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1. Wstęp

Przyjęta jako załącznik do Uchwały nr 162/XII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 maja

2007 roku Strategia Rozwoju Miasta Sosnowca do 2020 roku nie wyczerpuje zagadnień związanych

z sosnowieckim sportem i rekreacją. Jedynie jeden z celów pośrednich - propagowanie zdrowego stylu

życia i aktywnego wypoczynku - odnosi się do tej tematyki. W ramach tego punktu określone zostały

kierunki działań mające doprowadzić do realizacji zamierzonego celu:

• tworzenie,  modernizacja  i  rewitalizacja  miejskich  ośrodków  turystyki,  rekreacji  i  aktywnego

wypoczynku;

• promocja systemu rekreacji wewnątrz Miasta;

• tworzenie programów propagujących aktywny styl życia i wypoczynku; 

• utrzymywanie  i  modernizacja  istniejącej  bazy  instytucjonalnej  sportowej  i  rekreacyjnej

w mieście; 

• stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego. 

Mając  jednak na uwadze,  iż  sport  i  rekreacja zajmują mocną pozycję w systemie  wartości

indywidualnych i  społecznych,  służą rozwojowi  człowieka,  w tym zachowaniu zdrowia i  sprawności

oraz  wartościowemu  zagospodarowaniu  czasu  wolnego,  Prezydent  Miasta  Sosnowca  zdecydował

o  rozpoczęciu  prac  nad  niniejszym  dokumentem.  Zostały  one  powierzone  Dyrektorowi  Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Strategia  Rozwoju  Sportu  w  Sosnowcu  na  lata  2016-2020  powstała  w  powiązaniu

z dokumentami wyższego rzędu – Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 oraz Strategią

Rozwoju  Sportu  w  Województwie  Śląskim  do  roku  2020.  Realizacja  zadań  wskazanych  w  tych

opracowaniach winna skutkować następującymi działaniami i zmianami, także w odniesieniu do miasta

Sosnowiec:

• rozwojem i stabilizacją systemów szkolenia i współzawodnictwa;

• określeniem kierunków rozwoju sportu zawodowego;

• określeniem miejsca i roli administracji samorządowej we wspieraniu sportu lokalnego.
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2. Stan sportu w Sosnowcu

Sosnowiec  to  miasto  sportowych  tradycji.  Sportowcy  ze  stolicy  Zagłębia  przez  lata  sięgali

po najwyższe trofea w kraju, jak i zagranicą. Do największych sukcesów sosnowieckiego sportu należy

zaliczyć  wywalczenie  przez  siatkarzy  Płomienia  Milowice  w  1978  roku  Pucharu  Europy  Mistrzów

Krajowych. Najlepsi w Europie okazali się także szabliści MOSiR Sosnowiec, którzy w 2003 roku byli

bezkonkurencyjni w rywalizacji drużynowej.

Na krajowej arenie roi się od osiągnięć sosnowieckich ekip. Piłkarki Czarnych mają na swym

koncie  aż  czternaście  tytułów  mistrza  Polski.  Z  kolei  hokeiści  Zagłębia  pięciokrotnie  stawali  na

najwyższym stopniu podium, a koszykarzom Zagłębia sztuka ta udała się dwa razy. Siatkarki Płomienia

Milowice w pięciu sezonach były najlepsze w Polsce. Natomiast siatkarze Płomienia zdobyli dwa tytuły

mistrzów  Polski.  Trzecie  złoto  przypadło  sosnowieckim  siatkarzom  występującym  pod  nazwą

Kazimierz-Płomień.  Piłkarze  Zagłębia  mogą poszczycić  się  czterema zwycięstwami  w rozgrywkach

o Puchar Polski, a także czterokrotnie byli wicemistrzami Polski.

Sukcesy  odnosili  również  zawodnicy  startujący  w  rywalizacji  indywidualnej.  Po  medale

Mistrzostw  Świata  i  Europy  sięgał  szermierz,  reprezentant  MOSiR  Sosnowiec,  Rafał  Sznajder.

Nie można także pomijać osiągnięć karateków, judoków czy też bokserów.

Sosnowiecki  sport  może  poszczycić  się  pokaźnym  gronem  olimpijczyków  –  dwudziestu

zawodników  wzięło  udział  w  Igrzyskach  Olimpijskich.  Ponadto  sześciu  spośród  nich  wywalczyło

medale. Złoto Igrzysk Olimpijskich zdobyli siatkarze: Ryszard Bosek, Wiesław Gawłowski, Włodzimierz

Sadalski  i  Zbigniew  Zarzycki;  srebro  -  piłkarz  Wojciech  Rudy,  natomiast  dwa  brązowe  medale  -

siatkarka  Krystyna  Czajkowska-Rawska.  Pozostałymi  sosnowieckimi  olimpijczykami  są:  Marek

Cholewa,  Wiesław  Jobczyk,  Stanisław  Klocek,  Marek  Marcinczak,  Jarosław  Morawiecki,  Andrzej

Nowak, Włodzimierz Olszewski, Krzysztof Podsiadło, Henryk Pytel, Andrzej Świątek, Andrzej Zabawa

(hokej  na  lodzie),  Justyn  Węglorz  (koszykówka),  Andrzej  Jarosik  (piłka  nożna),  Leszek  Molenda

(siatkówka) oraz Rafał Sznajder (szermierka).
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2.1 Sport zawodowy i młodzieżowy

W sferze kultury fizycznej w Sosnowcu działa 75 podmiotów realizujących zadania z zakresu

sportu i rekreacji. Ich szeroka działalność jest skierowana do różnych grup wiekowych i środowisk.

Dziewięć  sosnowieckich  klubów sportowych posiada drużyny rywalizujące w ogólnopolskich

rozgrywkach w grach zespołowych. W sezonie 2015/2016 miasto w najwyższej klasie rozgrywkowej

reprezentują:  hokeiści  HK Zagłębie  Sosnowiec,  koszykarki  KS JAS-FBG Zagłębie  Sosnowiec  oraz

piłkarki nożne KKS Czarni Sosnowiec. Pozostałe drużyny rywalizują na szczeblach: I liga - piłkarze

nożni Zagłębie S.A.; II liga - siatkarze MKS MOS Płomień Sosnowiec, piłkarze ręczni SPR Zagłębie

Sosnowiec oraz koszykarze Basket Zagłębie S.A.; A klasa - piłkarze nożni AKS Niwka Sosnowiec, KRS

TKKF Zew Kazimierz oraz KS Górnik Sosnowiec.

W  rywalizacji  indywidualnej  na  poziomie  zmagań  seniorskich  udział  biorą:  judocy  (KS

Budowlani  Sosnowiec),  kick-bokserzy  (AKS  Niwka  Sosnowiec),  lekkoatleci  (MKS  MOS  Płomień

Sosnowiec),  szermierze  (MKS  Fortis  Sosnowiec,  TMS  Zagłębie  Sosnowiec  i  Zagłębiowski  Klub

Szermierczy) oraz tenisiści stołowi (UKS Dwójka Sosnowiec i UKS Huragan Sosnowiec).

Sportowe  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  prowadzone  jest  w  15  dyscyplinach  sportu  przez

20 podmiotów. Według stanu na styczeń 2015 r. szkoleniem objętych jest ponad 2,5 tysiąca osób.

Tabela 1. Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Sosnowca na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 25.06.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,  poz.
857 z późn. zm.). Stan na 31 października 2015 r.

Lp. Nazwa Rodzaj Działalności / Sekcje

1
UKS „Rudna” przy S.P. Nr 1
w Sosnowcu

piłka siatkowa, tenis stołowy

2 MKS-MOS „Płomień” piłka siatkowa, lekkoatletyka

3
UKS „Huragan” przy S.P. Nr 45
w Sosnowcu

pływanie, tenis stołowy

4 UKS Zagłębie - Sosnowiec hokej

5
UKS „Płomyczek” przy ZSO Nr 3
w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114

lekka atletyka, pływanie, tenis stołowy, piłka 
siatkowa, piłka nożna

6 UKS „KAZIMERZ PŁOMIEŃ” siatkówka halowa, plażowa

7 UKS „Lech” brak danych

8 Rugby Klub „KOLIBER” Sosnowiec rugby
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9
UKS „04 Klimontów” im. Andrzeja 
Chojnackiego

piłka nożna

10
UKS „Grupa Kolarska Zagłębie 
Sosnowiec”

kolarstwo

11 UKS „AKME-KIEPURA” szachy

12 UKS „Kiliński” żeglarstwo, kajakarstwo

13 UKS „Orlęta” w Sosnowcu hokej na trawie, cheerleaders

14 MUKS „Zagłębie ZSO 14” piłka ręczna

15 UKS Judo „25” Sosnowiec judo

16
UKS „Dwójka” przy Gimnazjum Nr 2
w Sosnowcu

tenis stołowy, szachy

17 UKS „Zagłębiacy” Sosnowiec hokej

18 UKS „Tramp”
piłka nożna, piłka siatkowa, zajęcia taneczne, 
zajęcia fitness, zajęcia sportowo-rekreacyjne

19
UKS „FreeStaszki” z siedzibą w ZSO 
Nr 15 w Sosnowcu

frisbee

20 UKS „Piłkarz” Sosnowiec piłka nożna

21 UKS „Basket 98” koszykówka

22 MUKS DORADO WOPR Sosnowiec

pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, 
ratownictwo sportowe, ratownictwo sportowe łodzi 
IRB, ratownictwo wodne, sporty motorowe, karting, 
rafting, kanioning, nurkowanie

23 UKS Ósemka pływanie, gimnastyka korekcyjna, piłka nożna

24 UKS „Olimpijczyk” piłka ręczna, siatkówka

Tabela  2. Kluby  Sportowe  działające  w  formie  stowarzyszenia,  których  statuty  nie  przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Sosnowca na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 127 poz. 857 z późn. zm.). Stan na 31 października 2015 r. 

Lp. Nazwa Rodzaj Działalności / Sekcje

1
Towarzystwo Hokeja Champion 
„Sielec” Sosnowiec

hokej

2
Zagłębiowskie Stowarzyszenie 
Rehabiltacyjno-Sportowe „Wulkan”

pływanie

3 Klub Sportowy „GYMNAZION” muay thai
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4 Klub Sportowy CAPOEIRA brazylijska sztuka walki - capoeira

5 Klub Sportowy BOWLING TEAM bowling

6 Akademia Piłki Nożnej piłka nożna

7
Stowarzyszenie Miłośników Sportów 
Letnich

tenis ziemny

8 Klub Sportowy AL-ien Team paintball

9
Sosnowiecki Klub Motocrossowy-
MOTO Sosnowiec

sekcja motorowa, quady

10 Stowarzyszenie FALCON bilard

11 Football Team Sosnowiec piłka nożna

12 Jorkyball Polska jorkyball

13 Szerszenie Oxys Sosnowiec sekcja piłki nożnej pięcioosobowej (futsal)

14
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Zagłębie” Sosnowiec

piłka ręczna

15
Amatorska Liga Piłki Nożnej 
Sosnowiec

piłka nożna

16 Klub Sportowy „AC Sosnowiec” piłka nożna

17
Klub Sportowy „Zagłębie 1906 
Sosnowiec”

piłka nożna

18 SPH OXYS piłka nożna halowa

19
Stowarzyszenie Oldboye Zagłębie 
Sosnowiec

piłka nożna

20
Miejski Klub Szermierczy Fortis 
Sosnowiec

szermierka

21 Energy Riders Team kolarstwo grawitacyjne - Downhill oraz Enduro

22
Stowarzyszenie Rekreacyjno-
Sportowe „Gold Fight Club”

sporty walki

23
„Amatorski Klub Hokejowy WILD 
DOGS”

hokej

24 Zagłębiowski Klub Szermierczy szermierka
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Tabela  3. Sosnowieckie  Stowarzyszenia  Kultury  Fizycznej  zarejestrowane  w  Krajowym  Rejestrze
Sądowym. Stan na 31 października 2015 r. 

