogólnorozwo

jowe (gry 

zespołowe i 

LA)  

15  4- 6 szkoła 

podstawowa  

16 IV – VI 

SP 

11 IV – VI 

SP 

6 kl. 4-6 szkoła 

podstawowa 

SKS – gry 

zespołowe 

      18 klasa 6 
szkoła 
podstawowa 

SKS dla 

chłopców - 

zajęcia 

ogólnorozwo

jowe (gry 

zespołowe i 

LA)  

12  4-6 szkoła 

podstawowa  

14 IV – VI 

SP 

12 IV – VI 

SP 

15 kl. 4-6 szkoła 

podstawowa 
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SKS - piłka 

nożna  

16  1- 3 SP 21 I-III SP 17 I-III SP 23 kl. 1- 3 SP 

SKS - piłka 

nożna  

15  4- 6 SP 13 IV – VI 

SP 

17 IV – VI 

SP 

17 klasa 5 SP 

Z
e
s
p

ó
ł 
S

z
k
o

ln
o
-P

rz
e

d
s
z
k
o

ln
y
 n

r 
3

 w
 

K
o

ś
c
ie

rz
y
n

ie
 

piłka nożna  12  szkoła podst. 15 SP 15 SP 30 

chłopców 

kl.V-VI 

piłka nożna  12  gimnazjum  15 Gim 15 Gim 15 

chłopców 

kl.VII-VIII 

zajęcia 

ogólnorozwo

jowe  

13  szkoła podst. 15 SP 15 SP 0  

piłka 

siatkowa  

15  gimnazjum  15 SP 15 SP 15 

chłopców 

kl.VII-VIII 

piłka 

siatkowa  

13  szkoła podst. 15 Gim 15 Gim 15 

dziewczy-

nek 

kl.V-VI 

Suma 583 (cały zakres) 534 
Cały 

zakres 467 
Cały 

zakres 

 

524 

Cały zakres 
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Szkoły niepubliczne:  

  

Szkoły 

Sekcja/dys-

cyplina 

 

Ilość 

uczni

ów 

2016 

Kategoria 

wiekowa 

2016 

Ilość 

uczniów 

2017 

Kategoria 

wiekowa 

2017 

Ilość 

uczniów 

2018 

Kategoria 

wiekowa 

2018 

Ilość 

uczniów 

2019 

Kategoria 

wiekowa 

2019 

Prywatna 

Szkoła 

Podstawowa 

PRYMUS  

SKS (chłopcy 

i dziewczynki)  

30  1-3 gimn.  30 2-3 gimn.  

+ 6,7 

podst. 

26 3 gimn.  + 

4,5,7,8 

podst. 

  

sekcja 

pływania  

5  1-3 gimn.  10 2-3 gimn.  

+ 6,7 

podst. 

12 3 gimn.  + 

4,5,7,8 

podst. 

  

jazda konna  2  1-3 gimn.        

Zespół 

taneczny 

RYTM  

2  1-3 gimn.  7 2 gimn. 

5 szkoła 

podst. 

6 1 gimn. 

5 szkoła 

podst. 

  

Prywatna 

szkoła 

podstawowa  

MONTES-

SORI  

boks  6  12-16 lat        
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piłka nożna  3  8-12 lat        

zajęcia 

rekreacyjno - 

ruchowe 

pływanie    

    

1  

  

16 lat  

      

Prywatna 

szkoła 

podstawo

wa  

HAPPY 

KIDS  

zajęcia 

ruchowo-

taneczne  

35  6-10 lat        

karate  12  6-10 lat        

Suma  96  od 6 lat do 

3  

gimnazjum  

47 Cały 

zakres 

44 Cały 

zakres 

  

 

Część B  

  

Przyszkolna infrastruktura sportowa i rekreacyjna wykonana w roku 2019  

  

Szkoła  
Opis obiektu / rodzaj  

   

Ilość  

Powierzchnia  

Szkoła Podstawowa nr 1  brak  nie dotyczy  

Szkoła Podstawowa nr 2  brak  nie dotyczy  

 Szkoła Podstawowa nr 3 brak  nie dotyczy  

 Szkoła Podstawowa nr 4  brak nie dotyczy 

 Szkoła Podstawowa nr 6 brak nie dotyczy 
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Zagadnienie 4 - realizacja zadań inwestycyjnych w rozwoju infrastruktury sportowo- 

rekreacyjnej w roku 2017, 2018 i 2019.  

