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Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze „Strategią Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku”.
Dokument jest efektem dążeń rybnickich środowisk sportowych i władz miasta do określenia spójnej polityki
wobec sportu. Opracowanie kompleksowo opisuje sytuację rybnickiego sportu, koncentrując się z jednej
strony na diagnozie i ocenie obecnego stanu rzeczy, z drugiej zaś na przedstawieniu wizji rozwoju.
Z całą pewnością sport w Rybniku pełni dziś bardzo ważną rolę. W mieście działa szereg klubów
sportowych, a rozwinięta infrastruktura i bogactwo terenów rekreacyjnych pozwalają na aktywne spędzanie
czasu. Opis ten uzupełniają organizowane w Rybniku ważne imprezy sportowe, nierzadko mające charakter
prestiżowy i rangę ogólnopolską, a nawet międzynarodową.
Ten potencjał, który niewątpliwie tkwi w rybnickim sporcie, można i trzeba wykorzystać lepiej.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest właśnie opracowanie Strategii rozwoju sportu, która w swym
założeniu jest odpowiedzią na coraz bardziej odczuwalny brak jasnego określenia zasad, na jakich sport
w mieście może funkcjonować.
Jestem przekonany, że dzięki temu dokumentowi wypracowane zostaną mechanizmy pozwalające
na bardziej efektywne wykorzystanie przeznaczanych na sport środków z budżetu miasta, zarówno w obszarze
wspierania klubów, jak i stwarzania warunków dla uprawiania aktywności fizycznej przez mieszkańców.
Mam również nadzieję, że dzięki opracowaniu Rybnik będzie mógł skuteczniej promować się poprzez
sport. Miasto ma ku temu idealne warunki dzięki utalentowanym sportowcom, którzy zwyciężają w zawodach
krajowych i międzynarodowych. Wartością nie do przecenienia w tym zakresie jest także fakt istnienia
w mieście niezwykle widowiskowej dyscypliny, jaką jest żużel. Ten od lat kojarzony z Rybnikiem sport
staje się powoli marką miasta, sprawiając, że jest ono konkurencyjne na tle innych ważnych ośrodków regionu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezydent Rybnika
Piotr Kuczera
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Wprowadzenie
W starożytnym Rzymie oraz Grecji uważano wysiłek fizyczny za naturalną predyspozycję człowieka.
Wszystko to, co nie było czynnościami określanymi jako praca – zaliczano do szeroko pojętej kultury. Dbanie
o rozwój fizyczny było obowiązkiem każdego wolnego człowieka. Wyrazem tej filozofii stała się aktualna
do dzisiaj sentencja rzymskiego poety Juvenalisa: „Mens sana in corpore sano” (w zdrowym ciele zdrowy
duch). W kolejnych wiekach sport wydzielił się z kultury i stał się samodzielną dziedziną aktywności
człowieka. Sport był coraz bardziej potrzebny. Zawody sportowe, zwłaszcza igrzyska olimpijskie, stawały się
ważnymi wydarzeniami, tak ważnymi, że nawet lokalne wojny należało przerwać w celu ich przeprowadzenia.1
Współcześnie sport odgrywa ogromną rolę. Wywodzi się z naturalnych potrzeb człowieka i kojarzy się
z rywalizacją, zasadami walki, normami etycznym, uznaniem społecznym oraz podziwem dla osiąganych
wyników. W każdej kulturze zajmuje istotne miejsce. Media traktują tę dziedzinę życia człowieka jako
szczególnie ważną.
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych
lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport, obok wychowania fizycznego
i rehabilitacji ruchowej, jest częścią szeroko pojętej kultury fizycznej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…)
kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Wiele zmian w zakresie
możliwości realizowania zadań z obszaru sportu wprowadziła ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
Ustawa uchyliła obowiązujące dotychczas dwie ustawy z tego zakresu – ustawę z dnia 18 stycznia 1996 roku
o kulturze fizycznej oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym. W uzasadnieniu
do rządowego projektu ustawy o sporcie pokreślono, że celem nowej regulacji jest stworzenie całkowicie
nowego aktu normatywnego, skupiającego w ramach jednej regulacji problematykę dotyczącą sportu, będącego
częścią szeroko pojętej kultury fizycznej.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu, stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł ten jest podstawowym
przepisem regulującym finansowanie z budżetów jednostek zadań w zakresie rozwoju sportu. Uregulowanie
kwestii związanych z warunkami i trybem finansowania zadania własnego leży w kompetencji organu
stanowiącego jednostki. Przepisy ustawy o sporcie nie naruszają uprawnień jednostek samorządu terytorialnego
do wspierania kultury fizycznej na podstawie przepisów odrębnych. Regulacja przyjęta w art. 27 ustawy, służy
jedynie rozszerzeniu możliwości wspierania sportu przez jednostki w drodze dofinansowania klubów
sportowych.
Aktywność fizyczna jest nie tylko naturalną potrzebą, ale również działaniem profilaktycznym. Badania
dowodzą, że ruch fizyczny jest najlepszym lekarstwem na choroby cywilizacyjne. Dlatego też nieprzypadkowo
w podstawie programowej wychowania fizycznego wskazano jako cel główny kształcenia „dbałość
o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz zrozumienie związku
aktywności fizycznej ze zdrowiem”.
Dla wielu osób sport jest szansą na rozwinięcie swoich uzdolnień, integruje grupy społeczne, promuje kraj,
region czy gminę na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. Jest także ważną dziedziną
gospodarki, zarówno w sektorze produkcyjnym jak i usługowym, którą charakteryzuje dynamizm, ciągła
zmiana i rozwój.
Życie sportowe w Rybniku jest bardzo urozmaicone. W 106 klubach sportowych uprawianych jest blisko
30 dyscyplin sportowych. Rybniccy sportowcy osiągają wysokie wyniki na arenach krajowych
i międzynarodowych, organizowanych jest wiele imprez rangi mistrzostw Polski. Z budżetu Miasta Rybnika
co roku przeznaczane są znaczące środki na rozwój sportu. Pomimo tego nie ma dokumentu, który określałby
1

Finansowanie sportu ze środków publicznych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
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jak rybnicki sport powinien się rozwijać, nie ma systematycznego monitoringu potrzeb i oczekiwań w wielu
obszarach, w których funkcjonuje sport – nie ma Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku.
Jedyna jak do tej pory Strategia Rozwoju Sportu została uchwalona w 2004 roku i obejmowała okres
do 2010 roku. Oznacza to, że przez następnych pięć lat nie nakreślono w formie dokumentu przyjętego przez
Radę Miasta Rybnika, polityki Miasta wobec sportu. Potrzeba opracowania nowej strategii była wielokrotnie
sygnalizowana władzom Miasta przez ludzi związanych ze sportem, szczególnie przez Rybnicką Radę Sportu.
Nakreślenie polityki Miasta wobec sportu stało się jednym z priorytetów po wyborach samorządowych
w 2014 roku. Potrzeba uporządkowania mechanizmów wspierania rybnickich klubów, stworzenia polityki
rozwoju bazy sportowej, wyznaczenia ram dla zaangażowania się Miasta w rozwój sportu dla wszystkich,
w tym sportu osób niepełnosprawnych, jasno wskazywała na konieczność jak najszybszego opracowania
Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku.
Strategia Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku jest projektem obywatelskim, została opracowana wyłącznie
przez osoby związane z rybnickim sportem, przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji o sporcie
w Mieście. Pracami nad powstaniem dokumentu kierował zespół ds. strategii, składający się z członków
Rybnickiej Rady Sportu.
Podstawą dla sformułowania dokumentu stała się analiza:
1. Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020,
2. strategii regionalnej oraz krajowej (Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku, Strategii Rozwoju
Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020),
3. danych statystycznych w obszarze kultury fizycznej.
Podstawę prawną dla Strategii rozwoju sportu w Rybniku do 2020 tworzą:
1. ustawa z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
3. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

W Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku rozróżniono dwie sfery aktywności fizycznej – jedna
podejmowana dla własnego zdrowia i satysfakcji oraz druga, którą można nazwać „sportem licencjonowanym”,
„sportem wyczynowym”. Dla potrzeb niniejszego opracowania używany będzie termin „sport
licencjonowany”.
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I. Metodologia powstania strategii
Metodologia powstania Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku, zwana dalej „Strategią”, została
oparta na dwóch filarach: na analizach aktualnej sytuacji, dokonanych przez powołane grupy eksperckie,
oraz na analizie zebranych danych statystycznych w obszarze kultury fizycznej.
Przyjęto, że osoby zajmujące się na co dzień daną dziedziną najlepiej znają zachodzące w niej mechanizmy,
wiedzą skąd się wzięły i w jakim kierunku zmierzają.
Pierwszym krokiem podjętym w celu opracowania Strategii było powołanie zespołu ds. strategii, złożonego
z osób wchodzących w skład Rybnickiej Rady Sportu.
Następnie Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika – p. Piotr Masłowski powołał niżej wskazane zespoły (grupy
robocze) w obszarach określonych przez zespół ds. strategii:
1. zespół ds. sportu szkolnego,
2. zespół ds. sportu młodzieżowego licencjonowanego,
3. zespół ds. sportu seniorskiego licencjonowanego,
4. zespół ds. sportu osób niepełnosprawnych,
5. zespół ds. sportu amatorskiego i rekreacji,
6. zespół ds. finansowania sportu,
7. zespół ds. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
8. zespół ds. działalności gospodarczej w obszarze sportu
(wykaz osób pracujących nad opracowaniem Strategii – załącznik nr 1).
Zadaniem poszczególnych zespołów było:
- dokonanie diagnozy stanu sportu w Rybniku (analiza i ocena stanu obecnego),
- określenie celów i zadań do wykonania w przyszłości.
W celu dokonania oceny ilościowej i jakościowej sportu w Mieście opracowano ankietę (załącznik
nr 2), dotyczącą funkcjonowania klubów sportowych. Ankieta zawierała informacje o przynależności
do polskiego związku sportowego, osiągnięciach, sposobie finansowania swojej działalności, programach
szkoleniowych, planach rozwojowych i związanych z nimi oczekiwaniach wobec Miasta (m.in. finansowych).
Zebrano również dane dotyczące podmiotów prowadzących działalność sportową na terenie Miasta, posiadanej
infrastruktury sportowej oraz środków finansowych przeznaczanych z budżetu Miasta na kulturę fizyczną,
w tym na inwestycje sportowe.
Zebrane dane, ich analiza oraz wnioski poszczególnych zespołów pozwoliły na dokonanie diagnozy stanu
sportu w Rybniku, tj. opisu obecnego stanu sportu oraz oceny jego jakości w stosunku do oczekiwań,
jak również na sformułowanie wizji rozwoju sportu w Rybniku, wskazanie celu strategicznego oraz priorytetów
strategicznych.
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II. Diagnoza stanu sportu w Rybniku
Sport w Rybniku jest zróżnicowany i przejawia się w wielu swoich aspektach. W Mieście rozwija się sport
licencjonowany (rozumiany jako udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie
związki sportowe), sport szkolny oraz amatorski. Rozwój ten możliwy jest dzięki istniejącej infrastrukturze
sportowej oraz wsparciu finansowemu udzielanemu z budżetu Miasta w ramach zlecania realizacji zadań
publicznych w obszarze upowszechniania i wspierania kultury fizycznej.
Dotychczas Miasto nie prowadziło badań statystycznych, dotyczących funkcjonowania klubów sportowych
oraz uczestnictwa mieszkańców w sporcie i rekreacji. Zauważyć jednak można, że coraz więcej rybniczan
uprawia sport amatorski, tj. wykazuje aktywność dla poprawienia swojej kondycji, zdrowia czy w celach
estetycznych (np. bieganie, jazda na rowerze, nordic walking, crossfit, gry zespołowe). Jest to tendencja
ogólnokrajowa, którą wykazał w swoich badaniach Główny Urząd Statystyczny.
Zgodnie z informacjami GUS-u w latach 2000-2010 nastąpił znaczny wzrost aktywności klubów sportowych,
co zauważalne jest również w przypadku Miasta Rybnika. Według danych GUS-u (2010 r.) najbardziej
popularnymi dyscyplinami w Polsce pod względem liczby uprawiających w klubach sportowych są: piłka
nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, pływanie, karate, strzelectwo
sportowe, szachy, judo, unihokej, tenis. W większości wyżej wymienione dyscypliny są również obecne
w Rybniku.
Biorąc pod uwagę potencjał Miasta, należy zadać sobie pytanie: czy potrzeby mieszkańców w zakresie sportu
są zaspokojone, czy utalentowane jednostki mają możliwość pełnego rozwoju?
Poniżej przedstawiono wyniki analizy stanu sportu w Rybniku (dane na koniec października 2015 r.)
1. Sport szkolny
W roku szkolnym 2014/2015 do rybnickich placówek oświatowych uczęszczało:
Ø 8.111 uczniów (szkoły podstawowe),
Ø 3.376 uczniów (gimnazja),
Ø 1.883 uczniów (licea ogólnokształcące),
Ø 3.117 uczniów (technika),
Ø 651 uczniów (zasadnicze szkoły zawodowe).
Zadaniem każdej gminy jest zapewnienie uczniom właściwych warunków do rozwoju fizycznego. Sportowa
aktywność dziecka w wieku szkolnym sprzyja prawidłowemu rozwojowi, natomiast systematyczny trening, czy
też uczestnictwo w zawodach sportowych kształtują w młodym człowieku takie cechy jak: wytrwałość,
systematyczność, odporność. Według Raportu Instytutu Matki i Dziecka „Aktywność fizyczna dzieci
i młodzieży w wieku 11-17 lat” istnieją trzy podstawowe powody, dla których należy zachęcać młodych
mieszkańców do uprawiania sportu:
1. aktywność fizyczna jest niezbędna do osiągnięcia optymalnego rozwoju fizycznego, motorycznego,
psychicznego i społecznego,
2. aktywność fizyczna stanowi podstawę do prozdrowotnego trybu życia w wieku dorosłym,
3. aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko niektórych chorób i zaburzeń zarówno w okresie dorastania jak
w wieku dorosłym, dotyczy to szczególnie tzw. chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu
krążenia, depresja).
Sport w szkołach uprawiany jest przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego. Na podstawie badań
zakłada się, że dzienna dawka sportu powinna wynosić 60 minut wysiłku o umiarkowanej intensywności 5 dni
w tygodniu. Nastolatki w Polsce w większości nie osiągają tej normy (chłopcy 59%, dziewczęta 71%).
Zajęciami konkurencyjnymi dla aktywności fizycznej są: oglądanie telewizji, spędzanie czasu przed
komputerem (gry, portale społecznościowe, itp.), czyli wszystkie te zajęcia, które odbywają się w pozycji
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siedzącej2. Sport pomaga również w zapobieganiu zjawiskom patologicznym, m.in. uzależnieniom
od substancji psychoaktywnych, odciąga młodego człowieka od destrukcyjnych zachowań, jest „zdrowym”
sposobem na zaistnienie wśród rówieśników.
Większość zaleceń, związanych z aktywnością fizyczną, powinny być zrealizowane poprzez zajęcia
wychowania fizycznego. Zauważalna stała się plaga zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Problem
ten został dostrzeżony na szczeblu centralnym, czego dowodem jest opracowanie przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu „Stop zwolnieniom z WF-u”, mającego poprawić tę
sytuację.
Problem zwolnień występuje także w Rybniku jednak nie są prowadzone żadne badania, które pomogłyby
opisać istniejącą sytuację. Głównymi przyczynami tej sytuacji, na które wskazywali członkowie zespołów
roboczych, były: brak wzorców osób dorosłych, niska sprawność motoryczna, tolerancja nauczycieli,
zwolnienia od rodziców, niespełniające oczekiwań baza sportowa i zaplecze sanitarne (np. brak możliwości
wzięcia prysznica po zajęciach).
Sport szkolny w rybnickich szkołach rozwija się także poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz udział
w różnego rodzaju rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych. Poniższe tabele przedstawiają
dyscypliny sportowe uprawiane w rybnickich szkołach, tj. dyscypliny do których na przestrzeni ostatnich
trzech lat zgłaszały się szkoły w ramach zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.
Dodatkowo przedstawione zostały wyniki rybnickich szkół osiągnięte w rywalizacji w ramach rywalizacji
szkół w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży.
W szkołach podstawowych najwięcej szkół zgłaszało się (15 zgłoszeń i więcej) do turnieju gier i zabaw,
pływania, minisiatkówki dziewcząt i minisiatkówki chłopców, minipiłki nożnej chłopców i czwórboju
dziewcząt, a w ostatnim roku szkolnym także chłopców. W minionym roku szkolnym 2014/2015 o 34 wzrosła
liczba reprezentacji szkół, biorących udział w zawodach (2013/2014 – 240; 2014/2015 - 274).
Na szczeblu wojewódzkim w klasyfikacji generalnej w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży,
organizowanych pod egidą Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, rybnickie szkoły podstawowe w roku
szkolnym 2014/2015 wypadły słabo. Szkoła Podstawowa nr 11 zajęła 29 miejsce zdobywając 61 punktów,
Szkoła Podstawowa nr 14 zajęła 58 miejsce zdobywając 32 punkty, a Szkoła Podstawowa nr 34 zajęła
64 miejsce zdobywając 30 punktów.
W gimnazjach najpopularniejszymi dyscyplinami są (10 i więcej zgłoszeń): biegi przełajowe chłopców
i dziewcząt, szachy, tenis stołowy chłopców i dziewcząt, siatkówka chłopców i dziewcząt, piłka nożna
chłopców i dziewcząt, siatkówka plażowa chłopców i dziewcząt, drużynowe zawody lekkiej atletyki chłopców
i dziewcząt. Wyniki rybnickich gimnazjów uzyskane w klasyfikacji generalnej Wojewódzkich Igrzysk Dzieci
i Młodzieży są dużo lepsze niż w szkołach podstawowych. Dwa rybnickie gimnazja wypadły bardzo dobrze.
3 miejsce zajęło Gimnazjum Sportowe nr 2 zdobywając 217 punktów, a 7 miejsce zajęło Gimnazjum Sportowe
nr 1 (107 punktów). Kolejne gimnazja zajęły odległe miejsca, nie zdobywając nawet 15 punktów.
W szkołach ponadgimnazjalnych najpopularniejszymi dyscyplinami są: lekka atletyka, tenis stołowy,
siatkówka dziewcząt, piłka nożna chłopców, siatkówka plażowa chłopców i dziewcząt. W klasyfikacji
generalnej Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży bardzo dobrze wypadł Zespół Szkół Technicznych, który
zajął pierwsze miejsce wśród chłopców zdobywając 117 punktów, 38 miejsce zajęło II Liceum
Ogólnokształcące (28 punktów) i 43 miejsce I Liceum Ogólnokształcące (26 punktów). Natomiast
w rywalizacji dziewcząt dobre 6 miejsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące (65 punktów), 27 miejsce zajął
Zespół Szkół nr 3 V Liceum Ogólnokształcące (32 punkty).