Lp. Nazwa Rodzaj Działalności / Sekcje

1
Towarzystwo Rozwoju Hokeja - 
Zagłębie

hokej

2
Klub Żeglarski „Zagłębie” 
w Sosnowcu

żeglarstwo

3
Sosnowieckie Towarzystwo Sportowe 
„Zagłębie”

4
Młodzieżowy Koszykarski Klub 
Sportowy „Zagłębie” Sosnowiec

koszykówka

5
Amatorski Klub Hokejowy „Zagłębie” 
Sosnowiec

hokej

6
Towarzystwo Miłośników Szermierki - 
ZAGŁĘBIE

szermierka

7 Klub Hokejowy „Zagłębie-Sosnowiec” hokej

8
Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie 
Sosnowiec

9 HK „Zagłębie Sosnowiec” hokej

10
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej

upowszechnianie kultury fizycznej

11
Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Sosnowcu

12
Sosnowiecki Związek Klubów i Ognisk
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej

13 Klub Sportowy „Budowlani” ju-jitsu

14
Amatorski Klub Sportowy „Niwka”
w Sosnowcu

piłka nożna

15
Kolejowy Klub Sportowy „Czarni”
w Sosnowcu

piłka nożna

16 Sosnowiecki Klub Karate karate

17 Klub Sportowy „FILAR” Sosnowiec

18
Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF 
„ZEW”

piłka nożna

19 Klub Sportowy „DRAGON” taekwon-do

20 Klub Sportowy „Górnik” Sosnowiec boks, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie

21 Klub Sportowy „JAS-FBG” Sosnowiec koszykówka
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22
Stowarzyszenie Sportowe Byłych 
Piłkarzy i Sympatyków „Zagłębia” 
Sosnowiec - Oldboye 

piłka nożna

23
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Fizycznej, Hipoterapii i Jeździectwa 
„Ostrowy” w Sosnowcu

jeździectwo konne

24 Zagłębiowskie Towarzystwo Tenisowe tenis

25 Klub Sportowy „SALWA”

Tabela 4. Spółki prowadzące działalność w obszarze kultury fizycznej. Stan na 31 października 2015 r. 

Lp. Nazwa Rodzaj Działalności / Sekcje

1. Basket Zagłębie S.A. Koszykówka

2. „Zagłębie” S.A. Piłka nożna

2.2 Sport szkolny

W  roku  szkolnym  2015/2016  w  sosnowieckich  szkołach  funkcjonuje  25  publicznych  klas

sportowych.  Przychylając  się  do  wniosków dyrektorów szkół,  we wrześniu 2015 roku uruchomiono

klasy sportowe w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 3 – oddziały sportowe piłki nożnej chłopców

na poziomie gimnazjum w Gimnazjum nr 18  i na poziomie liceum w III Liceum Ogólnokształcącym

im. B. Prusa, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 – oddziały sportowe koszykówki chłopców

i dziewcząt oraz piłki ręcznej chłopców w Gimnazjum Sportowym Nr 24 oraz w Szkole Podstawowej

Nr 42 – oddział sportowy piłki ręcznej chłopców.

Tabela 5. Zestawienie liczby uczniów klas sportowych na tle ogólnej  liczby uczniów w publicznych
szkołach podstawowych. Stan na 31 października 2015 r.

liczba oddziałów
(klas)

liczba uczniów liczba dziewcząt liczba chłopców

Klasy sportowe 5 95 27 68

Ogółem 10.294 5.074 5.220

Specjalizacje klas sportowych w szkołach podstawowych: judo – 1 (dziewczęta i chłopcy), piłka ręczna

– 1 (chłopcy), pływanie – 2 (dziewczęta i chłopcy), tenis – 1 (dziewczęta i chłopcy).
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Tabela 6. Zestawienie liczby uczniów klas sportowych na tle ogólnej  liczny uczniów w publicznych
gimnazjach. Stan na Stan na 31 października 2015 r.

liczba oddziałów
(klas)

liczba uczniów liczba dziewcząt liczba chłopców

Klasy sportowe 18 379 172 207

Ogółem 4.137 2.020 2.117

Specjalizacje  gimnazjalnych  klas  sportowych:  judo  –  1  (dziewczęta  i  chłopcy),  hokej  na  lodzie  –

1 (dziewczęta i chłopcy), koszykówka – 5 (dziewczęta i chłopcy), piłka nożna – 3 (chłopcy), piłka ręczna

– 5 (dziewczęta i chłopcy), piłka siatkowa – 2 (dziewczęta).

Tabela 7. Zestawienie liczby uczniów klas sportowych na tle ogólnej  liczny uczniów w publicznych
liceach ogólnokształcących. Stan na 31 października 2015 r.

liczba oddziałów
(klas)

liczba uczniów liczba dziewcząt liczba chłopców

Klasy sportowe 2 41 0 41

Ogółem 1.899 1.109 790

Specjalizacje klas sportowych w liceach ogólnokształcących: piłka nożna – 2 (chłopcy).

Ponadto w Sosnowcu siedzibę ma Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa
Sportowego  Polskiego Związku  Hokeja  na  Lodzie.  W ramach trzech oddziałów uczęszcza do niej
50 uczniów.
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3. Stan bazy sportowej w Sosnowcu

Bazę dla wymienionych w poprzednim punkcie podmiotów stanowi kilkadziesiąt obiektów - hal

sportowych,  stadionów,  basenów.  Z  bogatej  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  mogą  korzystać

zarówno zawodowcy, jak i amatorzy oraz miłośnicy aktywnego wypoczynku.

Dwudziestoma  obiektami  sportowo-rekreacyjnymi  administruje  Miejski  Ośrodek  Sportu

i  Rekreacji.  Wśród  nich  znajdują  się:  hale  sportowe,  boiska  piłkarskie,  pływalnie,  korty  tenisowe,

lodowisko,  skate parki,  siłownie,  a także stok narciarski  i  kąpielisko.  Większość obiektów powstała

w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wobec czego wymaga gruntownych modernizacji.

Bazę  sosnowieckich  obiektów  sportowych  uzupełniają  stadion  lekkoatletyczny  z  kortami

tenisowymi  administrowany  przez  Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  oraz  Stadion  Piłkarski

w  dzielnicy  Zagórze,  którego  właścicielem  jest  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  z  siedzibą

w  Bytomiu.  Sosnowiec  posiada  także  rozbudowaną  przyszkolną  bazę  sportową,  wśród  której

wyróżniają się trzy kompleksy sportowe „Orlik”.

3.1 Obiekty sportowe

Kompleks Piłkarski przy ulicy Kresowej 1

Po  gruntownej  modernizacji  części  treningowej,  która  miała  miejsce  w  latach  2007-2009,

znacznie  poprawił  się  jego  stan.  Kompleks  zyskał  wówczas  oświetlone  boiska  treningowe  (jedno

sztuczne  i  dwa  o  nawierzchni  z  trawy naturalnej)  oraz  pawilon  szatniowy  o  wysokim standardzie.

W  tej  części  obiektu  zmodernizowano  ponadto  drogi  wewnętrzne,  wybudowano  przyłącze  energii

elektrycznej i wody oraz przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną.

Pozostałą  część  obiektu  stanowi  stadion  piłkarski  posiadający  ogrzewaną  murawę

i oświetlenie. W znacznym zakresie kilka lat temu wyremontowano trybuny oraz częściowo zadaszono.

Pozostałe elementy stadionu przeszły w swojej pięćdziesięcioletniej historii  jedynie fragmentaryczną

i doraźną modernizację.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31

Centralną część obiektu stanowi płyta boiska głównego, która mimo wieloletniej eksploatacji jest

w dobrym stanie. W dobrym stanie są także dwa parterowe pawilony stanowiące zaplecze szatniowo-

administracyjne. Dzięki środkom unijnym, w ubiegłym roku boisko treningowe o nawierzchni z trawy
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syntetycznej  zostało  wzbogacone  o  oświetlenie.  Również  w  2014  roku  wykonano  modernizację

ogrodzenia  kortów  tenisowych  oraz  wycięto  część  starego  drzewostanu,  po  czym  zlikwidowano

zniszczoną trybunę ziemną od strony alei Mireckiego. Z kolei w 2015 roku wymieniono pozostałą część

ogrodzenia oraz powstała nowa trybuna przy płycie boiska głównego.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kompleks Sportowy przy ulicy Orląt Lwowskich 70

Obiekt  składa  się  z  trzech  niezależnych  funkcjonalnie  części:  hali  sportowej  z  widownią,

sali  treningowej  dla  sportów walki  z  siłownią oraz  boisk  -  piłkarskiego z  widownią i  treningowego.

W  ostatnich  latach  wymieniony  został  parkiet  w  hali  głównej,  zaadoptowana  część  pomieszczeń

na  siłownię  i  salę  treningową  dla  sportów  walki,  wybudowane  boisko  treningowe  w  miejscu

dotychczasowych boisk asfaltowych i kortów tenisowych oraz wybudowane trybuny dla widzów przy

boisku  głównym.  Opracowany  został  projekt  kompleksowej  modernizacji  hali  głównej,  holu,  szatni,

adaptację  piwnic  na  szatnie,  dobudowę  dodatkowej  kubatury  z  przeznaczeniem  na  magazyny

i  kotłownię  gazową.  Projekt  ten został  częściowo zrealizowany w 2012 roku,  gdy przeprowadzono

modernizację szatni w poziomie parteru oraz adaptację na szatnie pomieszczeń piwnicznych.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Żeromskiego 9

Obiekt  składa  się  z  hali  głównej  z  widownią,  zaplecza  szatniowo  -  administracyjnego

i dobudowanej nad nim sali treningowej dla sekcji szermierki. Obiekt nigdy nie przechodził gruntownej

modernizacji.  Prowadzone  w  nim  prace  modernizacyjne  miały  na  celu  jedynie  wyeliminowanie

zagrożeń i poprawę standardu. W ramach typ prac w 2008 roku wymieniono siedziska, a w 2010 roku

parkiet. Nadal jednak obiekt boryka się z problemami użytkowymi. Obecnie najpoważniejsze z nich to

nieszczelny  dach  wymagający  dodatkowo  użytkowania  kosztownej  w  eksploatacji  instalacji

rozmrażania pokrywy śnieżnej  oraz niesprawna kanalizacja ogólnospławna powodująca podtapianie

ściekami podziemnych części obiektu podczas długotrwałych opadów lub nawalnych deszczy.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Braci Mieroszewskich 91

Obiekt  składa  się  z  hali  głównej  z  widownią  i  zaplecza  administracyjno-szatniowego.

W przyziemiu funkcjonuje sala treningowa dla sekcji bokserskiej z zapleczem szatniowym. Kilkanaście

lat temu obiekt przeszedł modernizację części administracyjnej, szatni, holu głównego, elewacji, dachu,
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oświetlenia, nawierzchni sportowej oraz zamontowano siedziska na trybunie.  Nie oznacza to jednak,

że jego stan, szczególnie estetyczny, jest w pełni zadowalający. Wskazana byłby modernizacja elewacji

i sali treningowej w przyziemiu.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Hala Sportowa przy ulicy Baczyńskiego 4

Hala została wyremontowana w 1995 roku. Przeprowadzono wówczas modernizację internatu

i  sal  lekcyjnych,  zorganizowano siłownię i  gabinety odnowy biologicznej.  W 2006 roku wymieniono

oświetlenie hal, a parkiet zastąpiono nawierzchnią sportową. W 2009 roku zmodernizowano elewację

obiektu.

Na  modernizację  oczekują  widownie  wyposażone  w  drewniane  ławki  i  hol  główny  obiektu.