  

Część A  

Dane inwestycyjne przetwarzane przez:  

a) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

b) Wydział Infrastruktury i Środowiska,  

c) Biuro Obsługi Placówek Oświatowych (dla szkół miejskich).  

  

Dane dotyczące inwestycji i realizacji zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Urząd 

Miasta lub miejskie jednostki oświatowe, w tym zadania koordynowane przez Biuro 

Obsługi Placówek Oświatowych.  

  

Stopień wdrażania zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy infrastruktury sportowej   

i rekreacyjnej w roku 2017, 2018 i 2019:  

  

W odpowiedzi na zapytania KOSiR uzyskał następujące dane obejmujące lata 2017, 2018 

i 2019: 

  

1) czy, kiedy i jaka została zamówiona lub opracowana dokumentacja koncepcyjna, 

projektowa lub wykonawcza dla obiektów infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej na 

obszarze Miasta Kościerzyna?  

 

 KOSiR zlecił opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na 

budowę  budynku szatniowo-magazynowego przy stadionie górnym, 

 Opracowanie przez Urząd Miasta Kościerzyna dokumentacji projektowej oraz 

uzyskanie pozwoleń na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy jeziorze Gałęźnym. 

 

  

2) czy, kiedy i jaka została wykonana, zakupiona, zainstalowana lub zamówiona 

infrastruktura sportowa lub rekreacyjna na terenie Miasta Kościerzyna? (dotyczy małej 

infrastruktury)  

 wybudowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy jeziorze Gałęźnym 

(dofinansowany z projektu OSA), 

 budowa nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. Malej Kolejowej, 

 budowa nowego placu zabaw na ul. Dębowej, 

 zainstalowanie ścianki wspinaczkowej przy budynku Centrum Integracji Społecznej. 

.  

 

3) czy, kiedy i jaki został wykonany, rozpoczęty, na jakim jest etapie inwestycja -  

obiekt sportowy lub rekreacyjny na terenie Miasta Kościerzyna? (dotyczy budynków lub 

budowli infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej) - należy opisać również znaczącą 

modernizację istniejących obiektów, jeśli taka miała miejsce w roku 2017, 2018 i 2019.  

 

 wybudowanie przystani kajakowej przy jeziorze Wierzysko – Gmina Miejska 

Kościerzyna, 

 kompleksowy remont pomostu nad jeziorem Gałęźnym, 
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 wybudowanie nowego boiska do siatkówki plażowej przy stadionie górnym 264m2, 

 zakup bramek piłkarskich o wymiarach 5m x 2m - 2 szt., 

 zakup bramek piłkarskich o wymiarach 7,32m x 2,44m - 2 szt., 

 zakup i montaż piłkochwytów na stadionie dolnym 20m x 6m, 

 zakup i montaż piłkochwytów na orliku przy SP4 oraz SP6, 

 wykonanie nawierzchni betonowej oraz zainstalowanie nowej rampy na skateparku 

przy ul. 8-go Marca. 

  

4) czy powstał, jest projektowany lub wykonywany inny projekt koncepcji, projektu 

wykonawczego lub została wykonana lub znacząco zmodernizowana inna infrastruktura 

sportowa lub rekreacyjna? kiedy? jaka? w jakiej ilości?  

 brak 

 

Zagadnienie 5 - finansowe wsparcie samorządu Miasta Kościerzyna w działalności 

klubów sportowych w roku 2019.  

  

Dane finansowe za rok 2016, 2017, 2018 i 2019 (przetwarzane przez Wydział Promocji 

i Rozwoju).  

  

Dotacje i dofinansowanie działalności klubów sportowych i organizacji zajmujących 

się sportem i rekreacją na terenie Miasta Kościerzyna  -  dane dotyczące tylko roku 

2016, 2017, 2018 i 2019.  