2

„Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków”, Barbara Woynarowska, Hanna Kokoło.
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Tabela 1.
Zgłoszenia do rozgrywek międzyszkolnych – szkoły podstawowe
Liczba zgłoszonych szkół
Lp.

Dyscyplina
2012/2013

2013/2014

2014/2015

1

Sztafetowe biegi przełajowe dz

10

9

8

2

Sztafetowe biegi przełajowe chł

11

9

10

3

Turniej gier i zabaw

20

17

15

4

Narciarstwo klasyczne dz

1

1

2

5

Narciarstwo klasyczne chł

2

2

2

6

Szachy dziewcząt

7

9

10

7

Szachy chłopców

7

10

12

8

Tenis stołowy dziewcząt

10

8

10

9

Tenis stołowy chłopców

15

11

11

10

Pływanie -zawody drużynowe

16

14

15

11

Minikoszykówka dziewcząt

9

10

8

12

Minikoszykówka chłopców

11

10

9

13

Minisiatkówka dziewcząt

13

16

16

14

Minisiatkówka chłopców

18

18

17

15

Minipiłka ręczna dziewcząt

3

6

5

16

Minipiłka ręczna chłopców

6

7

8

17

Minipiłka nożna dziewcząt

19

19

7

18

Minipiłka nożna chłopców

25

22

19

19

Czwórbój dziewcząt

26

23

24

20

Czwórbój chłopców

3

2

24

21

Orientacja sportowa dziewcząt

3

2

2

22

Orientacja sportowa chłopców

4

3

2

23

Szermierka (dz+chł)

0

2

4

Sztafety la (dz+chł) 4x100
24

sztafeta szwedzka
100x200x300x400

9

10

13

25

Badminton dziewcząt

0

0

2

26

Badminton chłopców

0

0

3

27

Wielobój sprawnościowy
dla uczniów klas IV

0

0

16

RAZEM

248

240

274

Źródło: Szkolny Związek Sportowy Rybnik
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Tabela 2.
Zgłoszenia do rozgrywek międzyszkolnych – gimnazja
Liczba zgłoszonych szkół
Lp.

Dyscyplina
2012/2013

2013/2014

2014/2015

1

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

9

9

10

2

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

11

10

12

3

Narciarstwo klasyczne dziewcząt

2

1

2

4

Narciarstwo klasyczne chłopców

2

1

2

5

Szachy dziewcząt

8

8

8

6

Szachy chłopców

10

10

10

7

Tenis stołowy dziewcząt

10

10

12

8

Tenis stołowy chłopców

13

13

13

9

Drużynowe zawody pływackie dziewcząt

8

6

6

10

Drużynowe zawody pływackie chłopców

8

6

7

11

Koszykówka dziewcząt

6

7

6

12

Koszykówka chłopców

8

8

7

13

Siatkówka dziewcząt

11

12

12

14

Siatkówka chłopców

11

11

11

15

Piłka ręczna dziewcząt

7

4

6

16

Piłka ręczna chłopców

8

8

9

17

Piłka nożna dziewcząt

7

10

10

18

Piłka nożna chłopców

12

13

12

19

Siatkówka plażowa dziewcząt

10

8

10

20

Siatkówka plażowa chłopców

11

8

12

21

Drużynowe zawody la dziewcząt

12

12

11

22

Drużynowe zawody la chłopców

13

12

12

23

Orientacja sportowa dziewcząt

4

2

1

24

Orientacja sportowa chłopców

4

2

1

7

7

9

Sztafety la (dz+chł) 4x100
25
sztafeta szwedzka 100x200x300x400
26

Szermierka (dz+chł)

0

3

3

27

Badminton dziewcząt

0

0

4

28

Badminton chłopców

0

0

5

RAZEM

212

201

223

Źródło: Szkolny Związek Sportowy Rybnik
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Tabela 3.
Zgłoszenia do rozgrywek międzyszkolnych – szkoły ponadgimnazjalne

Lp.

Liczba zgłoszonych szkół

Dyscyplina

2012/2013

2013/2014

2014/2015

1

Szkolna liga lekkoatletyczna dziewcząt

7

9

8

2

Szkolna liga lekkoatletyczna chłopców

7

9

9

3

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

6

7

7

4

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

9

9

8

5

Tenis stołowy dziewcząt

9

9

9

6

Tenis stołowy chłopców

9

10

10

7

Narciarstwo klasyczne dziewcząt

8

Narciarstwo klasyczne chłopców

1

2

3

9

Koszykówka dziewcząt

5

7

6

10

Koszykówka chłopców

8

8

7

11

Siatkówka dziewcząt

9

9

10

12

Siatkówka chłopców

7

6

7

13

Piłka ręczna dziewcząt

4

5

4

14

Piłka ręczna chłopców

7

7

7

15

Piłka nożna chłopców

10

10

8

16

Orientacja sportowa dziewcząt

2

2

4

17

Orientacja sportowa chłopców

4

3

5

18

Siatkówka plażowa dziewcząt

9

8

10

19

Siatkówka plażowa chłopców

8

9

10

8

8

8

2

Sztafety la (dz+chł) 4x100
20
sztafeta szwedzka 100x200x300x400
21

„Sprawni jak żołnierze” dziewcząt

5

4

4

22

„Sprawni jak żołnierze” chłopców

5

6

4

23

„Srebrne muszkiety” dziewcząt

4

3

3

24

„Srebrne muszkiety” chłopców

4

4

3

RAZEM

147

154

156

Źródło: Szkolny Związek Sportowy Rybnik
Wyniki uzyskiwane w rywalizacji szkół na poziomie wojewódzkim w znacznym stopniu uzależnione
są od współpracy z klubami sportowymi i powstającymi na ich wniosek klasami sportowymi. Należy
podkreślić, że klasy sportowe są istotnym wzmocnieniem szkolenia klubowego w sporcie licencjonowanym
i pomagają klubom w osiąganiu dobrych wyników na poziomie ogólnopolskim, czy nawet międzynarodowym.
Obecnie funkcjonują klasy sportowe, które powstały na wniosek 12 klubów. Niektóre z tych klubów osiągają
wysokie wyniki sportowe na arenie ogólnopolskiej, np. siatkówka chłopców, koszykówka dziewcząt
i chłopców, judo. Nie podjęto do tej pory analizy funkcjonowania klas sportowych w powiązaniu z osiąganymi
wynikami.
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Tabela 4.
Zestawienie klas sportowych w rybnickich szkołach
Klub

Szkoła

Miejski Klub Szachowy

SP 1
SP 2
SP 5
G1
SP 11
SP 3
SP 18
G2
SP 3
G1
V LO
SP 5
G1
SP 11
SP 18
SP 34
G2
V LO

Miejski Koszykarski Klub
Sportowy "Rybnik"
Towarzystwo Sportowe
„VOLLEY” Rybnik
Uczniowski Klub Sportowy
„Jedynka”
Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy (sekcja LA)
Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy
(sekcja koszykówki dziewcząt)
Uczniowski Klub Sportowy
„Osiemnastka”
Klub Sportowy „Rymer”
Rybnik
Rybnicki Klub Piłkarski
Szkółka Piłkarska ROW
w Rybniku
Klub Sportowy „Polonia”
Rybnik
Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego
Klub Sportowy
„ROW 1964 Rybnik”