Obiekt wymaga podjęcia działań w zakresie poprawy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Stadion Zimowy przy ulicy Zamkowej 4

Ostatnią  poważniejszą  modernizację  tafli  A  przeprowadzano  w  latach  1995-1997.

Wypiaskowano wówczas konstrukcję dachu, wykonano jego ocieplenie i nowe pokrycie, zamontowano

nową wymiennikownię, wymieniono oświetlenie, zamontowano siedziska. W 2001 roku zainstalowano

nową stację chłodzenia oraz zamontowano nowe bandy. Z kolei w latach 2007-2008 przebudowano

szatnie oraz gabinety odnowy biologicznej.

Wiele elementów obiektu pochodzi z okresu jego budowy, część z nich jest już w stanie przed

awaryjnym,  co  wynika  z  protokołów  z  przeglądów  stanu  technicznego.  Pilnej  naprawy  wymaga

elewacja części administracyjno - socjalnej obiektu, uszkodzony mur oporowy w rejonie wjazdu rolby,

schody ewakuacyjne, ściany boczne hali na konstrukcji stalowej wypełnione szkłem zbrojonym.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Stadion Piłkarski przy ulicy Gałczyńskiego 7

W skład obiektu wchodzi płyta boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, trybuna dla

kibiców, dwa niezależne zaplecza kontenerowe złożone, jedno z trzech, drugie z siedmiu kontenerów.

Obiekt jest ogrodzony.
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Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Stadion Piłkarski przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99 A

Obiekt  w  bardzo  złym  stanie  technicznym.  Z  uwagi  na  zdewastowaną  infrastrukturę,

użytkowany w ograniczonym zakresie.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pawilon Sportowy przy ulicy Starzyńskiego 50

W obiekcie  funkcjonuje  siłownia  i  sala  treningowa.  Po przeprowadzeniu  w  2008  roku  prac

modernizacyjnych,  obiekt  jest  w  dobrym stanie  technicznym.  Dla  poprawy  jego  estetyki  wskazana

byłaby modernizacja elewacji oraz wymiana okien.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Stadion lekkoatletyczny przy alei Mireckiego 4

W skład obiektu wchodzą: budynek administracyjno-szatniowy, budynek magazynowy, stadion

z tartanową bieżnią i zadaszonymi trybunami z 870 miejscami siedzącymi, miejsca rozgrzewkowe oraz

dwa boiska do siatkówki plażowej i korty tenisowe.

Obiekt w dobrym stanie technicznym. Miejscowej renowacji wymaga jedynie bieżnia.

Obiekt zarządzany jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Stadion Piłkarski przy ulicy Braci Mieroszewskich

W skład obiektu wchodzą: płyta boiska głównego wraz z trybuną ziemną, boiska treningowe,

niewielki parterowy budynek. Znajduje się on w stanie daleko posuniętej degradacji. Większość jego

elementów, poza płytą boiska głównego, nadaje się jedynie do rozbiórki. 

Obiekt jest własnością Spółki Restrukturyzacji  Kopalń. Czynione są starania zmierzające do

przejęcia stadionu.
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3.2 Obiekty rekreacyjne ogólnodostępne

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ulicy 3 Maja 51

Na terenie kompleksu funkcjonują trzy wyciągi narciarskie. W centralnej jego części znajduje się

budynek  administracyjno  –  socjalny,  a  tuż  obok  niego  urządzenia  siłowni  zewnętrznej.  W  skład

infrastruktury wchodzi także zbiornik na wodę do zaśnieżania. 

W ciągu ostatnich czterech lat, tj. od momentu nabycia przez gminę obiektu w drodze licytacji

komorniczej  przechodził  on  różnorakie  prace  modernizacyjno  -  naprawcze  nabytej  infrastruktury.

Obecnie jest w dobrym stanie technicznym, w pełni przygotowany do realizowania zarówno zimowej,

jak i letniej oferty.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pływalnia Kryta i Siłownia przy ulicy Żeromskiego 5

W 2009  roku obiekt  przeszedł  częściową  modernizację,  która  znacznie  podniosła  standard

w obrębie hali basenowej, co przyczyniło się do kilkukrotnego wzrostu ilości użytkowników.

W obiekcie nadal są jednak miejsca wymagające interwencji, jak np. podstemplowany od kilku

lat strop szatni. Brodzik dla dzieci nie był modernizowany od początku powstania obiektu. Elewację

pływalni w dużym stopniu stanowią banery reklamowe zasłaniające nietynkowane i nieocieplone ściany.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pływalnia Kryta przy ulicy Hubala Dobrzańskiego 99

W latach 1996-97 został wykonany remont kapitalny niecki głównej oraz zaplecza wokół niecki.

W roku 2002 wykonano remont  zaplecza szatniowo -  łazienkowego.  Natomiast  pomieszczenie hali

basenowej i niecka wraz z instalacją uzdatniania wody zostały zmodernizowane w 2012 roku.

W roku ubiegłym na  remont  pozostałej  części  obiektu  pozyskano środki  z  Banku Ochrony

Środowiska w ramach Programu JESSICA.  Aktualnie  realizowane są  prace modernizacyjne,  a  ich

efektem będzie adaptacja drugiej kondygnacji wraz z antresolą na sale fitness, siłownię, do ćwiczeń

ogólnorozwojowych oraz zajęć animacji kulturalnej. Obiekt zyska także nową elewację.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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Pływalnia Letnia przy ulicy 3 Maja 41 

Obiekt  składa się  z  dwóch niecek  basenowych,  brodzika,  zjeżdżalni  basenowej,  kompleksu

boisk oraz budynku administracyjnego. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie

obiektu  nie  były  przeprowadzane  żadne  poważniejsze  remonty  poza  budową  nowoczesnej  stacji

uzdatniania dla dwóch niecek w 2000 roku, naprawą nawierzchni boisk oraz modernizacją elewacji

budynku.  Obiekt  wymaga  kompleksowej  modernizacji  lub  całkowitej  przebudowy.  Żelbetowa

konstrukcja niecek kruszy się i przecieka. W stanie awaryjnym jest podziemna część budynku - strop

pod garażem i kanały wokół niecek. Także zjeżdżalnia basenowa wymaga coraz większych nakładów

na utrzymanie jej w sprawności technicznej. Tymczasem zabiegi konserwacyjne mają jedynie charakter

doraźny i sprowadzają się do corocznego malowania posiadanej infrastruktury.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pływalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego 181

W 2010 roku przeprowadzono gruntowną modernizację obiektu, w ramach której odnowiono

dwie  niecki  basenowe  i  wybudowano  budynek  szatniowo  -  administracyjny.  Wraz  z  wybudowaną

w 2008 roku stacją uzdatniania wody basenowej pozwoliło to uzyskać nowoczesny i bardzo lubiany

przez użytkowników obiekt. Na dalsze lata odłożono z kolei budowę brodzika i zjeżdżalni basenowej.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Korty Tenisowe przy ulicy Szkolnej 4 B

Obiekt składa się z trzech kortów tenisowych, ściany treningowej i dwóch niewielkich budynków

stanowiących  zaplecze  szatniowo  -  sanitarne  i  magazyn.  Całość  jest  ogrodzona.  Pięć  lat  temu

wyremontowano ścianę tenisową wraz z nawierzchnią przed nią. Poza wymianą ogrodzenia w 2001

roku w obrębie kortów nie przeprowadzano żadnych prac modernizacyjnych.

Obiekt administrowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Kąpielisko Stawiki przy ulicy Kresowej

W skład obiektu wchodzi akwen wodny oraz budynek dawnej przystani wydzierżawiony kilka lat

temu i zaadoptowany przez dzierżawcę na prowadzenie działalności gastronomicznej. Od dwóch lat

cały teren poddawany jest pracom modernizacyjnym. W 2014 roku została wybudowana plaża, a obok

niej powstał pac zabaw i siłownia zewnętrzna. Prywatny inwestor uruchomił na części akwenu wyciąg

do nart wodnych.
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Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Skate Park przy ulicy Braci Mieroszewskich

Obiekt ten to kameralny, niemal osiedlowy skate park dla lokalnych miłośników dyscypliny.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Skate Park przy ulicy Zamkowej

Obiekt służy głównie lokalnym miłośnikom dyscypliny.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Skate Park przy ulicy Jasieńskiego

Wybudowany  w  2013  roku  przy  znaczącym  udziale  środków  unijnych  skate  park  i  część

sąsiadujących z nim alejek parkowych cieszą się dużą popularnością wśród nie tylko mieszkańców

naszego miasta, lecz także regionu.

Obiekt zarządzany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

3.3 Obiekty przyszkolne

Tabela 8. Stan szkolnych boisk sportowych i  basenów kąpielowych – szkoły podstawowe. Stan na
24 listopada 2015 r.

Lp. Nazwa jednostki

Boiska sportowe Baseny kąpielowe
Ocena stanu technicznego –

potrzeby remontoweWykonane remonty i modernizacje od 2002 roku
– zakres rzeczowy

1.
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Niepodległości

Nie remontowane Brak

Wymagana jest przebudowa 
terenów boisk - w 2012 r. 
opracowano dokumentację 
projektową. Zadanie 
zaproponowano do planu 
inwestycji na lata 2016-2018

2.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Gimnazjum Nr 12 (ZSO Nr 8)
ul. Hutnicza

W 2006 r. przebudowa 
boisk sportowych – I etap 
- boisko wielofunkcyjne o 
nawierzchni z kostki 
betonowej. Realizacja ze 
środków gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi.
W  2009 r. przebudowa  
bieżni i skoczni w dal na 
nawierzchnię 
poliuretanową.

Basen - wykonano 
remont niecki w 2002 
roku 

Koszt inwestycji budowy boiska
i bieżni – 452.607 zł.
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3. Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Kościelna

W 2002-2003 boisko 
wielofunkcyjne – 
ogólnodostępne z kostki 
betonowej.
Realizacja ze środków 
gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

                 brak

Koszt inwestycji: 309.293 zł.
Wymagana zabudowa 
dodatkowych piłkochwytów - 
propozycja do planu na 2016 r.

4.
Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Wawel
Gimnazjum Nr 16
ul. Legionów

W 2005 r. boisko 
wielofunkcyjne 
ogólnodostępne o 
nawierzchni z kostki 
betonowej - obiekt 
wspólny dla Gimnazjum 
Nr 16 i SP nr 6. 
Finansowanie ze środków
gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

                 brak
Koszt inwestycji: 359.916,-zł.

5. Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Teatralna

W 2015 roku wykonano 
inwestycję – przebudowę 
nawierzchni boiska 
wielofunkcyjnego na 
poliuretanową w ramach 
budżetu obywatelskiego –
I edycja.

brak Koszt inwestycji 500.000 zł.

6. Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Mieroszewskich

nie remontowane                  brak
Boiska - wymagany remont 
nawierzchni asfaltowej.

7. Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Reymonta

nie remontowane                  brak
Boiska - wymagana przebudowa
nawierzchni, nowe urządzenia
i remont ogrodzenia.

8.
Szkoła Podstawowa Nr 12
Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 13)
ul. Baczyńskiego

W 2009 -2010 r. 
wykonano boisko 
wielofunkcyjne i bieżnię
o nawierzchni 
poliuretanowej, skocznię 
w dal, odwodnienie
i zagospodarowanie 
terenu. Projektowanie- 
2008 r. Realizacja ze 
środków gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi.

                 brak Koszt inwestycji - 1.306.447 zł.

9.
Szkoła Podstawowa Nr 13
Gimnazjum Nr 2 (ZSO Nr 9)
ul. Jedności

W 2008- 2010 r. 
wykonano boisko 
wielofunkcyjne, boiska do 
piłki siatkowej
i koszykówki, bieżnię, 
skocznię w dal, rzutnię do
pchnięcia kulą
o nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z zagospodarowaniem 
terenu.

                 brak Koszt inwestycji - 1.840.006 zł.