  

 

Nazwa klubu Wysokość dotacji 

 

 

2016 2017 2018 2019 

KS Kaszubia  100.000 

28.500 

122.000 

9.300 

115.600 122.500 

 

KS Sokół  98.797 

28.000 

112.000 

18.000 

120.000 

20.000 

120.000 

20.000 

KUKS Remus  49.759 34.000 

24.150 

30.500 

22.000 

35.000 

24.500 

UKS SP2 Gryf 

Kościerzyna  

4.050 4.050 1.500 2.135 

Kościerski Klub 

Karate – D0 

SEIUNCHIN  

x x 2.000 0 

UKS „Kaszubska 

Akademia Aikido”  

x x  x 

Polski Związek  

Hodowców Gołębi  

Pocztowych  

3.000 x 4.200 0 
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Kościerskie  

Stowarzyszenie  

Rowerowe 

„Kaszubski Szlak”  

12.250 12.550 8.600 x 

Kaszubski Instytut 

Rozwoju  

x x x x 

SKF „Niedźwiedź”  19.000 12.000 

6.000 

18.500 13.000 

10.000 

Kościerskie WOPR  3.000 x x x 

Polski Związek 

Wędkarski  

x x x x 

Sport Promotion AG 

–  

Stowarzyszenie  

Kultury Fizycznej  

x x x x 

Stowarzyszenie 

Kaszubska Nadzieja  

2.600 x x x 

UKS „Wodniacy” 

Garczyn  

500 3.000 3.000 4.500 

Polski Związek 

Płetwonurkowania  

x x x x 

Uczniowski Klub  

Sportowy PCM  

Garczyn  

30.885 39.000 20.000 25.000 

KS Champion 

Kościerzyna  

10.000 8.000 

2.000 

x x 

Kościerski Klub 

Morsów Forrest 

Gump  

x x x x 

GKS „Gmina  

Kościerzyna” Sekcja 
Bokserska „Wilk”/  

Biuro Organizacyjne  

Gruchałą Team  

4.000 x x x 

UKS „Manta” 

Kościerzyna  

19.300 18.997 16.700 

3.500 

5.850 

Stowarzyszenie 

Rowerover  

7.000 x 10.000 15.000 

Bractwo Przygody 

Almanak  

x x x x 

Fundacja „Sprawni 

inaczej”  

3.000 3.000 2.700 x 

Stowarzyszenie 

Kościerskie 

Amazonki    

1.500 2.000 2.000 2.510 
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Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem  

Umysłowym - Koło w 

Kościerzynie  

3.600 x x x 

Pomorski Oddział  

Okręgowy 

Polskiego  

Czerwonego Krzyża  

3.500 2.500 4.000 x 

Ludowy Klub 

Sportowy 

"CERAMIK" 

Łubiana 

x 4.000 4.000 6.000 

 

Słupskie Wodne 

Ochotnicze 

Pogotowie 

Ratunkowe 

x 3.500 4.000 6.000 

5.000 

Stowarzyszenie 

„Razem dla szóstki 

unihokej” 

x 2.500 x x 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dwójki 

x x 20.000 x 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Kościerzyna 

x x 2.200 x 

Kościerski Klub 

Karate Kyokushin 

x x 3.500 x 

Stowarzyszenie 

Akademia Rozwoju 

Talentów w 

Kościerzynie 

x x x 20.000 

SUMA  

  

432.241 427.197 427.000 436.995 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez UMK  

  

Ilość organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016-2019.  

  

Rok  Liczba organizacji pozarządowych 

dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej 

Kościerzyna  

2016  19  

2017 16 

2018 20 

2019 17 
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 Zagadnienie 6 - realizacja działań statutowych KOSiR w obszarze sportu i rekreacji - 

z uwzględnieniem zmian oraz nowości.  