Rok szkolny 2014/2015
Liczba klas
Razem
6
6
3
2
7
3
1
2
8
2
3
2
3
7
2
2
5
3
1

Rok szkolny 2015/2016
Liczba klas
Razem
6
6
3
2
7
3
2
2
3
2
3
1
3
3
1
1
2
1

Dyscyplina
sportowa
szachy
koszykówka
chłopców

7

siatkówka
chłopców

6

siatkówka
dziewcząt

6

lekka atletyka

5

koszykówka
dziewcząt

1
2
1

5

SP 18

2

2

1

1

siatkówka
dziewcząt

SP 21
G 11

2

2

1
1

2

piłka nożna

G6

3

3

3

3

piłka nożna

SP 22
G1

1
3

4

2
3

5

judo

G2

2

2

2

2

ju-jitsu

V LO

3

3

3

3

piłka nożna

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
2. Sport licencjonowany
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie prawo do organizowania oficjalnych rozgrywek
o mistrzostwo Polski posiadają tylko uprawnione polskie związki sportowe. Wykaz tych związków jest
ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. Kluby sportowe chcąc wziąć udział w oficjalnych
rozgrywkach sportowych, muszą uzyskać licencje dla swoich klubów i zawodników. Licencje te wydają
polskie związki sportowe lub ich przedstawicielstwa wojewódzkie.
W województwie śląskim istnieje 1308 klubów sportowych, natomiast w Rybniku jest ich 106 (6,8%), w tym:
90 (zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta),
15 uczniowskich klubów sportowych, 1 spółka prawa handlowego. Dodatkowo na terenie Miasta działalność
prowadzą 3 fundacje realizujące działania m.in. w obszarze upowszechniania kultury fizycznej. W odniesieniu
do liczby mieszkańców na koniec 2014 roku (137041) średnio na jeden klub przypada 1293 mieszkańców.
W rybnickich klubach sportowych uprawianych jest wiele dyscyplin sportowych. W grach zespołowych
dominują piłka nożna, siatkówka halowa i plażowa męska i żeńska, koszykówka męska i żeńska. Ponadto
uprawiane są sporty amerykańskie (baseball i football amerykański). W sportach indywidualnych
i drużynowych w rybnickich klubach uprawiane są żużel, lekka atletyka, szermierka, judo, boks, pływanie,
kolarstwo, jeździectwo, szachy, żeglarstwo, windsurfing, biathlon, ju-jitsu, taekwon-do, łucznictwo, orientacja
sportowa, wschodnie sporty walki, sporty ekstremalne i sporty lotnicze.
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Działalność klubów sportowych, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
polskie związki sportowe, powinna być nastawiona na osiąganie jak najwyższych wyników sportowych
w oparciu o posiadane środki.
Zarówno w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku oraz Strategii Rozwoju Sportu w Województwie
Śląskim do roku 2020 mocno została podkreślona potrzeba osiągania wysokich wyników sportowych. Efektem
niezadowalających wyników polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i innych
międzynarodowych zawodach było wdrożenie wielu programów, mających poprawić tę sytuację. Priorytetem
są wyniki osiągane w sportach olimpijskich, które ze względu na swoją historię, popularność na wszystkich
kontynentach, liczbę uprawiających je sportowców czy ogromne zainteresowanie mediów, stały się najbardziej
prestiżowymi sportami na świecie. Lista sportów olimpijskich nie jest zamknięta. Dyscypliny sportowe, które
uzyskują dużą popularność na świecie i są uprawiane na wszystkich kontynentach mają szanse na przyjęcie
do Igrzysk Olimpijskich.
Sukcesy sportowe spełniają funkcję promocyjną (wewnętrzną i zewnętrzną). Wysoki wynik osiągnięty przez
sportowca jest ogromną zachętą do uprawiania sportu przez inne osoby, szczególnie młodzież (funkcja
wewnętrzna). Istnieje wiele przykładów takiego fenomenu, np.: biegi narciarskie, skoki narciarskie, siatkówka.
Z kolei osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego jest szeroko komentowane w mediach, opisywane
i pokazywane. Wiele miast w Polsce prowadzi oficjalną politykę medialną w tym zakresie (np. widoczna jest
rywalizacja miast o duże imprezy sportowe). Zjawisko to jest widoczne również w wymiarze światowym.
Dzięki organizacji dużej imprezy sportowej, miasto (kraj) ma możliwość wypromowania się oraz zaistnienia
również w innych dziedzinach gospodarki, np. w turystyce (funkcja zewnętrzna).
Obecnie sportem najbardziej kojarzonym z Rybnikiem jest żużel. Jest to dyscyplina sportu silnie zakorzeniona
w Rybniku (istnieje od 1932 r.), ciesząca się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, ale także kibiców
z całego regionu. Rybnicki żużel jest najczęściej pokazywanym sportem na antenach telewizji, głównie na
kanale TVP Sport i TVP Regionalna. Średnia frekwencja na meczach ligowych Stowarzyszenia Żużlowy Klub
Sportowy „ROW Rybnik” (obecnie prezentowany poziom sportowy to czołówka I ligi) w ostatnich latach,
według portalu www.sportowefakty.pl wyniosła:
· sezon 2013 (II liga)
– 4.000 osób,
· sezon 2014 (I liga)
– 6.000 osób,
· sezon 2015 (I liga)
– 7.500 osób.
O strategicznym dla Miasta Rybnika znaczeniu tej dyscypliny sportu może świadczyć wysokość dotacji
udzielanych rybnickiemu klubowi, czy korzystanie przez klub z miejskiej infrastruktury sportowej
na preferencyjnych warunkach. Miasto ponosi ciężar utrzymania obiektu sportowego oraz jego dostosowania
do standardów nałożonych przez Polski Związek Motorowy, tym samym stwarza klubowi warunki do awansu
do najwyższej klasy rozgrywkowej.
W grach zespołowych olimpijskich swoją obecność w Rybniku zaznaczają dwa II-go ligowe kluby: Klub
Sportowy „ROW 1964 Rybnik” (piłka nożna) i Towarzystwo Sportowe „VOLLEY” Rybnik (piłka siatkowa)
oraz dwa kluby III-cio ligowe: Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” (koszykówka męska)
i Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (siatkówka żeńska).
Dużą popularnością w Rybniku wśród dzieci i młodzieży niewątpliwie cieszy się piłka nożna. Obecnie
w Rybniku działa 16 klubów piłkarskich. Najwyższy poziom prezentuje wspomniany wyżej Klub Sportowy
„ROW 1964 Rybnik” (II liga), dwa kluby grają pod egidą Śląskiego Związku Piłki Nożnej (Klub Sportowy
„Rymer” Rybnik, Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „ZUCH” Orzepowice. Pozostałe kluby uczestniczą w
rozgrywkach lokalnych, organizowanych przez Podokręg Rybnicki Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Łącznie w
rybnickich klubach piłkarskich zrzeszonych jest 1435 piłkarzy, grających w 52 zespołach (zestawienie
rybnickich klubów piłkarskich - załącznik nr 3).
W grach zespołowych halowych obecnie najwyższy poziom (czołówka II ligi) prezentuje Towarzystwo
Sportowe „VOLLEY” Rybnik. Klub opiera skład swojego pierwszego zespołu na wychowankach (aż 85%
składu), co jest ewenementem na tym poziomie rozgrywek. Klub bardzo dobrze pracuje z młodzieżą, czego
efektem jest zdobycie w 2014 roku wicemistrzostwa Polski juniorów. Bardzo dobry system szkolenia oparty
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jest o współpracę z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku, Polskim Związkiem Piłki Siatkowej
(Program „Siatkarskie Ośrodki Szkolne”) oraz o szeroką współpracę ze szkołami podstawowymi (Rybnicka
Akademia Siatkówki Młodzieżowej skupiająca 17 szkół podstawowych). Klub może pochwalić się wieloma
sukcesami w siatkówce plażowej. Wizytówką rybnickiego sportu w tej dyscyplinie jest medalista Mistrzostw
Europy, wielokrotny Mistrz Polski i jedyny od wielu lat rybnicki olimpijczyk - Mariusz Prudel (5 miejsce
na Igrzyskach Olimpijskich w 2012 r. w Londynie). Na zakończenie sezonu 2015 Mariusz Prudel klasyfikuje
się w na 11 miejscu rankingu światowego FIVB, co daje mu bezpośrednią kwalifikację do Igrzysk Olimpijskich
2016 w Rio de Janeiro.
III-cio ligowy poziom prezentują Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” (koszykówka męska)
i Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” (siatkówka dziewcząt). Oba kluby posiadają rozbudowany system
szkolenia oparty o klasy sportowe. Klub koszykarski należy do czołówki III ligi i ma podstawy do awansu
na poziom centralny.
W grach zespołowych nieolimpijskich Klub Sportowy „Silesia” Rybnik uczestniczy w rozgrywkach ekstraligi
baseballowej i rozgrywkach młodzieżowych, a Klub Sportowy Rybnik „Thunders” w III lidze footballu
amerykańskiego. Bardzo dobre wyniki osiąga także sekcja młodzieżowa koszykówki dziewcząt Rybnickiego
Młodzieżowego Klubu Sportowego. Zespoły młodzieżowe dobrze sobie radzą w rozgrywkach o mistrzostwo
Śląska i Polski: Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik” (koszykówka męska), Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy (koszykówka żeńska), Towarzystwo Sportowe „VOLLEY” Rybnik (siatkówka męska) i Klub
Sportowy „Silesia” Rybnik (baseball) regularnie uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu centralnym, od czasu
do czasu awansując do turnieju finałowego o mistrzostwo Polski (2014 r. – Towarzystwo Sportowe
„VOLLEY” Rybnik, 2015 r. – Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy).
W sportach indywidualnych najwyższy poziom, czyli międzynarodowy, prezentują judocy z Klubu
Sportowego „Polonia” Rybnik (seniorzy i kategorie młodzieżowe) oraz szermierze z Rybnickiego
Młodzieżowego Klubu Sportowego (kategorie młodzieżowe). Zawodniczki Klubu Sportowego „Polonia”
Rybnik - Anna Borowska (wychowanka) i Katarzyna Kłys w 2015 roku zdobyły drużynowe wicemistrzostwo
świata, a Piotr Kuczera brązowy medal Mistrzostw Świata juniorów. Szansę na kwalifikację na Igrzyska
Olimpijskie ma pozyskana do klubu Katarzyna Kłys. Sukcesy sportowe, wysoko punktowane miejsca
w turniejach krajowych i międzynarodowych zdobywają szermierze Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego. Najlepszy wynik - brązowy medal Mistrzostw Europu U23 zdobyła Anna Mroszczak. Sukcesy
tych klubów wynikają z bardzo dobrej pracy szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą.
Oprócz wyżej wymienionych, w sportach indywidualnych znaczące wyniki osiągają: Klub Sportowy „Ryfama”
(biatlon), Towarzystwo Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik (LA), Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy (sekcja
LA), Miejski Klub Szachowy (szachy), Towarzystwo Sportowe „Kuźnia” (żeglarstwo), Uczniowski Klub
Sportowy „Refleks” (orientacja sportowa), Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy (sekcja bokserska),
Rybnicki Klub Taekwon-Do „Feniks-Arete” (taekwon-do), Rybnickie Centrum Sportów Walki „Taekwon-do
Fighter - TKM” (taekwon-do).
Prężnie rozwijają się w Rybniku dalekowschodnie sporty walki. Powstało wiele klubów, w których ćwiczy
kilkuset amatorów różnych odmian tego sportu. Znaczące sukcesy, także na arenie międzynarodowej w swojej
dyscyplinie odnosi Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego (medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy).
Ważnym ośrodkiem sportów wodnych (żeglarstwo i windsurfing) stał się Zalew Rybnicki. Ze względu
na swoją wielkość możliwe jest uprawianie na nim wielu odmian żeglarstwa i windsurfingu oraz organizacja
regat o zasięgu ogólnopolskim.
Ważnym podmiotem działającym na terenie miasta w obszarze sportu jest Aeroklub ROW Rybnik. Od wielu
lat piloci rybnickiego Aeroklubu zdobywają medale mistrzostw świata i Europy w konkurencjach
szybowcowych. Na lotnisku Aeroklubu organizowanych jest wiele imprez promujących sporty lotnicze
z Piknikiem Lotniczym na czele.
Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi klasyfikację sportu młodzieżowego w oparciu o punktację za udział
w Mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach sportowych. Na podstawie tej klasyfikacji możemy ocenić
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jakość sportu młodzieżowego w Rybniku (klasyfikacja ta obejmuje sporty olimpijskie i wybrane
nieolimpijskie).
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki klubów młodzieżowych, uzyskane w mistrzostwach Polski w latach
2012 – 2014. Tabela obrazuje również miejsce Rybnika w ogólnopolskiej rywalizacji dzieci i młodzieży
w Systemie Sportu Młodzieżowego w ww. latach.
Tabela 5.
Wyniki klubów młodzieżowych uzyskane w mistrzostwach Polski w latach 2012 - 2014
Rok

Punkty

Polska powiat

Polska gminy

Śląsk

2014

737,66

32

30

5

2013

674.06

40

38

7

2012

680.92

41

36

9

Kluby
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy * (142)
Towarzystwo Sportowe
„VOLLEY” Rybnik (102)
Miejski Klub Szachowy (91)
Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy * (105)
Rybnicki Klub Taekwon-Do
„Feniks-Arete” (83)
TS Kuźnia Rybnik (78)
Towarzystwo
Lekkoatletyczne „ROW”
Rybnik (78)
Klub Sportowy „Silesia”
Rybnik (102)
Rybnicki Klub Taekwon-Do
„Feniks-Arete” (89)
Klub Sportowy „Polonia”
Rybnik (78)

Liczba klubów
z punktami

17

16

14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sportu i Turystyki
* w przypadku Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego podana jest łączna liczba punktów zdobyta
przez wszystkie pięć sekcji.
Rybnik pod względem liczby mieszkańców zajmuje 25 miejsce w Polsce i 9 w województwie. Zatem miejsca
zajęte przez Rybnik w poszczególnych latach wydają się być poniżej potencjału Miasta. Widać jednak progres,
tj. z roku na rok coraz więcej klubów osiąga poziom ogólnopolski, rybnickie kluby zdobywają coraz więcej
punktów, co wpływa na poprawę Rybnika w rankingach3.
Należy stwierdzić, że liczba rybnickich sportowców osiągających poziom międzynarodowy w sportach
olimpijskich jest bardzo skromna. Mariusz Prudel (zawodnik Towarzystwa Sportowego „VOLLEY” Rybnik)
był pierwszym od 20-stu lat rybnickim olimpijczykiem. Obecnie, oprócz niego szansę zakwalifikowania się na
Igrzyska w 2016 r. ma tylko pozyskana do Klubu Sportowego „Polonia” Rybnik Katarzyna Kłys. Poziom
międzynarodowy prezentują Agata Perenc, Anna Borowska, Julia Kowalczyk i Piotr Kuczera (judo),
a w szermierce Anna Mroszczak (zawodniczka Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego), Rafał
Szymura - reprezentant Polski i medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w siatkówce halowej
juniorów (wychowanek Towarzystwa Sportowego „VOLLEY” Rybnik).
W kilku dyscyplinach zawodnicy rybnickich klubów w kategoriach młodzieżowych osiągają znaczące wyniki
na poziomie krajowym z medalami Mistrzostw Polski włącznie (np. szermierka, lekka atletyka, taekwon-do,
judo, szachy, siatkówka, koszykówka, baseball, żeglarstwo). Rozwój tych młodych sportowców do poziomu
międzynarodowego seniorskiego uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest

3

Wyniki rywalizacji młodzieżowej aktualnej i w latach poprzednich dostępne są na stronie: http://sportmlodziezowy.pl/index.php/2014-06-19-07-22-22

Id: D9F52E24-F73A-4CA3-B713-C47142FCF6C9. Projekt

Strona 15

efektywny system szkolenia,
i infrastrukturalnym).

wsparty

przez

Miasto

Rybnik

(w

zakresie

finansowym

3. Sport amatorski
W Rybniku prężnie rozwija się sport amatorski. Miasto Rybnik to ewenement w skali regionu,
a także i kraju, pod względem liczby osób biorących czynny udział w ligach amatorskich. Profesjonalnie
zarządzana Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours to jedna z największych w kraju (organizatorem ligi
jest Towarzystwo Sportowe „VOLLEY” Rybnik). W ostatniej edycji w sezonie 2014/2015 wzięły w niej udział
33 zespoły, czyli około 600 zawodników w wieku 16-60 lat. Z kolei w Rybnickiej Amatorskiej Lidze
Koszykówki (organizator MOSiR) wzięło udział 11 zespołów, a w Rybnickiej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej
26 zespołów (organizatorem tej ligi jest Stowarzyszenie Liga ROW). Uzupełnieniem Amatorskiej Ligi
Koszykówki są turnieje koszykówki ulicznej, takie jak Majowe Święto Koszykówki. W okresie zimowym
MOSiR organizuje również rozgrywki w halowej odmianie piłki nożnej.