10.
Gimnazjum nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 15
ul. Wojska Polskiego

W 2002-2003 r. wykonano
inwestycję boiska z kostki 
betonowej  wspólne dla 
Gimnazjum nr 1 i S.P. nr 
15. Realizowane ze 
środków gminnego 
funduszu przeciwdziałania
wspólne alkoholizmowi.

                 brak
Koszt inwestycji - 234.828 zł.
Wymagana przebudowa 
nawierzchni na poliuretanową.

11.
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Okrzei
Z.S.O. Nr 1
ul. St. Staszica

W 2011-2013 r. wykonano
obiekt wspólny dla obu 
placówek; budowa dwóch 
boisk wielofunkcyjnych - 
sieci odwodnienia terenu 
ze studniami chłonnymi, 

brak Koszt inwestycji – 1 732 254,-zł.
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sieci instalacji 
energetycznej 
oświetlenia, płyty boisk
z nawierzchnią 
poliuretanowo-gumową, 
piłkochwyty, oświetlenie 
terenu boisk, monitoring 
wizyjny, chodniki, 
ogrodzenie
i zagospodarowanie 
terenu wokół boisk - 
trawniki, zadrzewienie.  
Finansowanie ze środków
gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

12.
Szkoła Podstawowa Nr 17
Gimnazjum Nr 17 (ZS Nr 1)
ul. Zamkowa

Inwestycję wykonano
w 2015 r. w ramach I 
edycji Budżetu 
Obywatelskiego – 
nawierzchnię 
poliuretanową na 
istniejącym boisku 
wielofunkcyjnym.

                brak Koszt inwestycji – 300.000 zł.

13. Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Przyjaciół Żołnierza

nie remontowane                 brak

Wymagana jest przebudowa 
terenów boisk – w 2012 r. 
opracowano dokumentacje 
projektową. 

14. Szkoła Podstawowa Nr 19
ul. Składowa

W 2013-2014 r. wykonano
boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni 
poliuretanowej, 
odwodnienie, chodniki, 
oświetlenie i piłkochwyty, 
nawierzchnia ze sztucznej
trawy na boisku do piłki 
ręcznej i mini nożnej, 
monitoring wizyjny, 
wyposażenie boisk.

               brak     
Koszt inwestycji – 1.239.223 zł.

15. Szkoła Podstawowa Nr 20
ul. Gen. Andersa

nie remontowane
nawierzchnia asfaltowa

               brak Wymagany remont nawierzchni.

16. Szkoła Podstawowa Nr 21
ul. Zawodzie

W latach 2008-2009 - 
przebudowa boisk 
szkolnych - boisko 
wielofunkcyjne i boisko do
piłki koszykowej
o nawierzchni 
poliuretanowej, bieżnia
i skocznia w dal, chodniki,
zagospodarowanie 
terenu. Realizacja
z gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

               brak Koszt inwestycji – 548.286 zł.

17. Szkoła Podstawowa Nr 22
ul. Urbanowicz

W 2002-2003 r. boisko 
wielofunkcyjne – 
ogólnodostępne z kostki 
betonowej, finansowane
z gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

               brak Koszt inwestycji – 275.799 zł.

18. Szkoła Podstawowa Nr 23
ul. Zapały

W 2000-2002 r.  
przebudowa nawierzchni  
na trawiastą wraz
z odwodnieniem terenu,   
finansowanie z gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi. 

brak Koszt inwestycji – 301.736 zł.
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19. Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Krasickiego

Nie remontowane                brak
Boiska-wymagany remont 
nawierzchni boisk.

20. Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Grabowa

W latach 2008-2009 
budowa boiska 
wielofunkcyjnego
o nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z zagospodarowaniem 
terenu - ogrodzenie, 
chodniki, skocznia w dal, 
schody terenowe.
Dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki - 200 tys. zł.

               brak Koszt inwestycji – 629.700 zł.

21. Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Zagłębiowska

W 2012-2015 r. budowa 
boiska wielofunkcyjnego 
wraz z bieżnią, 
zeskocznią do skoku
w dal - o nawierzchni  
poliuretanowej, zbiornik 
retencyjny i studnię 
regulacyjną
z odwodnieniem terenu, 
oświetlenie
i zagospodarowanie. 
Realizacja z gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki – 101.000 zł.

               brak Koszt inwestycji – 1.509.804 zł.

22.
Szkoła Podstawowa Nr 32
Gimnazjum Nr 5 (ZSO Nr 12)
ul. Jasieńskiego

W 2015 r. - II etap 
inwestycji - boisko 
wielofunkcyjne
o nawierzchni
ze sztucznej trawy;
w ramach I edycji Budżetu
Obywatelskiego

               brak Koszt inwestycji – 846.000 zł.

23.
Szkoła Podstawowa Nr 33,
Gimnazjum Specjlane Nr 22
(ZSO Nr 6)
ul. Starzyńskiego

boisko trawiaste                brak

24. Szkoła Podstawowa Nr 35
ul. Ligonia

Nawierzchnia asfaltowa  
wykonana przez Miejski 
Zakładu Usług 
Komunalnych.

               brak
Wymagane ułożenie 
nawierzchni poliuretanowej

25.
Szkoła Podstawowa Nr 36
Gimnazjum Nr 3 (ZSO Nr 10)
ul. Czołgistów

I etap - 2008 r. - 
przebudowa boisk 
szkolnych z programu 
„Moje boisko- Orlik 2012” 
- boisko do piłki nożnej  
ze sztucznej trawy, boisko
wielofunkcyjne
o nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z odwodnieniem i 
zapleczem sanitarno-
szatniowym.
II etap- 2009 r. - „Lokalne 
centrum sportowo-
rekreacyjne„ - bieżnia, 
skocznia, rzutnia, plac 
zabaw, drogi, chodniki, 
ogrodzenie
i zagospodarowanie  
terenu. Dotacja Fundacji 
Timken.

              brak

Koszt inwestycji –  2.947.635 zł,
w tym:
  I etap -     1.997.635 zł
                  (666.000 zł 
dofinansowanie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki)
 II etap -        950.000 zł  
(dofinansowanie Timken)
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26.
Szkoła Podstawowa Nr 37
Gimnazjum Nr 4 (ZSO Nr 11)
ul. Skwerowa

W 2015 r. przebudowa  
boiska sportowego - na 
nawierzchnię 
poliuretanową - 
podbudowę
i nawierzchnię 
asfaltobetonową – 
wykonawca Miejski 
Zakład Usług 
Komunalnych. Realizacja
z gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

              brak
                  
 Koszt inwestycji – 370.000 zł.

27.
Szkoła Podstawowa Nr 38
Gimnazjum Nr 8 (ZSO Nr 5)
ul. Boh. Monte Casino

Wymiana nawierzchni –
kostka brukowa (2004-
2005 r.)

              Brak

Planowana budowa 
kompleksu 
basenowego.

Wymagana wymiana 
nawierzchni boiska do 
koszykówki.

28. Szkoła Podstawowa Nr 39
ul. Lubelska

W 2004-2005 r.  
przebudowa  boisk, 
nawierzchnia z kostki 
betonowej wraz
z kanalizacją deszczową  
Realizacja z gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi.

                brak Koszt inwestycji –  229.860 zł.

29. Szkoła Podstawowa Nr 42
ul. B. Prusa

W 2015 r. przebudowa  
boiska szkolnego - na 
nawierzchnię 
poliuretanową, 
ogrodzenie, monitoring. 
Podbudowę
i nawierzchnię 
asfaltobetonową wykonał 
Miejski Zakład Usług 
Komunalnych. Realizacja
z gminnego funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

                brak Koszt inwestycji –  520.000 zł.

Tabela 9. Stan szkolnych boisk sportowych i basenów kąpielowych – gimnazja. Stan na 24 listopada
2015 r.

Lp. Nazwa jednostki

Boiska sportowe Baseny kąpielowe
Ocena stanu technicznego –

potrzeby remontoweWykonane remonty i modernizacje od 2002 roku
– zakres rzeczowy

1.
Gimnazjum Nr 7
ul. Białostocka

W 2005-2006 r. 
przebudowa boiska wraz 
z kanalizacją deszczową, 
nawierzchnia z kostki 
betonowej , finansowanie 
z Gminnego Funduszu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi.

brak Koszt inwestycji – 272.756 zł.

2.
Gimnazjum Nr 9
ul. Kalagi

W 2009 –2010 r. 
przebudowa  boisk 
szkolnych; w tym
z programu„ Moje boisko-
Orlik 2012” – budowa 
boiska do piłki nożnej
ze sztucznej trawy , 
boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z zapleczem sanitarno-
szatniowym, bieżnia i 
skocznia w dal, boisko do 
siatkówki plażowej, 

brak

Koszt inwestycji - 1.762.000 zł,  
w tym dofinansowanie ze 
środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki – 666.000 zł.
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ogrodzenie, chodniki
i drogi, trybuny, 
monitoring, wraz
z zagospodarowaniem 
terenu.

3.
Gimnazjum Nr 13
ul. Zamenhofa

W 2014 -2015 r. 
wykonano remont 
podbudowy boisk – 
Miejski Zakład Usług 
Komunalnych)
z wykonaniem 
nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z wyposażeniem.

                brak

Tabela 10. Stan szkolnych boisk sportowych i basenów kąpielowych – licea ogólnokształcące. Stan na
24 listopada 2015 r.

Lp. Nazwa jednostki

Boiska sportowe Baseny kąpielowe
Ocena stanu technicznego –

potrzeby remontoweWykonane remonty i modernizacje od 2002 roku
– zakres rzeczowy

1.
II  L.O.
ul. Parkowa

W  2006 -2007 r. budowa 
boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni z kostki 
betonowej, odwodnienie 
terenu, kanalizacja 
deszczowa, chodniki, 
schody terenowe.  
Realizacja z gminnego 
funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi -
293.209,-zł. 

brak Koszt inwestycji – 482.147 zł.

2.

III L.O.
Gimnazjum Nr 18
(Z.S.O. Nr 3)
ul. Piłsudskiego

Teren sportowy wymaga 
remontu lub przebudowy.

Basen z zapleczem po 
remoncie kapitalnym.

W 2008 r. opracowano 
dokumentację projektowo-
kosztorysową przebudowy 
terenów sportowych. Zadanie 
wnioskowane o dofinansowanie 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 - 
wniosek przyjęty, lecz nie 
uzyskano dofinansowania, 
zadanie pozostało na liście 
rezerwowej. Wartość zadania 
3.167.090 zł. Propozycja do 
planu inwestycji wieloletnich na 
lata od 2018 w cyklu 3-letnim,
z planowanym pozyskaniem 
środków zewnętrznych.

3.
IV L.O. i Gimnazjum Nr 25 (ZSO 15)
pl. Zillingera

W 2009-2010 r. 
przebudowa boisk 
szkolnych - budowa 
boiska wielofunkcyjnego, 
boiska do siatkówki
i koszykówki
o nawierzchni 
poliuretanowej, bieżni
i skoczni w dal, trybuny, 
odwodnienie
i zagospodarowanie 
terenu.

brak

Koszt inwestycji - 1.461.695 zł - 
wnioskowano o dofinansowanie 
ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 - zadanie zostało 
zamieszczone na liście 
rezerwowej, bez 
dofinansowania.