Realizacja nowych oraz zmiany w 2017 roku inwestycji sportowych lub rekreacyjnych na 

obiektach zarządzanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji:  

  

 w trakcie roku 2017 wygospodarowanie w budżecie KOSiR środków finansowych  

w wysokości 50.000,00 zł na powiększenie lodowiska + uzyskano dofinansowanie 

ze środków budżetu miasta w kwocie 20.000,00 zł.  

 zakup nowych elementów wyposażenia lodowiska (60 par łyżew, 120 par wkładek, 

10 kasków do hokeja, 2 misie do nauki jazdy na łyżwach). 

 zakup nowych elementów do pielęgnacji murawy obu stadionów (piaskarko-siewnik, 

walec z kolcami przeznaczony do aeracji, zamiatarka do trawy i liści, przyczepka 

tandem, grabie do aeracji i wertykulacji). 

 wykonano umocnienie skarpy boiska dolnego oraz zamontowano dodatkowy drenaż 

odwodnieniowy skarpy. 

 zainstalowanie ławek na trybunach boiska górnego połączone z wymalowaniem 

elementów betonowych trybun. 

 pozyskanie dwóch kosiarek – jedna typu traktorek Husqvarna oraz kosiarki 

wrzecionowej typu Allen. 

 dokonanie uszczelnienia dachu budynku socjalno-magazynowego przy górnej 

płycie. 

 znaczące zmodyfikowanie boiska do siatkówki plażowej nad Jeziorem  

Gałęźnym - poprawienie terenu boiska - w całości ze środków planu finansowego 

KOSiR,  

 zakup nowego sprzętu i promocja nowych dyscyplin sportowych - 

ogólnorozwojowych hokej na lodzie  - w całości ze środków KOSiR,  

 

 

Realizacja nowych oraz zmiany w 2018 roku inwestycji sportowych lub rekreacyjnych na 

obiektach zarządzanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji:  

 

 utworzenie nowej płyty boiska trawiastego przy stadionie górnym o powierzchni 

około 1800 m2, 

 zakup nowych przenośnych bramek o wymiarach 5 m x 2 m w ilości 5 sztuk 

(Stadion Miejski), 

 kompleksowy remont i konserwacja nawodnienia dolnego Stadionu Miejskiego - 

płyty głównej, 

 remont łazienek w pokojach 305 i 306 w budynku Kościerskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji, 

 wykonanie nowej łazienki w pokoju 304 oraz ustawienie dodatkowego prysznica  

w łazience w pokoju 301 (KOSiR), 

 zakup dodatkowych łóżek na wyposażenie budynku KOSiR-u (przyjmowanie 

obozów), 

 częściowa wymiana oświetlenia wewnętrznego budynku KOSiR (biuro, korytarze, 

hol, klatka schodowa), 

 częściowa wymiana monitoringu wewnątrz budynku (wideorejestrator), 

 przesunięcie pomostu na Jeziorze Gałęźnym,  

 zakup tarcicy na remont pomostu na Jeziorze Gałęźnym, 
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 zakup łodzi motorowej oraz garażu blaszanego na wyposażenie i potrzeby 

Kąpielska Miejskiego, 

 zakup dwóch chodzików, 30 sztuk kasków ochronnych na wyposażenie Lodowiska 

Miejskiego, 

 zakup przenośnego telebimu, 

 

 

Realizacja nowych oraz zmiany w 2019 roku inwestycji sportowych lub rekreacyjnych na 

obiektach zarządzanych przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji:  

 

 

 utworzenie nowej płyty boiska do siatkówki plażowej przy stadionie górnym o 

powierzchni około 264 m2 wraz z wyposażeniem, 

 zakup materiałów budowlanych pod planowany budynek szatniowo-magazynowy, 

 zakup i montaż piłkochwytów na stadionie głównym, oraz zakup nowych siedzisk na 

trybuny stadionu głównego, 

 montaż trawy hybrydowej na murawie stadionu górnego oraz dolnego, 

 montaż urządzenia siłowni zewnętrznej przy budynku KOSiR, 

 zakup nowych przenośnych bramek o wymiarach 5 m x 2 m w ilości 2 sztuk 

(Stadion Miejski), 

 zakup nowych przenośnych bramek o wymiarach 7,32 m x 2.44 m w ilości 2 sztuk 

(Stadion Miejski), 

 zakup zraszaczy, elektrozaworów i sterownika nawodnienia  Stadionu Miejskiego - 

płyty górnej, 

 kompleksowy remont pomieszczeń (cekolowanie, malowanie zainstalowanie rolet w 

oknach dachowych) oraz pokoi w budynku Kościerskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, 