Pod egidą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku rozwija się także amatorski sport
w dyscyplinach indywidualnych. Ośrodek organizuje m.in. Akademię Biegania, czy też Akademię Jazdy
na Rolkach. Kolarstwo w Rybniku popularyzuje Viktoria Rybnik, będąca organizatorem MTB Race NowinyMarko. Inną odmianę jazdy na rowerze, bardziej ekstremalną, można uprawiać korzystając ze specjalnego tory
zlokalizowanego w parku Wiśniowiec. Wielu amatorów biegania może oddać się swej pasji
na zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym, przy ul. Gliwickiej. Inne obiekty, na których rybniczanie
mogą uprawiać sport to: wspomniany wcześniej Zalew Rybnicki, ścieżki rowerowe, park Grzybówka, golfowy
Driving Range, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „RUDA”, ośrodek w Kamieniu. Rybnik może się również
pochwalić rozwiniętą sportową bazą komercyjną, oferująca usługi szeroko rozumianego fitnessu, tenisa
i squasha.
4. Imprezy sportowe
Prestiżowe, duże imprezy sportowe, którymi zainteresowanie wykazują ogólnopolskie media, to doskonały
sposób na promocję Rybnika w całym kraju, na budowę pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca
dynamicznego, liczącego się na sportowej mapie Polski oraz miejsca atrakcyjnego do zamieszkania. Marketing
z wykorzystaniem sportu to nic innego jak wykorzystanie widowisk sportowych do promowania miasta.
Najskuteczniejsze narzędzie marketingu sportowego to sponsoring, ale równie skuteczna jest reklama poprzez
event.
Dlaczego promocja poprzez ważne wydarzenia sportowe jest skuteczna? Badania wykazały, że dziś
oddziaływanie tradycyjnych form promocji i reklamy słabnie, więc firmy (samorządy) muszą szukać nowych
form dotarcia do klienta (inwestora) i zaprezentowania mu swojej oferty. Prestiżowe imprezy sportowe
rozgrywane w Rybniku związane są głównie z żużlem. Gromadzą one największą widownię i generują
największe zainteresowanie mediów ogólnopolskich.
Przykłady wydarzeń.
2014 r.
Ø Finał Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów (7.000 kibiców na trybunach, materiał z imprezy
realizowała TVP Sport),
Ø Mecz reprezentacji Polska – Reszta Świata (12.000 kibiców, transmisja live TVP Sport);
2015 r.
Ø Grand Prix Challenge (9.500 kibiców, materiał realizowała hiszpańska telewizja Interzona TV, mająca
wyłączność na imprezy odbywające się pod egidą FIM).
Od dwóch lat organizowany jest na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „RUDA” jeden z turniejów siatkówki
plażowej o Mistrzostwo Polski w cyklu „Plaża Open” pod patronatem Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Mecze finałowe kobiet i mężczyzn pokazywane są w bezpośredniej transmisji w TVP Sport. Ambasadorem
turnieju jest jeden z najlepszych siatkarzy plażowych świata - Mariusz Prudel.
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Coraz większą renomę zyskuje wyścig kolarski Tour de Rybnik, w którym w 2015 roku wystartowało 255
zawodników, to jest o 55 więcej, niż podczas edycji 2014. Wyścig to także rywalizacja dzieci w Mini Tour
de Rybnik, mająca formę sportowej zabawy. Tour de Rybnik na stałe wpisał się w kalendarz polskich imprez
kolarskich, a o jego rosnącym znaczeniu świadczy fakt, że jego patronem został znakomity polski kolarz, dziś
dyrektor generalny Tour de Pologne - Czesław Lang.
Rozwija się także organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku Rybnicki Półmaraton
Księżycowy – impreza biegowa o bardzo interesującej formule (odbywa się po zmierzchu). Co rok liczba jej
uczestników wzrasta. W 2014 roku na mecie zameldowało się 936 biegaczy, a rok później było ich 1159.
Kolejnym przykładem imprezy cieszącej się dużą popularnością jest również Bieg Barbórkowy, organizowany
przez Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” od 10 lat w pierwszą niedzielę grudnia. W jubileuszowej
edycji biegu (2014 r.) wzięło udział 592 osób, z czego ok. 30 procent to rybniczanie. Ważne imprezy sportowe
organizują również działacze sekcji szermierki i boksu Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego
oraz Klubu Sportowego „Polonia” Rybnik.
5. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
Dokonana została inwentaryzacja rybnickiej bazy sportowej, zarządzanej przez jednostki organizacyjne Miasta:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”, rybnickie
placówki oświatowe oraz podmioty prywatne (wykaz – załącznik nr 4). Obecnie mamy wiedzę na temat
istniejących w Mieście obiektów sportowych, które w ramach zadań planowanych do realizacji, wskazanych
w dalszej części Strategii, należy poddać ocenie.
W Rybniku funkcjonuje 5 stadionów, w tym 4 do 3.000 widzów (Chwałowice, Niedobczyce, Boguszowice
i Radziejów) i 1 na ponad 10.000 widzów. Mamy łącznie 15 boisk piłkarskich w różnych dzielnicach, z których
korzystają zarówno rybnickie kluby piłkarskie jak i amatorzy. Obecnie w Rybniku czynne są 22 boiska
do koszykówki, 14 boisk do siatkówki (klasycznej i plażowej), 11 kortów tenisowych, 5 boisk do piłki ręcznej
i 27 boisk uniwersalnych, na których rozgrywane mogą być różne gry (boiska te funkcjonują przy szkołach).
Największą halą sportową jest hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku -Boguszowicach, która
może pomieścić niespełna 1.000 widzów. Drugą pod względem wielkości jest hala przy Gimnazjum
Mistrzostwa Sportowego nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej (600 widzów), a trzecią hala przy Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych (ok. 400 widzów). Ponadto, użytkowane są hale mniejsze - jedna w Niedobczycach
(MOSiR) i druga w Boguszowicach (Gimnazjum nr 7). Dwiema salami gimnastycznymi o wymiarach 24x12 m
dysponuje MOSiR (dzielnica Kamień oraz kompleks przy ul. Powstańców Śląskich), natomiast 24 tego typu
sale znajdują się przy rybnickich szkołach (w Rybniku funkcjonuje łącznie 47 szkół lub zespołów szkół).
Ponadto w rybnickich szkołach znajduje się 31 sal pomocniczych o wymiarach poniżej 24x12 m (sale w wielu
przypadkach nie spełniają podstawowych wymogów przepisów popularnych gier zespołowych).
Wyremontowany w 2014 r. stadion lekkoatletyczny zaczął pełnić swoje funkcje sportowe i rekreacyjne.
Poprawiły się więc znacząco warunki treningowe lekkoatletów. W zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rybniku znajdują się także pawilony sportowe, w których rybnickie kluby uprawiają boks,
szermierkę i judo.
W Rybniku istnieją ponadto trzy pływalnie kryte o wymiarach powyżej 25x12,5 m (Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rybniku: ul. Powstańców Śląskich oraz w Boguszowicach, Fundacja EDF Polska) i jedna
do 25x12,5 m przy Zespole Szkół Budowlanych). W okresie letnim mieszkańcy mogą korzystać z pływalni
odkrytej na Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „RUDA” oraz w Rybniku - Chwałowicach.
Zalew Rybnicki z natury rzeczy jest ośrodkiem sportów wodnych i rekreacji (przy czym do uprawiania
kajakarstwa wykorzystywana jest także rzeka Ruda). Istniejące przystanie spełniają swoją rolę, jednak ich
jakość nie jest zadowalająca. Chcąc rozwiązać problem zagospodarowania Zalewu Rybnickiego należy podejść
systemowo (w kontekście zarówno sportowym jak i rekreacyjnym).
W Rybniku istnieją dwa tory żużlowe, jeden przy ul. Gliwickiej 72, a drugi przy ul. Pod Hałdą (mini tor).
Na torach tych prowadzone jest szkolenie młodych adeptów żużla oraz rozgrywane są zawody. W przypadku
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toru żużlowego przy ul. Gliwickiej 72 zgłaszane były postulaty ze strony Stowarzyszenia Żużlowy Klub
Sportowy „ROW Rybnik” o przebudowę toru.
W Rybniku istnieje ponadto wiele różnych obiektów sportowych wykorzystywanych przez kluby sportowe
i sportowców amatorów. Należy do nich zaliczyć: parkur jeździecki, boisko do baseballa, sztuczne lodowisko,
tory do bowlinga (8), pole paintballowe, siłownie i boiska squasha, skatepark, ściankę wspinaczkową, siłownie
zewnętrzne (2) oraz lotnisko w Gotartowicach.
Wkład Miasta w budowę infrastruktury sportowej widać w postaci liczby obiektów i rozmiaru zrealizowanych
inwestycji sportowych. Kwoty i liczby najlepiej obrazują skalę zaangażowania Miasta w realizację zadań
z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej. Wszystkie największe i najważniejsze obiekty sportowe w Mieście
są zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku – jednostkę budżetową Miasta (jednostka
ma w trwałym zarządzie 19 obiektów sportowych, 20 boisk piłkarskich, w tym 2 ze sztuczną nawierzchnią).
I poniekąd z tego tytułu na Mieście ciąży obowiązek utrzymania nie małej infrastruktury sportowej.
Zadaniem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności m.in. w obszarze kultury
fizycznej. Potrzeby lokalnej społeczności w ww. zakresie Miasto zaspokaja nie tylko poprzez zlecanie
realizacji zadań publicznych organizacjom (głównie klubom sportowym), ale także poprzez zapewnienie
właściwego zaplecza, odpowiedniej infrastruktury dla wszelkiej aktywności wykazywanej przez mieszkańców.
Przykłady inwestycji:
Ø dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej - koszt całkowity
16.723.287,91 zł, w tym wkład własny Miasta – 1.552.207,08 zł, dofinansowanie ze środków EFRR
w ramach RPO – 12.466.600,83 zł, EKOFUNDUSZ – 204.480 zł, budżet państwa - 2.500.000 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (lata 2007-2010);
Ø modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - koszt całkowity
10.883.692,19 zł, w tym wkład Miasta – 5.518.958,70 zł, dofinansowanie ze środków EFRR w ramach
RPO – 5.364.733,49 zł (lata 2009-2010) + 4.118.066,37 zł dodatkowo przeznaczono z budżetu Miasta
2010 r. na zagospodarowanie terenu, budowę łącznika, drogi dojazdowe;
Ø modernizacja kąpieliska „Ruda” (koszt ponad 34 mln zł), budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
przy ul. Gliwickiej (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw), przebudowa płyty boiska piłkarskiego
i toru żużlowego na stadionie miejskim, przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej
(łączne nakłady na miejską infrastrukturę sportową w latach 2012-2014 wyniosły ponad 55 mln zł).
Miasto utrzymuje również obecnie dwie instytucje – wspomniany Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku oraz Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO”. Utrzymanie (wydatki bieżące + inwestycje
na obiektach) tych jednostek w latach 2012-2014 kosztowało Miasto blisko 81 mln zł netto (wydatki –
dochody).
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Tabela 6
Wydatki i dochody Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rybniku w latach 2012 - 2014

2012 r.
CRiR
„BUSHIDO”
MOSiR
razem:

1 176 284,86 zł
9 443 968,63 zł
10 620 253,49 zł

2012 r.
CRiR
„BUSHIDO”
225 977,75 zł
MOSiR
968 643,30 zł
razem:
1 194 621,05 zł
Źródło: Urząd Miasta Rybnika

WYDATKI
2013 r.
1 224 552,71 zł
38 546 407,68 zł
39 770 960,39 zł
DOCHODY
2013 r.
201 454,04 zł
970 064,43 zł
1 171 518,47 zł

2014 r.
1 132 059,16 zł
39 324 742,76 zł
40 456 801,92 zł

2014 r.
472 504,58 zł
7 303 148,76 zł
7 775 653,34 zł

razem
3 532 896,73 zł
87 315 119,07 zł
90 848 015,80 zł

razem
899 936,37 zł
9 241 856,49 zł
10 141 792,86 zł

Miasto od lat skutecznie realizuje politykę dostępności infrastruktury sportowej i jej optymalnego
wykorzystania przez rybnickie kluby sportowe. Obiekty sportowe, zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rybniku, są nieodpłatnie udostępniane klubom sportowym (ale nie tylko) na potrzeby
prowadzonej przez nie działalności statutowej. W 2014 r. Ośrodek użyczył obiekty nw. podmiotom.
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Tabela 7
Wykaz podmiotów, którym w 2014 r. zostały użyczone obiekty sportowe, będące w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Lp.

Podmiot

1

Klub Sportowy
„Energetyk ROW Rybnik”

Przedmiot umowy
boiska treningowe
boisko z budynkiem szatniowym

boiska treningowe, ul. Gliwicka
boisko treningowe, Wielopole,
boisko z nawierzchnią syntetyczną,
ul. Gliwicka
boisko Chwałowice, ul. 1-go Maja
boisko dolne Niedobczyce,
ul. Górnośląska
boiska treningowe, ul. Gliwicka
boisko z nawierzchnią syntetyczną,
ul. Gliwicka
boisko Ochojec,
ul. Cystersów
boisko Grabownia,
ul. Skowronków
boisko Radziejów,
ul. Szyb Marcin

2

GKS „Pierwszy” Chwałowice

3

Klub Sportowy „Rymer” Rybnik

4

Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka
Piłkarska ROW w Rybniku

5

LKS Płomień Ochojec

6

KRS TKKF Jedność
Grabownia - Golejów

7

MKS 32 Radziejów - Popielów

8

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
- sekcja lekkoatletyczna

9

TKKF „ZUCH” Orzepowice

10

Klub Sportowy Wielopole

boisko

boisko Wielopole, ul. Podleśna

11

Klub Sportowy
„Górnik” Boguszowice

boiska z budynkiem
socjalno - szatniowym

boiska Boguszowice,
ul. Małachowskiego

12

Klub Sportowy „Polonia” Rybnik

13

Miejski Koszykarski Klub Sportowy
"Rybnik"

dwie sale treningowe, sauna,
dwa pomieszczenia klubowe
pomieszczenie klubowe,
sala gimnastyczna

14

Miejski Klub Szachowy

salka szachowa

15

Towarzystwo Sportowe „VOLLEY”
Rybnik

pawilon sportowy,
ul. Powstańców Śl. 42
sala gimnastyczna,
ul. Powstańców Śl. 40/42
salka szachowa w budynku
pływalni krytej,
ul. Powstańców Śl. 40/42
sala gimnastyczna,
ul. Powstańców Śl. 40/42
hala widowiskowo –sportowa,
ul. Jastrzębska 3b
sala gimnastyczna,
ul. Powstańców Śl. 40/42
pływalnia kryta,
ul. Powstańców Śl. 40/42
pawilon sportowy,
ul. Powstańców Śl. 40/42
pływalnia kryta,
u. Powstańców Śl. 40/42
pływalnia kryta,
u. Powstańców Śl. 40/42