4.
V  L.O.
(Z.S.O. Nr 7)
ul. Gwiezdna

Wykonano inwestycje 
„Moje Boisko- Orlik 2012” 
i „Biały Orlik” – obiekty 
ogólnodostępne przy ul. 
11 Listopada – Boczna. 
Obiekt w administracji 
ZSO nr 7 w Sosnowcu.

brak
Wymagany remont 
przyszkolnych terenów 
sportowych
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5.
VI  LO, SP 45
(Z.S.O. Nr 2)
ul. Czeladzka

W 2007 r. rozbudowa 
terenów sportowych - I 
etap - przebudowa 
kanalizacji deszczowej, 
kabli energetycznych, 
uzbrojenie terenu              
W 2008 r. - II etap - 
boisko wielofunkcyjne, 
boisko do piłki siatkowej 
i koszykówki -
o nawierzchni 
poliuretanowej. W 2009 r. 
III etap - wymiana 
nawierzchni na boisku 
asfaltowym na 
poliuretanową.

W 2015 r. zakończono 
kapitalny remont 
basenu.

 

Koszt inwestycji – 
boiska -    847.744 zł.
basen  -    500.000 zł

6.

VII  L.O., SP Nr 40 
i  Gimnazjun Nr 24
(Z.S.O. Nr 14)
ul. Kisielewskiego

W 2007-2008 r. budowa 
boiska piłkarskiego
o nawierzchni ze 
sztucznej trawy
z programu „Blisko  
boisko”.
Dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu i 
Turystyki – 300.000 zł.
Nowy obiekt - hala 
sportowa zrealizowana
w latach 2011-2013.

               brak Koszt inwestycji - 581.989 zł.

Tabela 11. Stan szkolnych boisk sportowych i basenów kąpielowych – szkoły zawodowe. Stan na 24
listopada 2015 r.

Lp. Nazwa jednostki

Boiska sportowe Baseny kąpielowe
Ocena stanu technicznego –

potrzeby remontoweWykonane remonty i modernizacje od 2002 roku
– zakres rzeczowy

1.
CKZiU
ul. Grota-Roweckiego

W 2009-2010 r. budowa  
boiska wielofunkcyjnego, 
bieżni, skoczni w dal, kort 
tenisowy; o nawierzchni 
poliuretanowej, chodniki, 
oświetlenie boisk.

               brak

Koszt inwestycji – 1.726.360,
w tym dofinansowanie ze 
środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 – 426.637 zł
(w 2015 r.).

2.
CKZiU
ul. Br. Mieroszewskich

nie remontowano                brak
Wymagana przebudowa 
nawierzchni boisk i bieżni.

3.
CKZiU
ul. Kilińskiego 31

nie remontowano                brak

Wymagany remont boiska – 
wymiana nawierzchni asfaltowej,
wymiana ogrodzenia, 
oświetlenie i wykonanie ławek 
dookoła boiska.

4.
Zespół zkół Elektronicznych
i Informatycznych
ul. Jagiellońska

W 2014 r. - I etap - 
budowa boiska 
wielofunkcyjnego
o nawierzchni 
poliuretanowej wraz
z odwodnieniem terenu, 
ogrodzenie, oświetlenie, 
zagospodarowanie 
terenu.
II etap - zaproponowany 
do projektu budżetu na 
2016 r. - 500 tys. zł.

               brak

Koszt  inwestycji – 1.075.000 zł, 
w tym: dofinansowanie I etapu-  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
-355.000 zł. (2014 r.).

5.
CKZiU
ul. Legionów

nie remontowano

Basen do remontu
w zakresie przebudowy
niecki. Dach hali 
basenowej po 
remoncie, okna 
wymienione.

Boisko o uszkodzonej 
nawierzchni asfaltowej - 
wymaga remontu.
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6.
CKZiU
ul. Wawel

Brak - istniejąca 
nawierzchnia asfaltowa 
niepełnowymiarowa.

                 brak

7.
CKZiU
ul. Kilińskiego 25

nie remontowano Stan basenu – dobry.    

Boiska o uszkodzonej 
nawierzchni asfaltowej – 
wymaga przebudowy 
(nieużytkowane).
Basen – po remoncie.

Tabela 12. Stan szkolnych boisk sportowych i basenów kąpielowych – szkoły specjalne. Stan na 24
listopada 2015 r.

Lp. Nazwa jednostki

Boiska sportowe Baseny kąpielowe
Ocena stanu technicznego –

potrzeby remontoweWykonane remonty i modernizacje od 2002 roku
– zakres rzeczowy

1.
ZSS Nr 2
Gimnazjum Specjalne Nr 21
ul. Sucha

nie remontowane
o nawierzchni asfaltowej.

              brak

Wymagany remont lub 
przebudowa boisk, remont 
trybun, wymiana urządzeń oraz 
wymiana nawierzchni.

2.
ZSS Nr 4
Gimnazjum Specjalne Nr 23
ul. Franciszkańska

Wykonano kompleksowy 
remont adaptacyjny  
terenów zewnętrznych  
przy ul. Franciszkańskiej 
5a dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych –
na podstawie  
dokumentacji projektowej.

               brak

3.
M.O.S.
al. Mireckiego

Rozbudowano 
infrastrukturę 
Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego.

               brak
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4. Priorytety, cele i zadania

Cel strategiczny

Sosnowiec miastem sprzyjającym aktywności fizycznej mieszkańców

oraz uprawianiu sportu zawodowego

Głównym  założeniem  Strategii  jest  nakreślenie  działań  prowadzących  do  uczynienia

z Sosnowca miasta przyjaznego mieszkańcom poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej.

Zostanie  to  zrealizowane dzięki  zapewnieniu  dostępu do zmodernizowanej  infrastruktury  sportowo-

rekreacyjnej oraz przedstawieniu bogatej oferty zajęć rekreacyjnych i rywalizacji sportowej.

Dzięki wspieraniu reprezentujących miasto sportowców osiągną oni wysokie wyniki w krajowym

i  międzynarodowym współzawodnictwie  sportowym,  a  mieszkańcy będą  mieli  okazję  do  oglądania

występów sosnowieckich sportów na satysfakcjonującym poziomie.

Sosnowiec miastem rekreacji i sportu 

Priorytet A Priorytet B Priorytet C

Wzrost aktywności fizycznej
mieszkańców „Aktywny

Sosnowiec”

Wspieranie sportu
na poziomie seniorskim
i sportowego szkolenia

dzieci i młodzieży

Rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej

Priorytet A

Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców „Aktywny Sosnowiec”

Sosnowiec  miastem   rekreacji   i  aktywnych  mieszkańców.  Gmina  zaspokaja  potrzeby

mieszkańców Sosnowca w zakresie  aktywności  fizycznej,  podejmuje działania  w celu  podniesienia

świadomości  mieszkańców  o  znaczeniu  rekreacji  w  budowaniu  kondycji  fizycznej  i  kształtowania

postaw aktywności rekreacyjnej, dostarcza atrakcyjną i różnorodną w formie, publiczną i powszechną

ofertę  wysokiej  jakości  zajęć  oraz  stwarza  warunki  organizacyjne  do  uprawiania  rekreacji  przy

wykorzystaniu  nowoczesnej  infrastruktury  rekreacyjnej  i  sportowej.  Kreuje  wizerunek  miasta

dostrzegającego  znaczenie  rekreacji  i  aktywności  fizycznej  na  wzrost  poziomu  i  jakości  życia

mieszkańców.
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Cel szczegółowy 1: Upowszechnianie i promocja rekreacji oraz kształtowanie i ugruntowanie

postaw   aktywności  ruchowej  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych

mieszkańców Sosnowca 

Gmina  Sosnowiec  widzi  w  działaniach  promujących  i  wykształcających  u  mieszkańców Sosnowca

postawy podejmowania  aktywności  ruchowej  szansę na uświadomienie  mieszkańcom konieczności

podjęcia  uprawiania  rekreacji  w  trosce  o  własną  kondycję  zarówno  fizyczną,  jak  i  psychiczną.

Prowadzenie  akcji  edukacyjnych  i  dostarczenie  mieszkańcom  informacji  nt.  atrakcyjności  form

aktywnego  spędzania  wolnego  czasu,  nowoczesnej,  dostępnej,  zlokalizowanej  w  pobliżu  miejsca

zamieszkania, bazie terenów i obiektów potencjalnie mogących służyć do uprawiania rekreacji,  winno

mieć  przełożenie  na  wzrost  poziomu  zainteresowania  mieszkańców  aktywnością  ruchową.

Dodatkowym aspektem mogącym przemawiać do mieszkańców i świadczącym za podjęciem tego typu

formy aktywności są niskie koszty związane z uprawianiem rekreacji. Sprzymierzeńcem planowanych

działań  będzie  moda  na  aktywność  sportową,  obecnie  lansowana  przez  środowiska  sportowe

i medyczne w mediach. Aktywność fizyczna  odgrywa ogromną rolę na każdym etapie życia człowieka.

Działania  ukierunkowane  zostaną   i  adresowane  będą  zarówno,  do  najmłodszych  sosnowiczan,

jak  i do młodzieży, jak również  do dorosłych mieszkańców. Mieszkańcy winni czerpać zadowolenie

z  uprawiania  rekreacji  i  mieć  ugruntowaną  postawę,  względem  odczuwania  potrzeby  ruchu

i  systematycznego jej zaspokajania, w trosce  o poprawę stylu i jakości życia.  Dodatkowo, wysoki

poziom gwarantowanych przez miasto usług rekreacyjnych i dbałość Gminy o rozwój kondycji fizycznej

u jej mieszkańców winien pozytywnie wpływać na wzrost poczucia dumy z przynależności do wspólnoty

lokalnej.

Zadanie 1.1: Promocja sprawności fizycznej  i aktywnego stylu życia

Opracowanie  atrakcyjnego  informatora  dla  mieszkańców  i  jego  publikacja  na  stronie  internetowej

Gminy  i  jednostek  miejskich,  prezentującego  założenia  niniejszego  dokumentu  strategicznego  ze

szczególnym  uwzględnieniem  oferty  aktywności  fizycznej  dla  mieszkańców  Miasta  Sosnowca.

Aktualizowanie informacji o realizowanych projektach i warunkach uczestnictwa  oraz możliwościach

dostępu do  bazy rekreacyjnej  i sportowej. Zachęcanie mieszkańców do odwiedzania portalu poprzez

organizowanie  na  portalu  konkursów  z  nagrodami.  Wypracowanie  skutecznych  form  docierania

z informacjami do mieszkańców i bliska współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Zadanie 1.2: Organizowanie akcji tzw. Dni Otwartych Drzwi

Organizowanie dla mieszkańców w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Międzyszkolnego

Ośrodka Sportowego tzw.  Dni  Otwartych Drzwi.  Działanie ma na celu przedstawienie społeczności

lokalnej zakresu działalności poszczególnych obiektów, jak i całości działalności miejskich jednostek

działających w obszarze rekreacji i sportu oraz zapoznanie mieszkańców  z ich ofertą i z możliwościami

26



ich  partycypacji  w  proponowanych  formach  aktywności  fizycznej.  Do  współpracy  przy  realizacji

działania zostaną zaproszone sosnowieckie organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury

fizycznej i turystyki.

Zadanie 1.3: Sosnowiec areną wysokiej rangi wydarzeń sportowych

Współorganizacja prestiżowych imprez  i  zawodów sportowych międzynarodowych i  krajowych oraz

wykorzystanie  wydarzeń  w  działaniach  promocyjnych  popularyzujących  rekreację  w  kontekście

wielkiego sportu.  Zaangażowanie znanych postaci   sosnowieckiego sportu do udziału w imprezach

rekreacyjnych z udziałem mieszkańców.

Zadanie 1.4: Realizacja akcji popularyzujących sport rodzinny

Organizacja  imprez  rodzinnych  popularyzujących  walory  reprezentatywnych  dla  sezonów  letniego

i  zimowego  form  aktywności  ruchowej  poprzez  stworzenie  możliwości  bezpłatnego  korzystania,

jednego dnia w roku, w godzinach późnowieczornych i nocnych w sezonie letnim z pływalni krytych

(„Nocne pływanie”), zaś w sezonie zimowym z wyciągów narciarskich i ślizgawek (Biała noc”). 