 kompleksowy remont sali konferencyjnej (cekolowanie, malowanie, wymiana paneli 

podłogowych, zainstalowanie rolet) w budynku Kościerskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji, 

 kompleksowy remont pomieszczenia przejętego po KS Kaszubia w celu utworzenia 

siłowni wewnętrznej wraz z zapleczem, 

 niwelacja i oczyszczenie terenu wokół dawnej strzelnicy zlokalizowanej przy 

stadionie miejskim oraz udrożnienie cieku wodnego zlokalizowanego przy budynku 

KOSiR, 

 zainstalowanie systemu antenowego oraz odbiorników TV w pokojach 

przeznaczonych dla grup obozowych oraz w sali konferencyjnej, 

 wymiana istniejących czujek przeciwpożarowych oraz instalacja dwóch 

dodatkowych elementów, połączone  bezpośrednim sygnałem do firmy 

ochroniarskiej, 

 wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku KOSiR  

(pomieszczenia szatniowe KS Kaszubia, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie 

zewnętrzne, pomieszczenia piwnicy oraz toalety),  

 częściowa wymiana monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku (2szt 

kamer obrotowych, 4szt. kamer stacjonarnych zewnętrznych, 4szt. kamer 

stacjonarnych wewnętrznych, wymiana monitora podglądowego), 
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 kompleksowy remont pomostu (wymiana tarcicy połączona z impregnacją belek i 

desek, montaż nowych łańcuchów oraz zainstalowanie podświetlenia pomostu) nad 

Jeziorem Gałęźnym,  

 wykonanie pochylni zjazdowej dla służb ratowniczy nad jeziorem Gałęźnym, 

 zakup styroduru o łącznej powierzchni 900m2 wykorzystywanego jako podkład pod 

Lodowisko Miejskie, 

 zakup suszarki do łyżew i kasków, dwóch chodzików oraz 12 szt. łyżew hokejowych 

na wyposażenie Lodowiska Miejskiego, 

 zakup 19 szt. barierek odgradzających na wyposażenie Lodowiska Miejskiego. 

 

 

Działania zaplanowane w budżecie KOSiR, a nie wykonane w roku 2017 

wszystkie działania zakładane w roku 2017 zostały zrealizowane. 

  

Działania zaplanowane w budżecie KOSiR, a nie wykonane w roku 2018 

Kompleksowy remont pomostu przy Jeziorze Gałęźnym - planowana realizacja 

przesunięta na wiosnę 2019 roku 

 

Działania zaplanowane w budżecie KOSiR, a nie wykonane w roku 2019 

wszystkie działania zakładane w roku 2019 zostały zrealizowane. 

 

 

KOSiR w roku 2019 organizował lub współorganizował kilkadziesiąt imprez 

sportowych i rekreacyjnych (wg osobnego zestawienia)  

  

KOSiR prowadzi kilka sekcji sportowych ogólnodostępnych:  

dla młodzieży:  

 siatkówki dziewcząt 

dla seniorów:  

 sekcja Nordic Walking  

dla każdego:  

 Sekcja szachowa  

 Sekcja tenisa stołowego  

 Hokeja na lodzie 

  

  