16
17
18
19
20

boisko
boisko wraz z budynkami szatniowo socjalnymi
boiska

Obiekt (lokalizacja)

boisko z budynkiem szatniowym
boisko z budynkiem socjalno szatniowym
boisko z budynkami socjalno szatniowymi
boisko z budynkiem socjalno szatniowym
boisko lekkoatletyczne, boisko
do rzutów młotem, pomieszczenia
socjalno - szatniowe
boisko piłkarskie z budynkiem
szatniowym

pomieszczenie klubowe,
sala gimnastyczna
sala gimnastyczna

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy - sekcja pływacka
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy - sekcja szermiercza
Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Sekcja Terenowa „Promyk”
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

sala gimnastyczna
pływalnia, pomieszczenie klubowe
pomieszczenie klubowe,
sala treningowa
pływalnia
pływalnia

boisko lekkoatletyczne,
ul. Gliwicka
boisko piłkarskie,
ul. Łączna

21

Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej

pomieszczenie biurowe (siedziba)

boisko Radziejów,
ul. Szyb Marcin

22

Klub Piłkarski „Kamień”

boiska trawiaste i z nawierzchnią
syntetyczną oraz budynek socjalno szatniowy w Kamieniu

boiska Kamień,
ul. Hotelowa

sala gimnastyczna

hala widowiskowo – sportowa,
ul. Jastrzębska 3b

salka bokserska i pomieszczenie
klubowe

hala widowiskowo – sportowa,
ul. Jastrzębska 3b

23

24
25
26

Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy sekcja koszykarska
Rybnicki Młodzieżowy
Klub Sportowy sekcja bokserska
Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF
Sokół Chwałęcice
Uczniowski Klub Sportowy

siłownia, mała sala gimnastyczna
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„OSIEMNASTKA”

ul. Jastrzębska 3b

27

Rybnickie Centrum Sportów Walki
„Taekwon-do Fighter - TKM”

mała sala gimnastyczna

28

Towarzystwo Lekkoatletyczne
„ROW” Rybnik

boiska lekkoatletyczne, pomieszczenia
socjalno - szatniowe

29

Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego

mała sala gimnastyczna

hala widowiskowo –sportowa,
ul. Jastrzębska 3b
stadion lekkoatletyczny,
ul. Gliwicka 72
hala widowiskowo –sportowa,
ul. Jastrzębska 3b

sala gimnastyczna,

sala gimnastyczna,
ul. Powstańców Śl. 40/42

sala gimnastyczna

sala gimnastyczna, ul. Górnośląska

30 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

31

Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Sekcja Terenowa „Fair Play”

pływalnia kryta

ul. Powstańców Śl. 40/42

32

Klub Sportowy Rybnik „Thunders”

boisko trawiaste, oraz budynek
socjalno-szatniowy

boisko Piaski,
ul. Za Torem

33

Klub Sportowy
„Sygnały Gotartowice”

boisko piłkarskie
z budynkiem szatniowym

boisko piłkarskie,
ul. Sygnały

Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

Kluby prowadzące działalność na terenie Miasta miały również możliwość nieodpłatnego korzystania
z obiektów sportowych i sal gimnastycznych Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „BUSHIDO” oraz rybnickich
placówek oświatowych.
Czy istniejąca baza sportowa zaspokaja potrzeby mieszkańców Rybnika?
Zespoły robocze opracowujące Strategię oraz kluby sportowe zgłaszały wiele potrzeb w zakresie modernizacji,
rozbudowy i inwestycji sportowych.
Eksperci wskazywali na niedostateczną bazę sportową przy rybnickich placówkach oświatowych. Biorąc pod
uwagę fakt, że sport szkolny jest podstawą aktywności fizycznej na całe życie, brak odpowiedniej bazy
ogranicza wyrabianie odpowiednich nawyków dbania o swoje zdrowie poprzez sport i sprzyja zwolnieniom
z lekcji wychowania fizycznego. Szkolna baza sportowa jest także w wielu przypadkach miejscem treningów
oraz rozgrywania zawodów przez rybnickie kluby. Nowa hala przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
nr 2 w znacznym stopniu poprawiła ten stan. Szkolna baza sportowa jest także miejscem rekreacji i sportu
amatorskiego. Z kolei eksperci ds. sportu osób niepełnosprawnych podkreślali konieczność dostosowania
obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Należy zwrócić uwagę, że w ostatnich latach doposażono szkoły w boiska ze sztuczną nawierzchnią. Specyfika
roku szkolnego pozwala jedynie w jego 30% na korzystanie z zewnętrznych obiektów sportowych. Należałoby
wypracować system wzbogacania bazy szkolnej o nowe sale gimnastyczne. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że wiele szkół posiada sale gimnastyczne niespełniające wymagań podstawowych przepisów gier zespołowych
(np. szkoły ponadgimnazjalne w centrum miasta: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych), natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Piasta 35
nie posiada sali w ogóle.
Mając na uwadze rozwój sportu i możliwości organizacji dużych imprez sportowych, wskazuje się
na brak dużej hali sportowej, mogącej pomieścić około 3.000 widzów.
Wizytówką Rybnika jest Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „RUDA”. Na terenie Ośrodka znajdują się: 3 niecki
basenowe, 3 boiska do siatkówki plażowej, 1 boisko do piłki koszykowej, plac zabaw, wodny plac zabaw,
2 zjeżdżalnie, przystań kajakowa, punkty gastronomiczne, duży parking. Ośrodek cieszy się ogromną
popularnością w okresie letnim. Jest to jedyny w Mieście ośrodek rekreacyjny na tak wysokim poziomie.
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Doinwestowania wymagają Ośrodek w Kamieniu oraz teren wokół Zalewu Rybnickiego. Należy wskazać
na potrzebę opracowania kompleksowego programu rozwoju rybnickiej bazy rekreacyjno-sportowej,
uwzględniającego m.in. konieczność modernizacji ośrodka w Kamieniu oraz zagospodarowania terenu
wokół Zalewu Rybnickiego.

6. Finansowanie sportu z budżetu Miasta
Miasto Rybnik podejmuje współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w wielu
obszarach. Patrząc przez pryzmat wysokości środków finansowych przekazywanych co roku podmiotom
na realizację zadań publicznych, należy stwierdzić, że w największym stopniu wspierane są zadania
realizowane w zakresie kultury fizycznej. W 2014 r. Miasto udzieliło wsparcia podmiotom na łączną kwotę
10.654.580,24 zł, z tego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotę
7.499.642 zł, co stanowi 70,39% ogółu przekazanych środków.
Łączne wydatki z budżetu Miasta na kulturę fizyczną w ostatnich trzech latach wyniosły:
Ø 2012 r. – łącznie 15.803.824,64 zł, w tym dotacje – 3.092.409,85 zł (19,57 % wydatków), wydatki
majątkowe – 1.530.526,96 zł (9,68 % wydatków),
Ø 2013 r. – łącznie 46.894.988,94 zł, w tym dotacje – 6.181.270,62 zł (13,18 % wydatków), wydatki
majątkowe – 24.478.442,11 zł (52,20 % wydatków),
Ø 2014 r. – łącznie 51.233.503,41 zł, w tym dotacje - 7.495.109,58 zł (14,63 % wydatków), wydatki
majątkowe – 29.934.306,65 zł (58,43 % wydatków).
Do największych inwestycji zrealizowanych w latach 2012-2014 przez Miasto w infrastrukturze sportoworekreacyjnej zaliczyć należy:
1. modernizację kąpieliska „RUDA” - 34 859 860,95 zł,
2. budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko
sportowe/lodowisko, plac zabaw) - 3 890 674,01 zł,
3. przebudowę płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej 3 017 685,54 zł,
4. przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) 5 601 729,32 zł
5. przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - 1 608 713,67 zł,
6. budowę hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Rybniku
przy ul. Grunwaldzkiej 18 – 4 485 136 zł, w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 432 800 zł.
Łączny koszt ww. inwestycji zamknął się kwotą: 50 411 463,49 zł

Udział wydatków w dziale „kultura fizyczna” w stosunku do ogółu wydatków poniesionych z budżetu Miasta
Rybnika na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrósł o 4,91 punkty procentowe (praktycznie we wszystkich
pozostałych działach odnotowano spadki, wzrost nastąpił jedynie w działach: gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o 2,65 punkty, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 0,15 punkty i w dziale „pozostałe”
o 1,45 punkty procentowe). To obrazuje skalę zaangażowania Miasta w realizację działań w obszarze szeroko
pojętej kultury fizycznej.
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Tabela 8
Udział wydatków poniesionych w dziale „kultura fizyczna” w latach 2012-2014
Dział

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Transport i łączność

20,65

15,01

16,04

Gospodarka mieszkaniowa

6,25

6,30

6,03

Administracja publiczna

6,77

7,34

5,64

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2,14

2,10

2,08

Obsługa długu publicznego

0,95

0,80

0,59

Oświata i wychowanie

36,12

35,16

33,81

Edukacyjna opieka wychowawcza

1,71

1,67

1,54

Ochrona zdrowia

1,52

1,67

1,45

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11,96

11,96

11,73

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5,60

6,19

8,25

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2,43

2,61

2,58

Kultura fizyczna

2,68

7,71

7,59

Pozostałe

1,22

1,48

2,67

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
Zaznaczyć również należy, że podmioty realizujące zadania z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej
wykazują największą aktywność pod względem liczby składanych ofert oraz ubiegania się o wsparcie.
W 2014 r. złożono łącznie 372 oferty na realizację zadań publicznych, z tego 108 na zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (29% wszystkich ofert), 130 podmiotom zlecono realizację
zadań publicznych, w tym 33 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (25%), zawarto łącznie
219 umów, w tym 72 umowy na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
(33%). Poniżej przedstawiono najważniejsze dane statystyczne, obrazujące poziom zaangażowania Miasta
w rozwój rybnickiego sportu oraz aktywność podmiotów, w tym głównie klubów sportowych, wykazywaną
w obszarze szeroko pojętej kultury fizycznej.
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Tabela 9
Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Rybnika w latach 2012-2014 w podziale na dyscypliny sportu
lp.

dyscyplina sportu

2012 r.

2013 r.

2014 r.

razem

1

baseball

41 000,00

38 000,00

30 000,00

109 000,00

2

biathlon

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

3

bieg na orientację

6 000,00

6 000,00

6 000,00

18 000,00

4

boks

45 000,00

50 000,00

50 000,00

145 000,00

5

futbol amerykański

10 000,00

12 000,00

12 000,00

34 000,00

6

ju jitsu

10 000,00

31 000,00

17 000,00

58 000,00

7

judo

240 000,00

266 922,62

269 952,00

776 874,62

8

karate, wu shu

7 000,00

2 000,00

2 000,00

11 000,00

9

kolarstwo górskie

100 000,00

105 000,00

105 000,00

310 000,00

10

kolarstwo szosowe

3 000,00

8 000,00

10 000,00

21 000,00

11

koszykówka męska

113 000,00

123 000,00

123 000,00

359 000,00

12

koszykówka żeńska

760 000,00

770 430,00

1 061 040,00

2 591 470,00

13

lekka atletyka

40 000,00

40 000,00

56 000,00

136 000,00

14

piłka nożna

1 555 500,00

2 486 000,00

3 058 000,00

7 099 500,00

15

pływanie

35 500,00

40 500,00

35 500,00

111 500,00

16

siatkówka męska

222 000,00

390 000,00

365 000,00

977 000,00

17

siatkówka żeńska

16 000,00

25 000,00

25 000,00

66 000,00

18

4 000,00

-

-

4 000,00

65 500,00

59 500,00

32 500,00

157 500,00

20

speedrower
sport osób
niepełnosprawnych
sporty ekstremalne

-

-

9 150,00

9 150,00

21

szachy

70 000,00

66 000,00

72 500,00

208 500,00

22

szermierka

60 000,00

70 000,00

70 000,00

200 000,00

23

taekwon-do

12 000,00

17 000,00

7 000,00

36 000,00

24

tchoukball

-

-

7 000,00

7 000,00

25

tenis stołowy

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

26

wyciskanie sztangi leżąc

5 000,00

5 000,00

-

10 000,00

19

27

żeglarstwo

9 000,00

9 000,00

8 000,00

26 000,00

28

żużel (w tym mini żużel)

33 000,00

1 528 000,00

2 038 000,00

3 599 000,00

3 484 500,00

6 170 352,62

7 491 642,00

17 146 494,62

razem:

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 10
Dotacje udzielone z budżetu Miasta Rybnika w 2014 r. na zadania związane
ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej
lp.

podmiot

kwota dotacji
(w zł)

1

2

1

Basket ROW Rybnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2

Fundacja Elektrowni Rybnik

24 000,00

3

Fundacja Rozwoju Sportów Ekstremalnych i Niszowych "Balans"

9 117,58

4

Klub Piłkarski "Kamień"

4 000,00

5

Klub Sportowy "ENERGETYK ROW Rybnik"

6

Klub Sportowy "Polonia" Rybnik

269 952,00

7

Klub Sportowy "Ryfama"

20 000,00

8

Klub Sportowy "Silesia" Rybnik

30 000,00

9

Klub Sportowy "Sygnały" Gotartowice

4 000,00

10

Klub Sportowy Rybnik „Thunders”

12 000,00

11

Miejski Klub Szachowy

42 500,00

12

Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik"

123 000,00

13

Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej

110 000,00

14

Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMERFY"

20 000,00

15

Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik

38 000,00

16

105 000,00

18

MTB-SILESIA
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne
Polska - Śląskie
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego

19

Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku

140 000,00

20

Rybnicki Klub Taekwon-Do "Feniks-Arete"

17

3
1 001 040,00

2 800 000,00

20 000,00
17 000,00
7 000,00

21

Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

22

24

Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice-Dzieciom"
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6
w Rybniku - DLA DOBRA
Stowarzyszenie Żużlowy Klub Sportowy "ROW Rybnik"

25

Śląski Klub Sportowy Niesłyszących

7 000,00

26

Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik

31 000,00

27

Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"

15 500,00

28

Towarzystwo Sportowe "VOLLEY" Rybnik

365 000,00

29

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

25 000,00

30

Uczniowski Klub Sportowy "OGNISKO" Rydułtowy

2 500,00

31

Uczniowski Klub Sportowy "RAPIER"

3 000,00

32

Uczniowski Klub Sportowy "REFLEX"

6 000,00

33

Uczniowski Klub Sportowy "RONIN-RYBNIK"

2 000,00

23

237 500,00
1 000,00
3 000,00
2 000 000,00

7 495 109,58

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 11
Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Rybnika w 2014 r. na realizację zadań publicznych
Wysokość przekazanych środków
(w zł)
Lp.

Obszar współpracy

w tym
Łącznie

1

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

w tym trybie
„małego grantu”

w trybie
konkursowym

56 400

30 100

26 300

5 000

0

5 000

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
2
oraz języka regionalnego
3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

43 650

39 200

4 450

4

19 000

19 000

0

5

Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

4 000

4 000

0

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

313 580

280 000

33 580

7

Ochrona i promocja zdrowia

39 820

16 000

23 820

910 316

880 336

w tym:

w tym:

554 400

554 400

355 916

325 936

29 980

Promocja i organizacja wolontariatu

10 272,24

6 000

4 272,24

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:

1 729 900

1 671 000

58 900

w tym:

w tym

1 119 900

1 080 000

39 900

610 000

591 000

19 000

Pomoc społeczna, w tym:

8

a) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku
przy ul. Karłowicza 48 (środki budżetu państwa)
b) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

9

w tym:
10
a) przeciwdziałanie alkoholizmowi
b) zwalczanie narkomanii
11

Ratownictwo i ochrona ludności

23 000 zł

23 000

0

12

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

7 499 642

7 450 000

49 642

10 654 580,24

10 418 636

235 944,24

RAZEM:

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 12
Liczba ofert na realizację zadań publicznych złożonych w 2014 r.
Liczba złożonych ofert
Lp.