Zadanie 1.5: Realizacja miejskich programów

Przygotowanie przez  jednostki  Gminy funkcjonujące w obszarze sportu  i  rekreacji  Gminy rocznych

programów  wzrostu  aktywności  fizycznej  i  rekreacyjnej  dla  mieszkańców  Sosnowca,  spójnych

z niniejszy dokumentem.

Zadanie 1.6: Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi

Współpraca  odbywa się  w  formie  finansowej  i  niefinansowej,  określonej  w  rocznych  i  wieloletnich

programach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca jest realizowana poprzez

udostępnianie obiektów, współorganizację imprez, powoływanie zespołów roboczych i konsultacyjnych

oraz  poprzez  inne  formy  niezbędne  do  realizacji  zadań  publicznych  Gminy,  zdefiniowanych

w art.  5 ust.  1-4 i  art.  11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 z późn. zm.).

Cel szczegółowy 2: Poszerzenie oferty rekreacyjnej 

Wzbogacenie  oferty  rekreacyjnej   o  dodatkowe  atrakcyjne  elementy,   które  mają  za  zadanie

pobudzenie  i  zachęcenie  mieszkańców  w  każdym  wieku,  do  aktywnego  uczestnictwa

w proponowanych formach czynnego spędzania wolnego czasu na terenach i w obiektach sportowych

stanowiących  własność  Gminy.  Wypracowana  propozycja  oferty,   powinna  ze  względu  na  swoją

atrakcyjność,  stanowić  dla  mieszkańców  ciekawą  alternatywę  w  stosunku  do  biernego  spędzania
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wolnego czasu w domu. Wachlarz propozycji  będzie ulegał w przyszłości modyfikacjom wynikającym

z potrzeby dostosowania oferty do zmieniających się gustów i  oczekiwań mieszkańców w zakresie

proponowanych form rekreacji, warunków uczestnictwa (np. odpłatności), miejsca świadczenia usługi

rekreacji. 

Zadanie 2.1: Rozwijanie oferty rekreacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży

Poszerzenie  oferty  nieodpłatnych,  zróżnicowanych zajęć  rekreacyjnych dla  dzieci  i  młodzieży,  jako

wartościowego sposobu wykorzystania czasu wolnego i uzupełnienia zajęć sportowych pozalekcyjnych

organizowanych w szkołach oraz organizowanie różnorodnych zawodów rodzinnych.

Zadanie 2.2: Edukacja sportowa w szkołach

Działania mają doprowadzić do wywołania zainteresowania wśród dzieci i młodzieży sferą aktywności

ruchowej, a w konsekwencji – wszechstronnego rozwoju sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

Zadanie 2.3: Organizowanie zajęć w czasie wolnym od nauki

Organizacja   wypoczynku  wakacyjnego  w  okresie  ferii  zimowych  i  wakacji  letnich  dla  dzieci

z  uwzględnieniem  w  programie  różnorodnych  zajęć  rekreacyjnych  i  sportowych.   W  czasie  ferii

zimowych  organizowanie   na  terenach  przy  obiektach  sportowych  i  szkolnych  ogólnodostępnych

ślizgawek.  W  okresie  wolnym  od  zajęć  szkolnych,  organizowanie  dla  dzieci  i  młodzieży

uczęszczających do sosnowieckich placówek oświatowych bezpłatnych zajęć nauki pływania i tenisa,

a  także  rekreacji  w  Strefach  Sportu  oraz  zajęć  nauki  jazdy  na  nartach  w okresie  ferii  zimowych.

Ponadto organizacja wypoczynku półkolonijnego. 

Zadanie 2.4:  Wspieranie rekreacji na poziomie poszczególnych dzielnic i na forum miasta

Organizacja  imprez  sportowo-  rekreacyjnych  w  dzielnicach  i   realizacja  jednodniowej  imprezy

ogólnomiejskiej   pn.  Festiwal  Aktywności.  Zadaniem będzie  przygotowanie  atrakcyjnego  programu

aktywności ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych i zmobilizowanie do uczestnictwa w Festiwalu

grup  mieszkańców  już  uprawiających  rekreację  (w  zajęciach  rekreacyjnych  organizowanych  przez

MOSiR na poziomie dzielnic) i mieszkańców nie wykazującej zainteresowania aktywnością ruchową.

Festiwal  Aktywności   powinien  stanowić,  swojego  rodzaju  miejskie  forum,  na  którym  grupy

mieszkańców  uprawiające rekreację  w dzielnicach,  będą mieli  okazję  do  poznania  się  i  wymiany

doświadczeń oraz integracji. 
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Zadanie 2.5:  Zwiększenie liczby kursów nauki pływania

Skrócenie czasu oczekiwania dzieci   w wieku od  5  do 9 lat   na udział  w kursie  nauki  pływania

i zwiększenie liczby organizowanych kursów.  Istnieje duże zainteresowanie rodziców dzieci,  w tym

przedziale wiekowym, uczestnictwem ich dzieci w zajęciach nauki pływania, co przekłada się na dość

długi  okres  oczekiwania  (od  momentu  zapisania  dziecka  do  rozpoczęcia  zajęć,  średnio  około

3  miesiące).  Dodatkowo  realizacja  działania,  w  przypadku  dzieci  z  wykrytymi  wadami  postawy  –

uczestniczącymi w zajęciach gimnastyki korekcyjnej organizowanych przez Miejski Ośrodek Gimnastyki

Korekcyjnej,  umożliwi włączenie  im do programu korekcji, zajęć w wodzie (od uczestników wymaga

się umiejętności pływania).

Zadanie 2.6:  Wspieranie aktywności ruchowej seniorów

Uruchomienie Akademii Wychowania Fizycznego Trzeciego Wieku, z myślą o nieczynnych  zawodowo

mieszkańcach w wieku 50+, w celu  ich aktywizacji ruchowej i  integracji społecznej.  Projekt przewiduje

organizowanie zajęć  ruchowych w  obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Sosnowcu

i w terenie (m.in. z wykorzystaniem urządzeń, o których mowa w ramach projektu „Dzielnicowe Parki

Sportu i Wypoczynku).  Zajęcia będą prowadzone w określonym czasie (w godzinach dopołudniowych)

przez  wykwalifikowanego  instruktora  i  obejmować  szkolenie  teoretyczne  (przygotowujące  do  danej

aktywności) i praktyczne (udział w określonej aktywności). Zajęcia obejmowałyby zarówno ćwiczenia

ogólnorozwojowe, jak i szkoleniowe w określonych dyscyplinach sportu. Podczas zajęć dla seniorów

odbywać się mają  także animacje dla dzieci (w wieku od 3 do 6 lat) pozostających pod opieką osób

uczestniczących w zajęciach. 

Zadanie 2.7:    Wspieranie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych

Inicjowanie działań dotyczących uczestnictwa w rekreacji osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci

i młodzieży w formie prezentowania niepełnosprawnym różnych form aktywności ruchowej  i możliwości

ich uprawiania oraz przygotowania systemu preferencji w  dostępie  osób niepełnosprawnych  do bazy

sportowo-rekreacyjnej.   Zwiększenie  udziału  Miejskiego Ośrodka Sportu   i  Rekreacji  w  organizacji

zawodów integracyjnych  i propagowaniu aktywności ruchowej niepełnosprawnych.  

Zadanie 2.8:    Realizacja projektu „Sosnowiec biega”

Organizacja  imprez biegowych, skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta (dzieci, dorosłych,

seniorów) i  uruchomienie z myślą o mieszkańcach  w dzielnicach  projektu pn. „Sosnowiec biega”.

Propozycja  kierowana  jest  do  chętnych  biegaczy,  którzy  wykażą  zainteresowanie  udziałem

w cotygodniowym,  grupowym bieganiu, pod okiem instruktora. 
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Zadanie 2.9:  Niwelowanie barier w dostępie do usług rekreacyjnych

Wykorzystanie  walorów  terenowych  w  sąsiedztwie  obiektów  MOSiR  w  organizowaniu  dla

sosnowiczanek  bezpłatnych  zajęć  rekreacyjnych  -  zajęcia  realizowane  cyklicznie  (1  godzina

co  najmniej  1  raz  w  tygodniu).  Organizowanie  przedsięwzięcia  umożliwi  mieszkankom  podjęcie

aktywności fizycznej  i  jej  realizację w bliskim sąsiedztwie miejsc zamieszkania oraz sprzyjać winno

budowaniu poprzez rekreację więzi społecznych w dzielnicy.

Działanie 2.10:  Organizowanie lig drużyn amatorskich  

Prowadzenie lig drużyn amatorskich  w sportach zespołowych (piłka siatkowa, piłki koszykowa i piłka

nożna).  Przeprowadzenie  badania  preferencji  sportowych  mieszkanek  Sosnowca  i  poszerzenie

rozgrywek amatorskich poprzez organizację ligi dla kobiet, w wybranej przez sosnowiczanki dyscyplinie

sportu.

Działanie 2.11:   Wspieranie rekreacji rowerowej

Zachęcanie  mieszkańców  do  rekreacji  ruchowej  przy  wykorzystaniu  roweru.  Zorganizowanie  grup

(co najmniej dwóch), które  jeden raz w tygodniu będą pod okiem opiekuna – instruktora pokonywać na

rowerze wytyczoną trasę. Jazda na rowerze jest bardzo popularną formą aktywności fizycznej.  Część

rowerzystów, szczególnie osób starszych, z obawy przed potencjalnymi zagrożeniami w ruchu ulicznym

ze  strony  ruchu  pojazdów  samochodowych,  rezygnuje  z  podejmowania  rekreacji  rowerowej.

Organizowana forma wycieczek rowerowych winna  służyć poznawaniu tras rowerowych w Zagłębiu,

a  obecność  i  pozostawanie  pod  nadzorem  instruktora  będzie  wpływać  na  poprawę  poczucia

bezpieczeństwa uczestników wypraw.  

Priorytet B

Wspieranie sportu wyczynowego na poziomie seniorskim i szkolenia dzieci i młodzieży

Gmina  tworzy  warunki   organizacyjne,  wspiera   funkcjonowanie  i  rozwój  sportu  wyczynowego  na

wszystkich  poziomach przygotowania  i  współzawodnictwa sportowego i  we wszystkich kategoriach

wiekowych.  Wysiłek  organizacyjny  i  finansowy  sprzyja  wzrostowi  poziomu  wyników  sportowych

osiąganych przez sosnowieckich sportowców w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. Wysokie

wyniki sportowe  budują klimat dla zwiększenia zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży oraz

służą  propagowaniu  sportu  oraz  popularyzowaniu  podejmowania  aktywności  fizycznej  przez

mieszkańców.  Sukcesy sosnowieckich sportowców pozytywnie wpływają na odbiór i akceptację działań

realizowanych  przez  samorząd  w  obszarze  sportu  wyczynowego  i  służą  zacieśnieniu  więzi

społecznych, w efekcie wzbudzają wśród mieszkańców poczucie dumy z przynależności do lokalnej
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społeczności. Sport spełnia  rolę ważnego i wiarygodnego narzędzia w działaniach promujących miasto

na  ośrodek sprzyjający odnoszeniu sportowych sukcesów. Gmina zabezpiecza dzieciom i młodzieży

dostępność uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych oraz wspiera finansowo i  organizacyjnie

szkolenie sportowe  i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym we wszystkich dyscyplinach.

Cel szczegółowy 3: Wysokie wyniki sportowe sportu wyczynowego w kategorii seniorskiej

Realizacja celów na poziomie seniorskim możliwa będzie dzięki koncentracji sił i środków na wsparciu

dyscyplin  sportowych  reprezentujących  obecnie  odpowiedni  potencjał  sportowy  i  ważnych  dla

społeczności  lokalnej  ze  względu  na  kontynuowanie  tradycji  sportowych  miasta.  W  oparciu

o  przedstawione  kryteria  wyodrębniono  w  sporcie  wyczynowym  w  kategorii  seniorów  dyscypliny

sportowe o znaczeniu kluczowym i  dyscypliny sportowe komplementarne.