KOSiR w realizacji zadań aktywnie i skutecznie współdziała z otoczeniem,  

tj. z przedsiębiorcami, z innymi instytucjami i stowarzyszeniami, z klubami sportowymi oraz 

z mediami w celu uzyskania możliwie szerokich efektów działalności statutowej oraz 

zgodnych z celami Strategii. W trakcie 2017, 2018 i 2019 roku dało się:  

 kontynuować współpracę ze sponsorami wspierającymi działalność statutową 

KOSiR,  

 współorganizować zajęcia rekreacyjne dla kolejnej grupy seniorów np. „Seniorzy  

z energią”,  

 pozyskać dofinansowanie oraz prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt  

współzatrudnienia animatorów na trzech Orlikach w edycji na rok 2017, 2018, 2019 
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 współpracować z organizacjami sportowymi w celu promowania nowych sekcji 

prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów (udostępnienie miejsca do 

ćwiczeń - budynek KOSiR) – zumba, boks, karate, trener personalny, 

 współpracować z organizacjami zewnętrznymi w celu organizowania obozów 

sportowych w budynku KOSiR, 

 zrealizować z nadwyżką plan dochodów jednostki za rok 2017, 2018 i 2019. 

 

  
Część 2.  

  
Monitoring i ocena stopnia wdrożenia  

zdarzeń merytorycznych w roku 2019 

dotyczących przedmiotu Strategii  
  

  

  

  

Wskaźniki Strategii do osiągnięcia w okresie 2016-2025:  

  

1) zwiększenie ilości o minimum 15% osób biorących udział w zajęciach 

sportowo-rekreacyjnych  

  

zmiany osób ćwiczących  w klubach:  

 z 289 wg danych Strategii na 679 wg danych za rok 2016 - wzrost o 135 %   

 (w tych danych zwiększyła się próbka badanych klubów, w związku ze  zwiększeniem ich 

działalności), 

 z 679 za rok 2016 poprzez 581 w roku 2017 do 511 osób w roku 2018- spadek o 

14% w roku 2017 i kolejne 12% w roku 2018,  

 2019 - 365 osób (kluby) + 227 osób (akademie) łącznie 592 osoby - wzrost o 16% 

 zmiany osób ćwiczących w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach:  

 z 721 wg danych Strategii na 583 wg danych za rok 2016 - spadek o 19,1 % oraz  

w kolejnych latach - 534 w roku 2017 (spadek 8%) i 467 w roku 2018 (spadek 13%). 

 2019 - 524 osoby – wzrost o 12% 

  

Łączna zmiana osób ćwiczących w klubach oraz w szkołach (poza systemem edukacji)  

z 1010 wg danych Strategii na 1356 wg danych za rok 2016 - wzrost o 34,3 %, a 

następnie w roku 2017 - 1115 osób (spadek 18%) oraz w roku 2018 - 978 osób (spadek 

12%). 

2019 – 1116 osób (wzrost 14%) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez kluby sportowe, akademie, szkoły. 

  

Wnioski:  

Wskaźnik wzrostu w pierwszym roku objętym Strategią został osiągnięty, a nawet 

znacząco przekroczony. Wynikało to jednak z faktu objęcia badaniem zwiększonej ilości 

klubów sportowych.  

Mając na uwadze dane z lat 2017 i 2018 wyraźnie zaznacza się tendecja spadkowa 

dotycząca uczestniczenia osób w zajęciach sportowych na rozpatrywanych 

płaszczyznach.  

Niemniej sporządzone zestawienie nie obejmuje dwóch placówek niepublicznych, dla 

których nie uzyskano danych. 

Zmniejszenie aktywności w klubach sportowych jest porównywalne do zmniejszenia 

udziału dzieci i młodzieży w szkolnych sportowych zajęciach pozalekcyjnych.  

W roku 2019 również nie uzyskano informacji od trzech placówek  niepublicznych, niemniej 

zaznacza się wzrost ilości dzieci biorących udziała w zajęciach organizowanych przez 

akademie, które po raz pierwszy zostały uwzględnione w danych dotyczących strategii 

monitoringu. 