Obszar
ogółem

w trybie
konkursowym

w trybie
pozakonkursowym

8

4

4

6

3

3

29

19

10

4 Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

7

5

2

3

2

1

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

55

46

9

7

Ochrona i promocja zdrowia

14

10

4

1 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
2
oraz języka regionalnego
3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
8

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

24

15

9

9

Promocja i organizacja wolontariatu

6

5

1

109

97

12

3

3

0

108

86

22

372

295

77

10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
11 Ratownictwo i ochrona ludności
12 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
RAZEM:

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 13
Liczba zadań publicznych zleconych do realizacji w 2014 r.
Liczba zadań
Lp.

Obszar
ogółem

wsparcie

powierzenie

7

7

0

1

1

0

13

13

0

4 Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

4

4

0

1

1

0

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

34

34

0

7

Ochrona i promocja zdrowia

10

10

0

1 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
2
oraz języka regionalnego
3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

5
(1 zadanie Wydział
Polityki
Społecznej,

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

16

Promocja i organizacja wolontariatu

3

3

0

10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

57

57

0

11 Ratownictwo i ochrona ludności

1

1

0

12 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

72

72

0

219

214

5

8

9

RAZEM:

11

4 zadania Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Rybniku)

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 14
Liczba umów zawartych w 2014 r. na realizację zadań publicznych
Lp.

Liczba
umów

Obszar

1 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

7

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
1

2
oraz języka regionalnego
3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

13

4 Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

4

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

34

7

Ochrona i promocja zdrowia

10

8

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

16

9

Promocja i organizacja wolontariatu

3

1

10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

57

11 Ratownictwo i ochrona ludności

1

12 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

72
RAZEM:

219

Źródło: Urząd Miasta Rybnika
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Tabela 15
Liczba podmiotów, którym w 2014 r. Miasto Rybnik zleciło realizację zadań publicznych
Lp.

Liczba
podmiotów

Obszar

1 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami

5

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
1

2
oraz języka regionalnego
3

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

8

4 Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

3

6

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

24

7

Ochrona i promocja zdrowia

9

8

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób

12

9

Promocja i organizacja wolontariatu

2

1

10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

31

11 Ratownictwo i ochrona ludności

1

12 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

33
RAZEM:

130

Źródło: Urząd Miasta Rybnika

Szczegółowe informacje na temat współpracy Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, w tym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod linkiem: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=250.
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III.

WIZJA ROZWOJU SPORTU W RYBNIKU, CEL STRATEGICZNY

Na podstawie analiz ekspertów oraz zebranych danych statystycznych, opisujących rybnicki sport, została
sformułowana wizja sportu w Rybniku, cel strategiczny oraz priorytety strategiczne.
WIZJA
Rybnik jest miastem przyjaznym dla kultury fizycznej, wspiera aktywność sportową mieszkańców,
ukierunkowaną na cele zdrowotne oraz stwarza możliwości rozwoju talentów sportowych. Dba
o infrastrukturę sportową, zarówno pod względem jakości jak i dostępności. Promuje się poprzez organizację
dużych imprez sportowych oraz wysokiej klasy sportowców. Jest regionalnym centrum sportu i rekreacji,
dzięki posiadanej infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej, działalności klubów sportowych oraz podmiotów
gospodarczych.

CEL STRATEGICZNY
Zdrowe i aktywne sportowo społeczeństwo oraz promocja Rybnika poprzez sport

Priorytety strategiczne
1. Aktywni sportowo mieszkańcy – lepsze zdrowie, wyższa sprawność
2. Wysokie wyniki sportowe
3. Rozwój i promocja Miasta poprzez sport
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1. Priorytet 1.
AKTYWNI SPORTOWO MIESZKAŃCY – LEPSZE ZDROWIE, LEPSZA SPRAWNOŚĆ

Cele:
1. Podniesienie jakości życia poprzez poprawę kondycji fizycznej mieszkańców
2. Wspieranie podmiotów działających na rzecz sportu osób niepełnosprawnych
Jednym z najważniejszych priorytetów Strategii jest dążenie do stworzenia mody na uprawianie sportu
amatorskiego oraz uczestnictwo mieszkańców w różnych formach aktywności ruchowej.
Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności fizycznej, a tzw. choroby
cywilizacyjne są wielkim zagrożeniem dla zdrowia całych społeczności Miasto Rybnik zamierza aktywnie
wspierać wszelkie formy rekreacji oraz sport amatorski. Korzyści zdrowotne wynikające z regularnego
uprawiania sportu, ćwiczeń fizycznych – są nieocenione, a jednocześnie bardzo wymierne. Obniżają ryzyko
bądź spowalniają postęp wielu chorób, nie tylko tych, związanych z późnym wiekiem. W przypadku dzieci
i młodzieży brak ruchu jest szczególnie niebezpieczny, gdyż może zakłócić właściwy rozwój młodego
organizmu.
Dodatkowo sport posiada również wymiar wychowawczy oraz odgrywa ważną rolę społeczną i kulturową.
Sport przyczynia się do integracji społeczeństwa oraz wywołuje poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty
i uczestniczenia w życiu społecznym.
W „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020” założono, że Rybnik stanie się miastem
oferującym wysoką jakość życia, na którą składają się m.in.:
1) dobrze zagospodarowane i bezpieczne przestrzenie publiczne zarówno w centrum miasta, jak też
w dzielnicach, w których realizowane są aktywności atrakcyjne dla mieszkańców i odwiedzających,
2) dostępność infrastruktury i instytucji umożliwiających mieszkańcom aktywność kulturalną
i sportowo-rekreacyjną,
3) walory środowiskowe, w tym czyste powietrze oraz dostępność terenów zielonych umożliwiających
rekreację mieszkańców.
Chcąc rozwijać rekreację i sport amatorski Miasto Rybnik zamierza:
1) zwiększyć dostępność obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców poprzez budowę nowych
oraz rozbudowę i modernizację istniejących obiektów (np. lodowisko, hala tenisowa), jak również
udostępnianie mieszkańcom bazy sportowej na preferencyjnych warunkach (wprowadzenie, w miarę
możliwości, godzin ogólnodostępnych),
2) wspierać wszelkie formy aktywnego wypoczynku poprzez udostępnianie przestrzeni publicznej,
pomoc w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców, zwłaszcza
do seniorów,
3) realizować projekty i inicjatywy aktywizujące mieszkańców, w tym program „Sport na całe życie”,
4) współpracować z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym z klubami
sportowymi, na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności,
5) udostępniać informacje o dostępności obiektów sportowych,
6) popularyzować czynne uczestnictwo w sporcie.
Flagowym działaniem w zakresie rekreacji i sportu amatorskiego będzie Rybnicka Akademia Sportu
i Rekreacji. W ramach Akademii rybniczanie uzyskają możliwość skorzystania z wiedzy, umiejętności
trenerów i instruktorów zatrudnionych w rybnickich klubach, jak również z bazy sportowej jaką dysponuje
Miasto. Celem podjętych działań ma być poprawa kondycji fizycznej mieszkańców oraz rozbudzenie
u rybniczan potrzeb związanych z aktywnością fizyczną.
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Obszar działania: Rekreacja i sport amatorski
Zadania:
1. Wspieranie sportu amatorskiego (lig, rajdów, biegów, itp.) poprzez udostępnianie miejskich obiektów
sportowych oraz rekreacyjnych, miejskich kanałów informacyjnych, obejmowanie przedsięwzięć
patronatem Prezydenta Rybnika
2. Realizacja programów na rzecz rozwoju sportu amatorskiego w ramach „Rybnickiej Akademii Sportu
i Rekreacji”
3. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej, zachęcającej do systematycznej aktywności fizycznej
4. Realizacja programu „Sport na całe życie”
5. Realizacja programów popularyzujących aktywność fizyczną wśród dzieci zagrożonych otyłością

Obszar działania: Sport osób niepełnosprawnych
Sport dla osób niepełnosprawnych odgrywa niezwykle istotną funkcję. Dla wielu osób staje się sensem życia,
sposobem na nadanie większej wartości swojemu życiu. Sport niepełnosprawnych jest częścią rehabilitacji
społecznej i fizycznej, przeciwdziała wykluczeniom społecznym, daje możliwość przekraczania barier
psychologicznych i wejścia w świat sprawnych ludzi.
Miasto Rybnik dostrzega rolę, jaką sport odgrywa w życiu osób niepełnosprawnych. Wyrazem tego będą
działania wspomagające osoby niepełnosprawne w podejmowaniu aktywności sportowej.
Zadania:
1. Doradztwo przy aplikowaniu o środki finansowe do organów administracji publicznej
(m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego,
Ministerstwa Sportu i Turystyki)
2. Przyznawanie nagród lub wyróżnień zawodnikom oraz trenerom zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
3. Wdrożenie ulg dla klubów zrzeszających niepełnosprawnych sportowców w zakresie korzystania
z miejskich obiektów sportowych
4. Dostosowanie miejskiej infrastruktury sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych
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2. Priorytet 2.
WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

Cele:
1. Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych
2. Wspieranie procesu szkoleniowego w celu osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez
zawodników rybnickich klubów sportowych
3. Rozwój sportowy dzieci i młodzieży
4. Zwiększenie dostępności do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Rybnika
5. Promocja sportu i aktywnego trybu życia
Sport licencjonowany jest bardzo ważną dziedziną życia społecznego, dziedziną którą praktycznie wszyscy się
interesują. Uprawianie sportu, rywalizacja, potrzeba pokonywania barier fizycznych, bicia rekordów jest
wrodzoną cechą ludzkości. Nadzór polskich związków sportowych nad rywalizacją sportową sprawia,
że przebiega ona zgodnie z przyjętymi regulaminami oraz zasadą fair play.
Miasto Rybnik od wielu lat znacząco wspiera rozwój sportu licencjonowanego, czyli te dyscypliny sportowe,
w których rywalizacja organizowana jest wyłącznie przez polskie związki sportowe. Warunkiem uczestnictwa
w rywalizacji sportowej, organizowanej przez polskie związki sportowe, jest posiadanie przez klub oraz
zawodnika licencji uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej, a tym samym do walki o trofea i tytuły
sportowe.
Wspieranie finansowe szkolenia i rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe,
uznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki4 powinno odbywać się w oparciu o ustawę z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Sport staje się coraz ważniejszą dziedziną życia publicznego. Wizja określona w Strategii rozwoju sportu
w Polsce do roku 2015 wyraźnie sygnalizuje, że sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko
pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka,
w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.5
Na terenie Miasta Rybnika swoją siedzibę ma 106 klubów sportowych, dających możliwość rozwoju
w blisko 30 dyscyplinach sportowych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015
na pierwszy plan wysuwają się sporty olimpijskie jako te, które przynoszą najwięcej splendoru
na arenie międzynarodowej, promują kraj i wzmacniają pozytywny wizerunek. Bezsprzecznie, szczególną
chwałą i dumą dla każdego miasta jest wychowanie olimpijczyka. Wysokiej klasy sportowiec, reprezentant
Polski na zawody najwyższej rangi jest doskonałym wzorem dla młodzieży, zarówno pod względem
sportowym jak i jako przykład osoby z najbliższego otoczenia, która odniosła sukces.
Miasto Rybnik oczekuje od swoich sportowców zaangażowania i godnego reprezentowania lokalnej
społeczności. Oczekiwaniem wobec klubów sportowych jest dobra jakość pracy szkoleniowej, dającej efekt
w postaci wysokich wyników na arenie krajowej i międzynarodowej,
Obszar działania: Sport młodzieżowy licencjonowany
Sport młodzieżowy to z jednej strony przedsionek sportu seniorskiego i szansa na zaznaczenie swojej
obecności w życiu lokalnej społeczności, a z drugiej strony szkoła życia, nauka współpracy w grupie,
wytrwałości, systematyczności i charakteru. Wspierając proces szkolenia młodzieży, Miasto Rybnik oczekuje
od młodych sportowców wysokich wyników sportowych, postawy fair play nie tylko na arenach sportowych,
ale także w życiu prywatnym, godnego reprezentowania swojego miasta.

4

Aktualny wykaz polskich związków sportowych http://www.msport.gov.pl/zwiazki-sportowe-i-organizacjepozarzadowe/wykaz-polskich-zwiazkow-sportowych
5