Zadanie 3.1: Wskazanie  dyscyplin  kluczowych  i  komplementarnych  w  sporcie  wyczynowym  na
poziomie seniorskim

Ustanowienie dyscyplin kluczowych dla Gminy ma wywołać rozwój tych dyscyplin oraz doprowadzić do

sukcesów. W stronę tych właśnie dyscyplin skierowane zostanie największe wsparcie organizacyjne

i finansowe. Mając na względzie oczekiwania społeczności lokalnej, kontynuację bogatych sportowych

tradycji  miasta  i  potencjał  sportowy  funkcjonujących  w  obszarze  sportu  podmiotów,  na  lata

obowiązywania niniejszego dokumentu, jako dyscypliny kluczowe wskazane zostają:

 hokej na lodzie mężczyzn,

 koszykówka kobiet,

 piłka nożna kobiet,

 piłka nożna mężczyzn.

Wszystkie  pozostałe  dyscypliny sportu wyczynowego na poziomie seniorskim nie wskazane

jako  dyscypliny  kluczowe,  w  okresie  obowiązywania  przedmiotowej  Strategii,  określa  się

mianem komplementarne.

Zdanie 3.2: Tworzenie warunków organizacyjnych i wspieranie finansowe rozwoju dyscyplin

kluczowych i komplementarnych

Gmina  nadaje  dyscyplinom  kluczowym  pierwszeństwo  przed  dyscyplinami  komplementarnymi

w  dostępie  do  miejskiej  bazy  sportowej  na  cele  szkoleniowe  i  organizacji  rozgrywek  sportowych.

Prezydent Miasta wyda zarządzenie, w którym określi zasady i warunki udostępniania miejskiej bazy

sportowej  administrowanej  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  i  Międzyszkolny  Ośrodek

Sportowy.  Wsparcie  finansowe  uprawnionych  podmiotów  następuje  w  drodze  konkursu  ofert  na

zlecenie  realizacji  zadań  publicznych  z  zakresu  wspierania  i  upowszechniania  sportu  takich  jak

np.  przygotowanie  do  współzawodnictwa  sportowego  w  kategorii  seniorskiej  oraz  udział  w  tym
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współzawodnictwie  w  dyscyplinach  zespołowych  oraz  w  sportach  indywidualnych.  Przedstawiony

model  udzielania  wsparcia  finansowego  nie  dotyczy  dyscypliny  sportu  kluczowego,  jeśli   Gmina

uczestniczy  kapitałowo  w  klubie  sportowym  działającym  w  formie  spółki  kapitałowej.  Wysokość

środków  finansowych  przewidzianych  na  udzielenie  wsparcia  dla   dyscyplin  kluczowych  oraz

komplementarnych  określa  się  co  roku,  w  zarządzeniu  Prezydenta  Miasta  o  ogłoszeniu  konkursu.

Sportowcy osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie

sportowym  otrzymują  Miejskie  Stypendia  Sportowe  oraz  mogą  zostać  im  przyznane  nagrody

i wyróżnienia na zasadach określonych w stosownych aktach prawa miejscowego.

Cel szczegółowy 4: Wzrost poziomu osiąganych wyników we współzawodnictwie sportowym

Zadanie 4.1:  Udział co najmniej dwóch drużyn w krajowych rozgrywkach najwyższej klasy

Zapewnienie warunków organizacyjnych i wsparcia finansowego przez Gminę dyscyplinom kluczowym

ma  wywołać  rozwój  tych  dyscyplin  oraz  doprowadzić  do  osiągnięcia  postawionych  przed  tymi

dyscyplinami celów.

Zadanie 4.2: Udział co najmniej jednej drużyny w pucharowych rozgrywkach europejskich

Długofalowe wsparcie dyscyplin kluczowych doprowadzić ma przynajmniej jedną z drużyn do czołówki 

krajowej, a co za tym idzie, do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej podczas rozgrywek 

klubowych.

Zadanie 4.3: Udział co najmniej dwóch zawodników w Letnich Igrzyskach Olimpijskich

Ważnym dla Gminy aspektem jest udział reprezentantów Sosnowca w igrzyskach olimpijskich. Sukcesy

olimpijczyków przekładają  się  na  zwiększenie  zainteresowania  wśród dzieci  i  młodzieży podjęciem

czynnego uprawiania konkretnej dyscypliny sportu, w której reprezentanci kraju odnoszą spektakularne

sukcesy. Medal olimpijski jest powodem dumy dla zdobywcy i całej, identyfikującej się  z jego sukcesem

społeczności  lokalnej.  Udział  sosnowieckich  sportowców  w  igrzyskach  to  skuteczna  i  o  szerokim

zasięgu promocja dla miasta.

Cel szczegółowy 5:  Wzrost liczby dzieci i  młodzieży regularnie uprawiającej sport w klubach

sportowych

Powszechnie jest znany pozytywny wpływ  aktywności sportowej  na prawidłowy rozwój psychofizyczny

młodego  pokolenia.  Sport  spełnia  ważną  funkcję  kształtującą  osobowość  młodego  człowieka

i przygotowuje go do życia w społeczeństwie.  Poprzez sport, dzieci i młodzież uczą się systematycznej

pracy i rozumienia oczywistej zależności między potrzebą poniesienia wysiłku, pokonywania trudności
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i  przeszkód, a skutecznością postępowania w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów. Gmina

Sosnowiec zakłada rozwój różnorodnych form aktywności sportowej. Zapewnienie dzieciom i młodzieży

rozmaitej  oferty  zorganizowanego  uczestnictwa  w  regularnym  szkoleniu  i  udziału  w  rywalizacji

sportowej odbywa się we współpracy z podmiotami działającymi na terenie miasta w sferze sportu.

Atrakcyjność i dostępność oferty sportowej, a także wzrost świadomości rodziców o znaczeniu sportu

dla prawidłowego rozwoju dzieci winne skutkować realizacją celu.

Zadanie 5.1:  Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży

Podmioty funkcjonujące na terenie miasta prowadzące działalność w zakresie szkolenia sportowego

dzieci  i  młodzieży  są  uprawnione  do  korzystania  na  warunkach  preferencyjnych  z  miejskiej  bazy

sportowej  administrowanej  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  i  Międzyszkolny  Ośrodek

Sportowy.  Prezydent  Miasta  wyda  zarządzenie,  w  którym  określi  zasady  i  warunki  udostępniania

miejskiej bazy sportowej uprawnionym podmiotom na prowadzenie szkolenia w kategoriach niższych

niż seniorska. Wsparcie finansowe uprawnionych podmiotów następuje w drodze konkursu ofert  na

zlecenie  realizacji  zadań publicznych z  zakresu wspierania  i  upowszechniania  sportu  w dziedzinie

sportowego szkolenia dzieci i młodzieży. Wysokość środków finansowych przewidzianych na udzielenie

wsparcia  na  szkolenie  dzieci  i  młodzieży  określa  się  co  roku  w   zarządzeniu  Prezydenta  Miasta

o ogłoszeniu konkursu. Młodzi sportowcy, począwszy od kategorii młodzik, za  wysokie wyniki sportowe

w  międzynarodowym  lub  krajowym  współzawodnictwie  sportowym  otrzymują  Miejskie  Stypendia

Sportowe,  a  od  kategorii  młodzieżowca  mogą  zostać  im  przyznane  także  nagrody  i  wyróżnienia.

Zasady i tryb przyznawania stypendium oraz nagród i wyróżnień określają uchwały Rady Miejskiej.

Zadanie 5.2: Długofalowość procesu szkolenia sportowego 

Tworzenie   dla  uzdolnionej  sportowo  młodzieży  warunków  do  kontynuowania  ciągłości  szkolenia

i rozwoju kariery sportowej w strukturach sosnowieckich klubów sportowych oraz zachęcanie młodzieży

do  nie  podejmowania  decyzji  o  zaprzestaniu  uprawiania  sportu  wyczynowego  poprzez  udzielanie

wsparcia finansowego w formie Miejskiego Stypendium Sportowego i nagród za wysokie osiągnięcia

sportowe. 

Cel szczegółowy 6: Wspieranie sportu w szkołach

Zadanie 6.1: Rozwój systemu klas sportowych

Powoływanie  i  funkcjonowanie  klas  sportowych  w  sosnowieckich  szkołach  realizowane  będą

na podstawie odrębnych regulacji, ściśle związanych z zapisami niniejszej strategii.
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Cel  szczegółowy  7:  Tworzenie  warunków  organizacyjnych  i  wspieranie  finansowe  sportu

wyczynowego osób niepełnosprawnych

Istotnym aspektem jest wspieranie, zachęcanie i stwarzanie sprzyjających warunków dla organizowania

aktywności osób niepełnosprawnych również na poziomie seniorskim.

Zadanie 7.1:  Wspieranie sportu osób niepełnosprawnych w kategoriach seniorskich

Zapewnienie dostępu do miejskiej bazy sportowej na warunkach preferencyjnych. Prezydent Miasta

określi zasady i warunki udostępniania uprawnionym podmiotom miejskiej bazy sportowej na szkolenie

sportowe i współzawodnictwo osób niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe uprawnionych podmiotów

następuje  w  drodze konkursu  ofert  na  zlecenie  realizacji  zadań publicznych z  zakresu  wspierania

i  upowszechniania  sportu  na  przygotowanie  do  współzawodnictwa  sportowego  osób

niepełnosprawnych w kategorii seniorskiej oraz udział w tym współzawodnictwie. Sportowcy osiągający

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym otrzymują

Miejskie Stypendia Sportowe  oraz mogą zostać im przyznane nagrody i  wyróżnienia na zasadach

określonych w stosownych aktach prawa miejscowego.

Priorytet C

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Kierunek  działań  zmierzających  do  zapewnienia  mieszkańcom  dostępu  do  nowoczesnej  bazy

rekreacyjnej  i  sportowej   winien  uwzględniać  interesy  i  potrzeby  społeczności  lokalnej,  zarówno,

organizacji   pozarządowych prowadzących działalność w sferze kultury fizycznej na terenie miasta,

klubów sportowych i ich członków, jak i  mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach sportowych.

Gmina będzie  dążyć  do  zapewnienia  wszystkim mieszkańcom  równego dostępu do nowoczesnej

infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej,  z  poszanowaniem  preferencji  w  zakresie  dostępu  do

infrastruktury  dyscyplin  kluczowych  i  osób  niepełnosprawnych.  Planowanie  modernizacji  i  rozwoju

infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej  niezbędnej  przy  realizacji  przedsięwzięć  zawartych

w  przedmiotowym  dokumencie   winno   być  prowadzone  w  czterech  równoważnych  aspektach.