 

  

 

2) Zwiększenie ilości o co najmniej 5 oferowanych dyscyplin sportowych i 

innowacyjnych atrakcji rekreacyjnych w przestrzeni miejskiej:  

  

Nowe dyscypliny sportowe, których uprawianie stało się możliwe w Kościerzynie od roku  

2016 - nowa infrastruktura:  

 WYCIĄG NART WODNYCH tzw. WAKEBOARD - JEZIORO GAŁĘŹNE  

 STREET WORKOUT W PARKU PRZY UL. 8 MARCA  

 PARKOUR W PARKU PRZY UL. 8 MARCA  

 POWIĘKSZENIE LODOWISKA  

 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY JEZIORZE KAPLICZNYM 

 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA OSIEDLU 1000-LECIA 

 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 

 BOISKO TRAWIASTE TRENINGOWE STADION MIEJSKI 

 BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ STADION MIEJSKI 

 KOMPLEKSOWY REMONT POMOSTU JEZIORZE GAŁĘŹNE 
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 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY JEZIORZE GAŁĘŹNE 

 

 

nowe dyscypliny:  

 SPEED-BALL (Orlik przy SP6 i Stadion Miejski) 

 SPEEDBADMINTON (Orlik przy SP6 i Stadion Miejski)  

 TENIS ZIEMNY (Orlik przy SP4) 

 HOKEJ NA LODZIE (Lodowisko Miejskie przy SP 6) 

 

oraz znaczące zwiększenie ilości placów zabaw, jako ułatwienie i doskonała rekreacja 

ruchowa dla najmłodszych:  

  PLAC ZABAW PRZY UL. NORWIDA  

  PLAC ZABAW PRZY UL. STASZICA  

  PLAC ZABAW PRZY UL. KARTUSKIEJ  

  PLAC ZABAW PRZY UL. DĘBOWEJ  

  PLAC ZABAW PRZY UL. SIENKIEWICZA  

  PLAC ZABAW PRZY UL. MAŁEJ KOLEJOWEJ  

 PLAC ZABAW PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ 23 

  PLAC ZABAW NA OSIEDLU 1000-LECIA 

 PLAC ZABAW PRZY JEZIORZE KAPLICZNYM 

 PLAC ZABAW PRZY ULICY GAŁCZYŃSKIEGO 

 KARUZELA INTEGRACYJNA PRZY UL. ROGALI 

 PLAC ZABAW PRZY JEZIORZE GAŁĘŹNE 

  

Wnioski:  

Już w roku 2015, 2016 i 2017 wskaźnik nowych dyscyplin został osiągnięty, poprzez to, iż 

mamy możliwość uprawiania pięciu nowych dyscyplin: parkour, ćwiczeń typu "Cross Fit", 

nart wodnych, speed-ball oraz speebadminton. 

Ponadto stworzone zostały możliwości uprawiania dobrze ugruntowanych descyplin 

sportowych  takich jak hokej na lodzie czy tenis ziemny.   

Tendencję tą warto utrzymywać, ze względu na wartość w zagospodarowanie nisz 

aktywności fizycznej oraz popularyzację nowych form ruchu.  

Dzięki inwestycjom poczynionym na rzecz rozwoju Lodowiska Miejskiego w Kościerzynie, 

w 2019 roku powstała drużyna hokejowa Kościerskie Niedźwiedzie. Drużyna uczestniczyła 

w rozgrywkach amatorskiej ligii hokeja w Malborku, zajmując 8 miejsce oraz w turnieju 

hokeja w Tczewie, zajmując 3 miejsce. 

 

3) Zwiększenie udziału o minimum 10% klubów sportowych w aktywizacji 

mieszkańców.  

  

zmiany osób ćwiczących w klubach:  

 z 289 wg danych Strategii na 679 wg danych za rok 2016 - wzrost o 135 %  

 (w tych danych zwiększyła się próbka badanych klubów, w związku ze zwiększeniem ich 

działalności)  

przy uwzględnieniu dokładnie tych samych klubów (bez rozszerzania zakresu próbki)

 z 289 wg danych Strategii na 640 wg danych za rok 2016 - wzrost o 121.5 %  
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W latach 2017 i 2018 wyraźnie zaznacza się tendecja spadkowa osób ćwiczących w 

klubach sportowych. Niemniej nie bez znaczenia jest pojawiająca się na rynku duża liczba 

tzw. akademii sportowych, zorientowanych na różnego rodzaju dyscypliny sportowe, z 

dużym naciskiem na piłkę nożną i bieganie.  