Finansowanie sportu ze środków publicznych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
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Ważną funkcją sportu młodzieżowego jest kształtowanie nawyków zdrowego i aktywnego fizycznie trybu
życia. Każde dziecko powinno opanować umiejętności sportowe (technikę i zasady w wybranych dyscyplinach
sportowych) tak, aby mogło w życiu dorosłym bezpiecznie uprawiać sport amatorski.
Rywalizacja sportowa to zwycięstwa i porażki, młodzież powinna nauczyć się właściwego zachowania
zarówno po zwycięstwie jak i porażce. Każdy młody sportowiec powinien okazywać szacunek zwycięzcy,
pokonanemu, sędziom, organizatorom zawodów. Istotną kwestią sportu młodzieżowego jest także nauka
właściwego kibicowania, wspierania swoich faworytów bez obrażania przeciwników, docenienie wysiłków
wszystkich uczestników zawodów.
Kluby młodzieżowe powinny ściśle współpracować z rybnickimi placówkami oświatowymi. Celem
współpracy powinno być wsparcie merytoryczne nauczycieli wychowania fizycznego oraz nabór
i selekcja utalentowanej młodzieży do klubów.
Zadania:
1. Wspieranie finansowe i organizacyjne klubów prowadzących szkolenie młodzieżowe
2. Opracowanie zasad tworzenia klas sportowych i szkół sportowych w oparciu o wnioski rybnickich
klubów sportowych oraz zasad monitorowania zasadności ich funkcjonowania (klasy i szkoły sportowe
mają stanowić wsparcie dla szkolenia prowadzonego przez klub)
3. Przyznawanie nagród lub wyróżnień zawodnikom oraz trenerom zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
4. Opracowanie zasad monitorowania bazy sportowej i potrzeb klubów w tym zakresie
5. Udostępnianie klubom sportowym na preferencyjnych warunkach miejskich obiektów sportowych
6. Poprawa warunków szkoleniowych poprzez rozbudowę szkolnej bazy sportowej
7. Roczne raporty o stanie sportu w Rybniku
Obszar działania: Sport seniorski licencjonowany
Sport pełni ważne funkcje społeczne oraz gospodarcze: integruje społeczeństwo, wzbudza zainteresowanie,
zapewnia rozrywkę, przyciąga media, tworzy miejsca pracy. Wybitne osiągnięcia sportowe są zachętą
dla młodzieży i osób dorosłych do uprawiania sportu na własny użytek. Są także narzędziem promocji Miasta
i regionu. Z tego względu Miasto szczególnie wspierać będzie kluby sportowe, których zawodnicy
osiągają wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej (czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski, ligi
państwowe) i międzynarodowej (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie).
Miasto Rybnik oczekuje od klubów zajmujących się szkoleniem i uczestnictwem w rywalizacji sportowej
seniorów optymalnych wyników sportowych, prowadzenia szkolenia młodzieżowego i stwarzania uzdolnionym
młodym rybniczanom ścieżki rozwoju do osiągania wysokich wyników w sporcie seniorskim.
Zadania:
1. Stworzenie warunków do rozwoju sportu licencjonowanego pod względem infrastrukturalnym
2. Wspieranie finansowe klubów w oparciu o obiektywne zasady przyznawania dotacji celowych
3. Przyznawanie nagród lub wyróżnień zawodnikom oraz trenerom zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
4. Wspieranie klubów przy organizacji imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym,
5. Promowanie wybitnych rybnickich sportowców
6. Stworzenie internetowej platformy informacyjnej o wydarzeniach sportowych (Rybnickiego
Informatora Sportowo-Rekreacyjnego)
7. Roczne raporty o stanie sportu w Rybniku
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Obszar działania: Sport szkolny
Podmiotem sportu szkolnego jest młody człowiek - dziecko (uczeń). Celem sportu szkolnego jest wyrobienie
wśród młodych ludzi nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, czyli uprawiana dowolnej formy
aktywności fizycznej. To finalnie ma spowodować, że „ruch” będzie im towarzyszył przez całe życie. Uczeń
powinien poznać wiele form aktywności fizycznej, by w przyszłości mógł wybrać te najbardziej
mu odpowiadające. Kluczowym dla rozwoju ruchowego jest tzw. młodszy wiek szkolny, zwany czasem
„złotym wiekiem rozwoju ruchowego”. Należy dołożyć starań, aby ten okres maksymalnie wykorzystać, aby
w pełni rozwinąć potencjał ruchowy dzieci. Z tego powodu zajęcia wychowania fizycznego w tym okresie
powinni prowadzić przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego a nie, jak dowodzi praktyka,
nauczyciele, którzy nie posiadają dyplomu licencjackiego lub magisterskiego z wychowania fizycznego.
Rybnickie placówki oświatowe oraz kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, powinny zadbać
o promocję sportu szkolnego.
Zadania:
1. Wdrożenie programu obowiązkowej nauki pływania dla wszystkich uczniów klas III szkół
podstawowych
2. Powierzenie nauczycielom wychowania fizycznego zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III
3. Organizowanie Igrzysk Sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie
cyklicznej imprezy, jako święta sportu szkolnego
4. Wykorzystanie Igrzysk Sportowych do promowania idei olimpijskich z udziałem rybnickich
olimpijczyków
5. Promowanie rozgrywek szkolnych poprzez nadanie im należytej rangi i stosownej oprawy, z udziałem
społeczności szkolnej, rodziców oraz mediów
6. Wspieranie rybnickiego Szkolnego Związku Sportowego w zakresie organizowanych przez niego
zawodów, a także wspieranie udziału najlepszych rybnickich placówek oświatowych w półfinałach
i finałach wojewódzkich oraz finałach krajowych
7. Wprowadzenie nagród finansowych na zakup sprzętu sportowego dla najlepszych szkół biorących
udział we współzawodnictwie sportowym
8. Monitorowanie obiektów sportowych przy rybnickich placówkach oświatowych pod względem
ilościowym i jakościowym, a także stopnia ich wykorzystania
9. Poprawienie standardu sal gimnastycznych przy rybnickich placówkach oświatowych
10.Opracowanie zasad tworzenia klas sportowych w oparciu o wnioski rybnickich klubów sportowych,
osiągających znaczące wyniki przynajmniej na szczeblu wojewódzkim
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3. Priorytet 3.
ROZWÓJ I PROMOCJA MIASTA
Cele:
1. Rozwój i promocja Miasta poprzez organizację dużych imprez sportowych
2. Stworzenie marki (dyscyplina sportu, wydarzenie sportowe) kojarzonej z Rybnikiem
3. Silny i atrakcyjny wizerunek Rybnika umożliwiający przyciąganie i zatrzymywanie podmiotów,
decydujących o rozwoju lokalnym oraz pełne wykorzystywanie atutów Miasta
4. Stworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w sektorze szeroko pojętej kultury
fizycznej
Sport jest bardzo ważnym, docenianym na całym świecie sposobem na promocję. Wiele krajów mocno
inwestuje w sport, duże środki są przeznaczane na szkolenie sportowe, realizowane są projekty dla
sportowców, mających szansę osiągnięcia wysokich wyników na świecie (np. ścieżki olimpijskie, Siatkarskie
Ośrodki Szkolne), rozbudowywana jest baza sportowa i organizowane wielkie imprezy sportowe.
Na poziomie funkcjonowania gminy promocja traktowana jest najczęściej jako narzędzie oddziaływania na
lokalną społeczność, w celu realizacji określonych zadań, rozwoju, wzrostu dobrobytu społecznego. Promocja
poprzez sport ma na celu przede wszystkim ukształtowanie i utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy.
W literaturze fachowej cele promocji określane są w różny sposób. Generalnie można je podzielić na dwie
grupy: wymierne, często określane jako cele ekonomiczne i niewymierne (w większości pozaekonomiczne),
polegające na zmianie postrzegania wizerunku samorządu jako podmiotu kreatywnego, aktywnego, otwartego
na potrzeby społeczne, dbającego o zdrowie oraz korzystne warunki życia mieszkańców.6
Państwo Polskie systemowo wykorzystuje sport do budowania pozytywnego wizerunku kraju. Tendencja
postrzegania sportu jako narzędzia do promowania gminy/powiatu/województwa zauważalna jest również
na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w strategiach rozwoju
sportu, przyjmowanych przez samorządy.
Wokół sportu narodziła się specyficzna dziedzina działalności gospodarczej, która zaspakaja potrzeby
sportowców wyczynowych, amatorów jak również widzów. Na bazie sportu wyrosły wielkie korporacje
o zasięgu światowym. Również w Rybniku i jego okolicach zaczął rozwijać się biznes, związany ze sportem.
Miasto Rybnik powinno stać się miejscem przychylnym przedsiębiorcom, wspierać ich, pomagać a także
angażować się w realizację wspólnych przedsięwzięć.
Dużą moc promocyjną mają ponadlokalne, stojące na wysokim poziomie wydarzenia w sporcie wyczynowym,
jak również amatorskim. Wydarzenia te budują pozytywny wizerunek miasta: kreują go na lidera również w
innych dziedzinach. Miasto Rybnik powinno wykorzystywać duże wydarzenia sportowe do swojej
promocji.
Ciekawym zagadnieniem jest promowanie gmin, miast, regionów poprzez wykorzystanie wizerunku
sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe. Jest wiele przykładów gmin/miast, które wykorzystują
taką możliwość (Adam Małysz – Wisła, Zakopane, Wojciech Fibak – Poznań, Renata Mauer-Różańska –
Wrocław). W przypadku Rybnika „twarzą” promującą walory Miasta mogą stać się Mariusz Prudel (siatkówka)
oraz Katarzyna Kłys (judo).
Stosowanie polityki promocji Miasta wiąże się z wykorzystaniem różnych narzędzi. Powinno się dążyć
do stworzenia miejskiego portalu informacyjnego Rybnickiego Informatora Sportowo-Rekreacyjnego,
który służyłby do promocji Miasta poprzez sport, a konkretnie do:
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Ø informowania lokalnej i nie tylko społeczności o najważniejszych wydarzenia sportowych,
organizowanych na terenie naszego Miasta przez różne podmioty: sektor pozarządowy, jednostki
organizacyjne Miasta, przedsiębiorców,
Ø prezentowania sylwetek znakomitych rybnickich sportowców,
Ø zamieszczania informacji o działalności prowadzonej przez rybnickie kluby sportowe, w tym
o osiąganych sukcesach sportowych.
Osoby zainteresowane sportem (w tym dziennikarze) miałyby łatwy dostęp do aktualnych informacji o sporcie
w Rybniku.
Osiągnięcie pożądanego efektu działań promocyjnych, m.in. w postaci wykreowania pozytywnego wizerunku
Miasta Rybnika, nie jest możliwe bez zagwarantowania odpowiednich środków finansowych. Miasto będzie
wykazywało aktywność w kierunku pozyskania zewnętrznych środków finansowych w postaci dotacji
z budżetu państwa oraz w ramach m.in. Totalizatora Sportowego czy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Skala działań promujących Miasto nie zależy jedynie od wysokości środków finansowych zaplanowanych na
ten cel. Dużo większe znaczenie ma stosowanie przemyślanych strategii, przygotowanie planu promocji
realizowanej przez sport. Miasto nie tylko powinno określić cele i sposoby ich realizacji, ale przede wszystkim
dobrać do promocji właściwą dyscyplinę sportową. Wydatki na promocję są inwestycją w rynek i nie powinny
być traktowane tylko jako koszty. Efekty niektórych działań mogą się pojawić dopiero po dłuższym czasie.