Pierwszym z nich jest prowadzenie inwestycji  pozwalających przede wszystkim na realizację celów

w sporcie zawodowym oraz mających istotne znaczenie w organizacji  sportowego szkolenia dzieci

i młodzieży. Drugim – rozwój otwartych terenów rekreacyjnych i systemu ścieżek rowerowych, a trzecim

modernizacja  powszechnie  dostępnych  i  popularnych  wśród  mieszkańców  obiektów.  Ostatnim

elementem jest modernizacja sportowej bazy szkolnej.   Lokalizacja i  zakres działań inwestycyjnych

podejmowanych  w  przedmiocie  infrastruktury  rekreacyjnej  i  sportowej  powinny  uwzględniać

oczekiwania społeczności lokalnej i dawać gwarancję racjonalnego i efektywnego wykorzystania nowo

powstałej wartości.
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Cel szczegółowy 8: Wysoki standard infrastruktury sportowej 

Większość miejskich obiektów sportowych została wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego

wieku.  Substancja najważniejszych stadionów piłkarskich w mieście jest jeszcze starsza i  pochodzi

z początków oraz połowy dwudziestego wieku. Problemem Sosnowca nie jest  mała liczba obiektów

sportowych,  lecz  ich  niski  standard  techniczny.  Wymogi  licencyjne  stawiane  przez  organizatorów

rozgrywek  ligowych  na  najwyższych  szczeblach  współzawodnictwa  sportowego  wymuszają

zapewnienia   określonych  standardów  dla  aren  zmagań  sportowców.   Coraz  większe  są  także

wymagania kibiców, którzy chcą śledzić widowisko sportowe w komfortowych warunkach. Realizacja

nowoczesnego, na miarę dwudziestego pierwszego wieku, obiektu sportowego  wpłynie pozytywnie na

na  działania  mające  na  celu  wykreowanie  wizerunku  Sosnowca,  jako  miasta  wysokiej  jakości

i rozwiniętej bazy sportowej.

Zadanie 8.1: Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego

Sosnowiec,  chcąc umożliwić  drużynom reprezentującym dyscypliny kluczowe awans do najwyższej

klasy rozgrywek sportowych i  udział we współzawodnictwie sportowym najwyższego szczebla, planuje

budowę nowoczesnego kompleksu sportowego, w skład którego wejdą: stadion piłkarski z widownią na

12.000 osób, hala sportowa z widownią na 3 500 osób oraz lodowisko z widownią na 2 500 osób.

Cel szczegółowy 9: Rozwój otwartych terenów rekreacyjnych

Urządzanie  na otwartych terenach ogólnodostępnej  infrastruktury rekreacyjnej  i  sportowej   stworzy

warunki umożliwiające sosnowiczanom aktywny wypoczynek w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

Zadanie 9.1: Budowa Dzielnicowych Parków Sportu i Wypoczynku

Stworzenie  bazy  obiektów  rekreacyjnych  w  dzielnicach  umożliwiającej  mieszkańcom  uprawianie

aktywności fizycznej na wolnym powietrzu  i podjęcie starań w kierunki realizacji Dzielnicowych  Parków

Sportu i  Wypoczynku oraz ich wyposażenie w różnego rodzaju urządzenia i  elementy  rekreacyjne

i edukacyjne m.in. siłownie zewnętrzne, stoły do tenisa stołowego, stoły do gry w szachy, place zabaw

dla dzieci.

Zadanie 9.2: Powiększanie  zasobów  infrastruktury  rekreacyjnej  trenów  przyszkolnych  i  parków

miejskich oraz przestrzeni zespołów mieszkaniowych

Uzupełnianie  sprzętu  sportowego  w  szkołach  organizujących  ogólnodostępne  zajęcia   rekreacyjne

w obiektach przyszkolnych i instalowanie zestawów do piłki koszykowej w parkach i na osiedlowych

placach w celu promowania szkół aktywnych środowiskowo oraz wykorzystania zainteresowania dzieci

i młodzieży aktywnością ruchową.
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Zadanie 9.3: Budowa trasy „Szlak Rowerowy Czarnego Morza”

Zadanie 9.4: Budowa drogi rowerowej prowadzącej od ul. Andersa do granicy z Dąbrową Górniczą

Cel szczegółowy 10: Modernizacja  i  remonty  bazy  obiektów  sportowo-rekreacyjne

ogólnodostępnej

Zadanie 10.1: Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Żeromskiego 9

W obiekcie zostanie przebudowany dach, co pozwoli na jego dalsze bezawaryjne użytkowanie.

Zadanie 10.2 : Modernizacja Hali Sportowej przy ulicy Baczyńskiego 4

Wyremontowana  zostanie  wchodząca  w  skład  obiektu  szkolna  bursa.  Modernizacji  poddane  będą

trybuny hali oraz wprowadzone zostaną zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Zadanie 10.3: Modernizacja Kompleksu Sportowego przy ulicy Orląt Lwowskich 70

Modernizacja  obejmie  niemal  cały  obiekt  w  zakresie  wymiany  oświetlenia  i  wielkoformatowego

przeszklenia  hali  głównej, budowy  kotłowni  gazowej,  modernizacji  elewacji  obiektu,  dobudowy

dodatkowej kubatury.

Zadanie 10.4: Modernizacja Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31

Wykonane zostaną prace poprawiające bezpieczeństwo na terenie obiektu, jego wizerunek, a także

funkcjonalność podczas odbywających się rozgrywek i zajęć.

Zadanie 10.5: Modernizacja Kompleksu Piłkarskiego przy ulicy Kresowej 1

Prace  obejmą  przystosowanie  całości  obiektu  do  funkcji  piłkarskiego  centrum  treningowego  oraz

powstanie  boiska  dla  potrzeb  przygotowania  i  rywalizacji  drużyn  zarówno  profesjonalnych,

jak i amatorskich w rozgrywkach piłki nożnej na piasku.

Zadanie 10.6: Modernizacja Pływalni Letniej przy ulicy 3 Maja 41

Efektem modernizacji będzie obiekt zgodny z obowiązującymi standardami. 

Zadanie 10.7: Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego przy ulicy Hubala 

Dobrzańskiego 99a

Obiekt zostanie zmodernizowany pod kątem rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Zadanie 10.8: Rozbudowa i nowe zagospodarowanie Kąpieliska Stawiki przy ulicy Kresowej

Modernizacji poddany zostanie ciąg pieszo-jezdny.
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Zadanie 10.9: Modernizacja Pływalni Krytej i Siłowni przy ulicy Żeromskiego 5

Zmodernizowany  zostanie  brodzik  z  szatniami,  szatnie  dla  osób  dorosłych,  hol,  pomieszczenia

użytkowe w przyziemiu budynku - siłownia z zespołami szatniowymi,pomieszczenia  strefy  gimnastyki

korekcyjnej oraz wykonana nowa elewacja obiektu.

Cel szczegółowy 11: Modernizacja bazy szkolnej

Zadanie 11.1: Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Przedszkolu nr 43 przy

ulicy Bohaterów Monte Cassino 46

Zadanie 11.2: Modernizacja sali gimnastycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

przy ulicy Kilińskiego 25

Zadanie 11.3: Modernizacja sali  gimnastycznej  w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego

przy ulicy Braci Mieroszewskich 42
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5. System wdrażania, kontroli i monitoringu

System wdrażania

Strategia Rozwoju Sportu w Sosnowcu na lata 2016-2020 opracowana została na zasadach

partnerstwa społecznego, więc wdrażanie również opierać się będzie na takich samych zasadach.

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie  i  wdrożenie  Strategii  jest  Samorząd Miasta

Sosnowca, który w celu zapewnienia efektywności i  skuteczności  współdziałać będzie z partnerami

funkcjonującymi w różnych obszarach i działającymi w mieście. W szczególności chodzi o: organizacje

pozarządowe, przedstawicieli świata sportu, nauczycieli. Jak najszersze współdziałanie wymienionych

środowisk jest jednym z warunków osiągnięcia celów Strategii Rozwoju Sportu w Sosnowcu na lata

2016-2020,  ponieważ  wyznaczone  w  tym  dokumencie  cele  i  kierunki  działań  oraz  konkretne

przedsięwzięcia  wykraczają  niekiedy  poza  możliwości  bezpośredniego  oddziaływania  samorządu.

Z  tego  też  względu  Strategia  będzie  realizowana  poprzez  zadania  pozostające  we  właściwości

samorządu gminnego, a z drugiej strony przez zadania, na które samorząd może wpływać pośrednio

albo  jedynie  próbować  oddziaływać.  Drugi  obszar  to  np.:  kształtowanie  opinii,  popieranie  inicjatyw

innych podmiotów realizujących przedsięwzięcia będące w ich gestii, a mających znaczenie dla rozwoju

miasta oraz podejmowanie działań mających na celu promowanie i kreowanie postaw rozwojowych.

Zasady wdrażania

Proces wdrażania Strategii opierał się będzie na następujących zasadach:

• partnerstwa – przy udziale podmiotów działających i funkcjonujących w mieście,

• programowania – ze względu na długi termin obowiązywania Strategii proces odbywać się

będzie etapami,

• spójności – zgodności Strategii z dokumentami wyższego rzędu,

• otwartości – możliwość aktualizacji Strategii w trakcie jej obowiązywania (realizacji),

• stosowania najlepszych dostępnych technik.
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Źródła finansowania

Precyzyjne  określenie  źródeł  i  wysokości  nakładów  na  realizację  zadań  zapisanych

w Strategii Rozwoju Sportu w Sosnowcu na lata 2016-2020 mogłoby się okazać trudne i niecelowe

z kilku powodów.  Większość  zadań finansowanych będzie jednak z  budżetu Gminy,  czyli  środków

własnych samorządu oraz pozyskanych środków zewnętrznych. Wydatki pokrywane z budżetu Gminy

będą w wysokości nie mniejszej niż 20 milionów zł / rocznie.

Innymi źródłami finansowania przedsięwzięć zapisanych w Strategii mogą być:

• środki finansowe pochodzące z budżetu państwa,

• środki pochodzące z budżetu i funduszy Unii Europejskiej,

• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

• fundusze pochodzące z międzynarodowych i polskich instytucji finansowych i banków,

• fundusze innych uczestników realizujących przedsięwzięcia zapisane w Strategii.

Aktualizacja, monitoring, ewaluacja

Dokument „Strategii Rozwoju Sportu w Sosnowcu na lata 2016-2020” dostępny jest w wersji

elektronicznej  na  stronie  internetowej  Miasta  Sosnowca  http://www.sosnowiec.pl  oraz  na  stronie

internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu http://www.mosir.sosnowiec.pl. 

Wnioski, propozycje, uwag i opinie odnośnie Strategii mieszkańcy Sosnowca mogą zgłaszać

pisemnie drogą tradycyjną bądź mailową na adresy:

• Urząd Miejski, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec,

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec,

• um@um.sosnowiec.pl,

• sekretariat@mosir.sosnowiec.pl.

Ponadto sosnowiczanie mogą uczestniczyć aktywnie w posiedzeniach i obradach komisji Rady

Miejskiej  oraz  brać  udział  w  sesjach  Rady  Miejskiej  i  wypowiadać  swoje  opinie  oraz  udzielać

wypowiedzi na temat prezentowanych przez siebie idei, pomysłów oraz wniosków. Mieszkańcy miasta

zgłaszający wniosek, propozycję lub opinię mogą czynić to z własnej inicjatywy lub na zaproszenie

Radnych Rady Miejskiej. 
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Opinie mieszkańców miasta wnoszone formalnie pod adresy wskazane wyżej będą zbierane

i  opracowywane,  a  następnie  przekazywane  w  celu  przeprowadzenia  oceny  co  do  zasadności,

jak i możliwości realizacji kolejno: 

• do Prezydenta Miasta,

• do Rady Sportu w Sosnowcu,

• na obrady Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej,

• na sesje Rady Miejskiej.

Po zakwalifikowaniu zgłoszonego wniosku do dalszego postępowania może on zostać: przyjęty do

bieżącej  realizacji;  skierowany  do  zapisania  w  dokumencie  o  krótkiej  perspektywie  czasowej

albo do zapisania w dokumencie o dłuższej perspektywie czasowej.

Stopień realizacji  Strategii  Rozwoju Sportu w Sosnowcu na lata 2016-2020 będzie podlegał

corocznej  ocenie.  Wypracowane  na  jej  podstawie  wnioski  i  opinie  mogą  służyć  zmianom czy  też

aktualizacjom niniejszego dokumentu. Ewentualne modyfikacje mogą także wystąpić wraz ze zmianami

przepisów prawa bądź zaistnieniem innych warunków, niewystępujących w momencie powstawania

Strategii.
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