W związku z powyższym zmieniająca się sytuacja na rynku ofert sportowych wpływa na 

uzyskane w latach 2017 i 2018 dane statystyczne, a co za tym idzie brak możliwości 

jednoznacznego wnioskowania o spadku aktywności fizycznej mieszkańców miasta. 

W 2019 roku po raz pierwszy zostały uwzględnione dane dotyczące akademii sportowych. 

Są to organizacje niezarejestrowane w danych powiatowych, a co za tym idzie 

problematycznym jest określenie dokładnej ich liczby. 

 

Wnioski:  

Wskaźnik wzrostu został w roku 2016 został osiągnięty. W latach 2017 i 2018 

zaobserwowano tendencję spadkową wskaźnika, natomiast rok 2019 przyniósł 16%-owy 

wzrost spowodowany zwiększeniem ilości badanych podmiotów o tzw. akademie.  

Zarówno tendencje światowe jak i krajowe pokazują, że osoby uprawiające sport 

niekoniecznie zrzeszają się w klubach, lecz organizują się spontanicznie wokół danych 

dziedzin sportowych i rekreacyjnych. Efektem tego są jednorazowe lub cykliczne 

wydarzenia, którym towarzyszy duża liczba uczestników.  

 

4) rozwój infrastruktury sportowej, tj. wybudowanie lub modernizacja na terenie 

Miasta Kościerzyna do 2025 roku:  

  

▪ wybudowanie przystanii kajakowej przy jeziorze Wierzysko,  

▪ wybudowanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy jeziorze Gałęźne 

(program OSA), 

▪ budowa boiska do siatkówki plażowej o powierzchni 262 m2 przy Stadionie 

Miejskim, 

▪ remont nawierzchni skateparku oraz ustawienie nowej rampy przy ul. 8-go Marca, 

 

Wnioski:  

Istnieje duże zagrożenie niezrealizowania wszystkich inwestycji wynikających z założeń 

Strategii Sportu. 

  

5) Inne wymagania wynikające ze Strategii i ich realizacja:  

  

 w kolejnych latach odpowiednia realizacja Strategii wymagać będzie znacznego 

zwiększenia nakładów na rozbudowę infrastruktury sportowej w mieście, 

 współpraca i przepływ informacji między organizacjami aktywnie działającymi na 

płaszczyźnie sportowej jest obszarem, w którym niezbędne jest wprowadzenie 

zmian i uściślenie dróg przepływu informacji zwrotnych do monitorowania Strategii, 

 

  

 6) Inne zagrożenia wpływające na kompleksowość i skuteczność realizacji Strategii:  

Największym zagrożeniem wpływającym na kompleksową realizację strategii jest brak 

odpowiednich środków finansowych. 
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7) Krótkoterminowe szanse i nadzieje związane z realizacją Strategii:  

Moda na aktywność fizyczną i prozdrowotne podejście do życia pozwala na realizację 

Strategii w obszarach niezwiązanych z dużymi nakładami finansowymi (rozbudowa 

infrastruktury). Należy mieć na uwadze fakt, iż uzyskiwane dane przedstawiały w latach 

2016-2018 tendencję spadkową w obszarze uprawiania sportu przez  dzieci i młodzież. 

Niemniej ostatnie dane za rok 2019 wskazują wzrost zainteresowania sportem i rekreacją.  

Największym zagrożeniem  dla realizacji Strategii są finanse, które ograniczają często 

możliwości podejmowania konkretnych inwestycji infrastrukturalnych. Niemniej należy mieć 

nadzieję, że przyszłe finanse Gminy Miejskiej Kościerzyna i Kościerskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji będą w większym stopniu skierowane na inwestycje w infrastrukturę sportową  

i dofinansowywanie organizacji pozarządowych. 

Właściwym wydaje się wprowadzenie zasady, iż Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

będzie czynnie uczestniczył w przyznawaniu i kontrolowaniu wydatkowanych środków 

przeznaczonych na organizacje pozarządowe. 
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