Obszar działania: Działalność gospodarcza w obszarze kultury fizycznej
Kultura fizyczna, w tym sport są ważną dziedziną działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie na usługi
sportowe ciągle rośnie, coraz więcej osób, bez względu na płeć i wiek, chce uprawiać sport dla własnego
zdrowia, poprawienia kondycji fizycznej, samopoczucia i przyjemności. Widząc to zapotrzebowanie na usługi
sportowo-rekreacyjne wiele osób podejmuje działalność gospodarczą w tym zakresie. Powstają siłownie, kluby
fitness, szkoły pływania, windsurfingu, tenisa, żeglarstwa, akademie biegania itd. Pojawiają się firmy
świadczące usługi w zakresie organizacji obozów i zgrupowań treningowych, producenci sprzętu i ubiorów
sportowych, agencje menadżerskie i reklamowe, serwisy rowerowe, narciarskie, fizjoterapii, medycyny
sportowej. W wielu przypadkach przedsiębiorcy zastępują lub uzupełniają działalność klubów sportowych
i innych instytucji (w tym samorządowych) w zakresie usług sportowych.
Sport ma także wpływ na szereg innych dziedzin przedsiębiorczości, np. hotelarstwo i gastronomię
(organizacja dużych imprez sportowych), budownictwo (budowa, remonty, modernizacja bazy sportowej),
reklama (promocja wydarzeń sportowych). Sport stwarza także możliwość wypromowania swojej marki
poprzez wspieranie rodzimych klubów i sportowców. Jest obszarem, w który lokalny biznes angażuje się
społecznie.
Działalność przedsiębiorców powiązanych ze sportem generuje nowe miejsca pracy, dochody w postaci
podatków lub opłat dzierżawy, oferuje atrakcyjne formy spędzenia czasu wolnego (także w gronie rodzinnym),
daje efekt w postaci inwestycji w infrastrukturę sportową. Dzięki przedsiębiorcom, związanym ze sportem,
poprawia się jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność Miasta dla osób je odwiedzających. Dobrą praktyką
jest wspólna realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym (samorządem) i partnerem prywatnym. W przypadku
przedsięwzięcia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rozumianej jako sport wraz
z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową – może to być np. eksploatacja i zarządzanie obiektem
sportowym.
Zadania:
1. Monitorowanie rozwoju sektora przedsiębiorczości sportowej i stwarzanie warunków do jego rozwoju
2. Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
3. Udostępnianie przedsiębiorcom miejskiej infrastruktury sportowej na potrzeby organizacji
imprez/wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym
4. Stworzenie warunków lokalowych do powstania w Mieście przychodni sportowo-lekarskiej
5. Stosowanie polityki zachęcania przedsiębiorców do wspierania rybnickiego sportu
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6. Stosowanie polityki „otwarcia się na biznes” (udzielanie w miarę możliwości oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami, wsparcia przedsiębiorcom działającym w obszarze sportu, wspólna
realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego)
Obszar działania: Ponadlokalne wydarzenia sportowe amatorskie i wyczynowe
Namacalnym przejawem aktywności sportowej są wydarzenia - imprezy, zawody, turnieje, podczas których
z jednej strony mamy do czynienia z rywalizacją sportowców, z drugiej strony – z udziałem osób ich
dopingujących, tworzących grupy kibiców. Impreza sportowa to także promocja i reklama organizatorów,
sponsorów i innych podmiotów, których celem jest zaistnienie w świadomości uczestników.
Duże wydarzenia sportowe budują wizerunek każdego miasta, jest to powszechnie znana prawda. Wiele miast
inwestuje w budowę obiektów sportowych, które mogą być areną wielkich międzynarodowych zawodów
z mistrzostwami świata, czy Europy włącznie w najpopularniejszych dyscyplinach sportowych, szczególnie
w grach zespołowych.
Możliwość promocji miasta poprzez sport uzależniona jest wprost od posiadanej bazy sportowej
i jej jakości oraz od aktywności klubów sportowych lub firm związanych ze sportem. Promocja miasta ma
charakter zewnętrzny (publikacje w mediach ogólnopolskich, sprawozdania i relacje telewizyjne) oraz
wewnętrzny (budowanie wizerunku aktywnego miasta, możliwość wzięcia udziału w dużych wydarzeniach
sportowych przez mieszkańców, czyli podnoszenie jakości życia w mieście).
W Rybniku organizowanych jest wiele zawodów i imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.
Miasto powinno w dalszym ciągu wspierać organizatorów takich imprez, biorąc pod uwagę:
Ø zasięg medialny imprezy,
Ø rangę dyscypliny sportowej,
Ø zainteresowanie publiczności (liczba widzów)
Ø współfinansowanie z innych źródeł.
Zadania:
1. Wspieranie klubów sportowych, przedsiębiorców i innych podmiotów w organizacji dużych imprez
sportowych, jako element promocji Miasta
2. Promocja Miasta poprzez organizację lub współorganizację dużych imprez sportowych
3. Wypromowanie jednej lub kilku imprez (wydarzeń) sportowych, które staną się wizytówką Rybnika
4. Stworzenie miejskiego portalu informacyjnego (Rybnickiego Informatora Sportowo-Rekreacyjnego)
Obszar działania: Finansowanie sportu
Podstawowym celem działania samorządu terytorialnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Działanie
organów władzy publicznej musi mieć podstawę prawną oraz musi mieścić się w granicach prawa. Jeśli organy
władzy publicznej zobowiązane są do działania na podstawie prawa, to również są zobowiązane
do dokonywania wydatków na podstawie prawa.
W świetle obowiązujących przepisów istnieją dwie podstawy prawne wspierania finansowego klubów
sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego. W obu przypadkach finansowanie oparte jest
na koncepcji dotacji celowych. Po pierwsze - możliwe jest udzielenie dotacji na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej „ustawa o pożytku”), po drugie
- na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy o pożytku).
Beneficjentami dotacji mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku.
Drugi tryb udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji klubom sportowym wynika z przyjęcia
założenia, że zadania jednostki w zakresie sportu są zadaniami celu publicznego, których realizacja nie stanowi
działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o pożytku i mogą być zlecane
klubom sportowym oraz dotowane na zasadach określonych w ustawie o sporcie. Tryb ten opiera się na
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założeniu, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi zadanie
własne jednostki samorządu terytorialnego. Na organie stanowiącym jednostki spoczywa obowiązek określenia
w drodze uchwały, warunków i trybu finansowania ww. zadania, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu
sportu, która jednostka zamierza osiągnąć.
Na podstawie uchwały Miasto będzie wspierać rozwój sportu poprzez udzielanie dotacji celowych klubom
sportowym, działającym na terenie Miasta Rybnika, niezaliczanym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, które realizują cel publiczny określony w uchwale. Dotacje
udzielane będą klubom sportowym, które są członkami polskich związków sportowych i uczestniczą
we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez te związki. Zlecanie realizacji zadań z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wskazanego w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy o pożytku, przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym również kluby sportowe, nadal obywać się
będzie w trybie przewidzianym w ustawie o pożytku. Na podstawie ustawy o sporcie, w dalekim uproszczeniu,
Miasto wspierać będzie sport licencjonowany (seniorski, młodzieżowy), natomiast na podstawie ustawy
o pożytku - wszystko co nie jest sportem licencjonowanym, a mieści się w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
Zadania realizowane w obszarze szeroko pojętej kultury fizycznej Miasto finansuje z własnego budżetu oraz
w ramach środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Miasto udziela dotacji celowych na działalność
klubów sportowych, wspiera inicjatywy w obszarze kultury fizycznej, finansuje inwestycje sportowe,
modernizuje istniejącą substancję sportową, wspiera organizację dużych imprez sportowych, czy wreszcie
finansuje funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku oraz Centrum Rekreacji
i Rehabilitacji „BUSHIDO” - jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu kultury
fizycznej.
Finansowanie sportu powinno być realizowane w następującym wymiarze:
Ø utrzymanie i modernizacja istniejącej bazy sportowej,
Ø inwestycje sportowe – budowa nowych obiektów sportowych, w tym obiektów przyszkolnych
(sportowych i spełniających funkcje typowo rekreacyjne),
Ø utrzymanie działalności jednostek organizacyjnych miasta, działających w obszarze sportu, w tym
organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,
Ø wsparcie sportu szkolnego,
Ø wspieranie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej,
Ø udzielanie dotacji celowych klubom sportowym, realizującym cel publiczny z zakresu sportu.
Zadania:
1. Opracowanie planu inwestycyjnego w dziedzinie sportu, uwzględniającego kierunki rozwoju bazy
sportowej oraz źródła finansowania inwestycji
2. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, funkcjonującymi w obszarze sportu
3. Opracowanie programu wspierania rybnickich placówek oświatowych, biorących udział w zawodach
organizowanych przez Śląski Szkolny Związek Sportowy
4. Zlecanie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
na podstawie ustawy o pożytku
5. Udzielanie dotacji celowych klubom sportowym, realizującym cel publiczny z zakresu sportu
6. Nakreślenie polityki wobec sportu amatorskiego pod hasłem „Rybnicka Akademia Sportu i Rekreacji”,
obejmującej programy aktywizujące amatorski ruch sportowy oraz przedsięwzięcia, związane
z organizacją ogólnopolskich imprez sportowych
7. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje oraz modernizacje miejskich
obiektów sportowych
8. Monitorowanie możliwości finansowania działalności sportowej ze źródeł publicznych oraz
prywatnych, przekazywanie informacji potencjalnym beneficjentom oraz pomoc w aplikowaniu
9. Promowanie sponsoringu jako partnerskiej współpracy sektora przedsiębiorczości i klubów sportowych
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IV. Monitoring i ewaluacja
Monitorowanie realizacji Strategii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w niej określonych.
Monitoring będzie polegał na prowadzeniu w sposób ciągły obserwacji procesu realizacji Strategii, w tym
rezultatów jakie ona przynosi i będzie ważnym elementem oceny rozwoju sportu w Mieście. Wyniki
monitoringu powinny stanowić podstawę wyznaczania szczegółowych zadań do realizacji w kolejnym okresie
budżetowym.
Opisany stan rybnickiego sportu w 2015 roku jest punktem wyjścia do monitorowania zmian. Wyniki
monitoringu będą przedstawiane w opracowywanym co roku Raporcie o stanie sportu w Rybniku. Raport
ten opracuje Rybnicka Rada Sportu. Raport za dany rok będzie sporządzany do końca marca kolejnego roku.
Podstawę opracowania Raportu stanowić będzie analiza stanu poszczególnych obszarów sportu,
przedstawionych w niniejszym dokumencie. Analizy dokonają następujące zespoły robocze, powołane przez
Prezydenta Rybnika:
1. zespół ds. sportu szkolnego,
2. zespół ds. sportu licencjonowanego (młodzieżowego i seniorskiego),
3. zespół ds. sportu osób niepełnosprawnych,
4. zespół ds. finansowania sportu,
5. zespół ds. infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
6. zespół ds. sportu amatorskiego i rekreacji,
7. zespół ds. promocji i działalności gospodarczej w obszarze sportu.
Analiza powinna obejmować dane z minimum ostatnich trzech lat. Zespoły dokonają analizy według schematu:
stan obecny – zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim – wnioski do realizacji w kolejnym roku.
Ocena skuteczności wdrożenia Strategii wymaga przyjęcia wskaźników oceny (ewaluacji) i monitoringu
wykonania Strategii. Zespoły dokonają analizy sytuacji w swoich obszarach, biorąc pod uwagę stan wyjściowy
i zachodzące zmiany. Analiza zostanie dokonana w oparciu o niżej wskazane wskaźniki:

Obszar

Przedmiot oceny
1.

2.

Sport szkolny

3.
4.
5.

6.
7.

Wyniki rywalizacji szkół
w ramach Igrzysk dzieci
i młodzieży Śląskiego Związku
Sportowego
Baza sportowa w rybnickich
placówkach oświatowych
Funkcjonowanie klas sportowych
Wykorzystanie bazy sportowej
rybnickich placówek oświatowych
Poziom realizacji programów
podnoszących bezpieczeństwo
i sprawność uczniów
Finansowanie sportu szkolnego
Funkcjonowanie Szkolnego Związku
Sportowego w Rybniku
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Wskaźniki

1. Miejsca zajęte przez rybnickie szkoły
w Igrzyskach wojewódzkich

2. Zmiana ilościowa i jakościowa
w porównaniu z rokiem poprzednim

3. Wyniki osiągane przez uczniów klas
sportowych

4. Liczba użyczeń/wynajmów szkolnej
bazy sportowej

5. Liczba wdrożonych programów
i ich efekty

6. Poziom finansowania sportu
szkolnego

7. Działania zrealizowane przez Śląski
Związek Sportowy w Rybniku
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1.
2.
3.

Sport licencjonowany

4.

5.
6.

Wyniki osiągnięte przez
rybnickich sportowców
Potrzeby infrastrukturalne
rybnickich klubów
Finansowanie sportu
z uwzględnieniem dotacji
z budżetu Miasta oraz środków
zewnętrznych
Wspieranie kultury fizycznej
w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawę
o sporcie
Promocja Rybnika poprzez sport
Organizacja
ponadregionalnych imprez
sportowych

1.
2.
3.

4.
5.
6.

1.
1.
2.
Sport osób
niepełnosprawnych

3.
4.

Wyniki osiągnięte przez
niepełnosprawnych sportowców
Wsparcie sportu osób
niepełnosprawnych
Promocja sportu osób
niepełnosprawnych
Przystosowanie obiektów
sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

2.

3.

4.

1.
1.
2.

3.
Finansowanie sportu

4.

1.

Infrastruktura
sportowa

2.
3.

1.
Sport amatorski
i rekreacja

2.

3.

Wydatki na sport
w ujęciu minimum trzyletnim
Pozyskiwanie środków
pozabudżetowych na działalność
sportową
Zasady wspierania sportu
na podstawie ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz
ustawy o sporcie
Zasady przyznawania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki
sportowe
Dostępność miejskiej
infrastruktury na potrzeby
rekreacji i sportu amatorskiego
Infrastruktura sportowa przy
placówkach oświatowych
Potrzeby klubów sportowych
w zakresie infrastruktury
sportowej
Programy promujące sport
powszechny, np. Rybnicka
Akademia Sportu i Rekreacji
Zorganizowane formy
amatorskiej aktywności
sportowej, np. ligi amatorskie
Amatorskie imprezy sportowe,
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2.

3.

4.

1.
2.

3.
1.
2.
3.

Miejsca zajęte przez rybnickich
sportowców w MP, ME, PŚ, MŚ, IO
Wykaz potrzeb
infrastrukturalnych
Wysokość wsparcia finansowego
udzielonego z budżetu Miasta oraz
wsparcia pozabudżetowego
Wysokość i struktura wsparcia
finansowego
Ocena potencjału
marketingowego klubów
Liczba imprez ponadregionalnych
i ich wartość sportowa
oraz promocyjna
Miejsca zajęte przez
niepełnosprawnych sportowców
w zawodach
Wysokość środków
przeznaczonych na sport osób
niepełnosprawnych
Liczba publikacji
zamieszczonych na stronie
internetowej Urzędu i innych
portalach, liczba
udzielonych patronatów
Wykaz obiektów sportowych
przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Wysokość wydatków z budżetu
Miasta na sport
Liczba aplikacji do różnych
programów pozabudżetowych
oraz innych źródła finansowania
sportu
Ocena jakościowa
zasad wspierania sportu
na podstawie ustawy
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz
ustawy o sporcie
Ocena jakościowa zasad
przyznawania nagród
i wyróżnień za wysokie wyniki
sportowe
Liczba obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz ich jakość
Liczba obiektów sportowych przy
placówkach oświatowych oraz ich
jakość
Wnioski dotyczące rozwoju
infrastruktury sportowej
Liczba programów promujących
sport powszechny i ich efekty
Liczba lig amatorskich, liczba
startujących zawodników
Liczba amatorskich imprez
sportowych wspartych z budżetu
Miasta, liczba uczestników
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4.
5.

w szczególności imprezy objęte
patronatem Prezydenta Miasta
Wsparcie finansowe rekreacji
i sportu amatorskiego
Obiekty sportowe
i tereny rekreacyjne

4.

5.

1.

1.
Promocja Rybnika
poprzez sport
i działalność
gospodarcza
w obszarze sportu

2.
3.
4.

Ponadregionalne imprezy
sportowe i ich wartość medialna
Rybnicki Informator
Sportowo-Rekreacyjny
Rybnickie firmy działające
w obszarze sportu
Wspólne przedsięwzięcia
sportowe i rekreacyjne
podjęte przez Miasto i sektor
biznesu

2.

3.

4.

Wysokość środków finansowych
przeznaczonych z budżetu Miasta
na rekreację i sport amatorski
Liczba obiektów sportowych
i terenów rekreacyjnych oraz
ich jakość
Liczba imprez sportowych
ponadregionalnych i ich wartość
medialna
Liczba podmiotów
współpracujących
z Informatorem, liczba
zapowiedzi imprez sportowych
Liczba podmiotów
gospodarczych działających
w obszarze sportu
i rekreacji, rodzaj prowadzonej
działalności
Liczba i jakość przedsięwzięć
sportowych i rekreacyjnych
podjętych w partnerstwie
publiczno-prywatnym

Regularny pomiar wskaźników umożliwi dokonanie oceny celowości, skuteczności i efektywności podjętych
działań oraz posłuży ewentualnej modyfikacji realizowanych zadań. Wskaźniki będą poddawane ocenie:
1. corocznej (ocenie będą poddane tylko te wskaźniki, które są możliwe do ustalenia),
2. średnioterminowej (ocena zostanie dokonana w 2018 roku),
3. ex-post (czyli po okresie realizacji Strategii, tj. w 2021 roku).

Biorąc pod uwagę ogromną liczbę zadań wskazanych w Strategii, konieczne jest powołanie osoby będącej
koordynatorem wszystkich przedsięwzięć, osoby, która w wysokim stopniu znałaby rybnicki sport i która
mogłaby optymalizować zarządzanie sportem i budżetem w obszarze kultury fizycznej.
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V. Podsumowanie

Strategia Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku została opracowana w szczególny sposób. Powstała
pod kierunkiem Rybnickiej Rady Sportu, w oparciu o szerokie konsultacje z osobami, które na co dzień
zajmują się sportem (wykaz osób w załączniku nr 1). Z tego punktu widzenia Strategia jest dokumentem
obywatelskim. Wszystkie osoby pracujące w zespołach tematycznych podjęły swoje zadanie z wielkim
zaangażowaniem i misją stworzenia dokumentu realnie odpowiadającemu potrzebom rybnickiego sportu.
Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie Biura Organizacji Pozarządowych i Sportu Urzędu Miasta,
dzięki któremu zebrano dane niezbędne do sporządzenia diagnozy stanu rybnickiego sportu w 2015 roku.
Liderem projektu był Lech Kowalski (wiceprzewodniczący Rybnickiej Rady Sportu), mocno wspierany przez
Marka Pietrasa (sekretarza Rybnickiej Rady Sportu), a prace nad powstaniem Strategii nadzorował Piotr
Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta.
Strategia wyznacza wizję, cel strategiczny i priorytetowe obszary rozwoju do 2020 roku. Celem strategicznym
jest: Zdrowe i aktywne społeczeństwo oraz promocja Rybnika poprzez sport. Wyznaczono także priorytety
strategiczne, czyli te obszary, na których powinna skupić się uwaga:
1. Aktywni sportowo mieszkańcy – lepsze zdrowie, wyższa sprawność
2. Wysokie wyniki sportowe
3. Rozwój i promocja Miasta poprzez sport
W 2020 roku Rybnik ma być miastem przyjaznym dla rozwoju kultury fizycznej, miastem o dostosowanej
do potrzeb infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej. Ma być miejscem, w którym szansę na rozwój mają
sportowo utalentowani rybniczanie, a wizytówką Miasta mają być sportowcy osiągający znaczące sukcesy
w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej. Rybnik ma być też miastem, które sprzyja sportowi
amatorskiemu i rekreacji, w którym mieszkańcy dla własnego zdrowia i samopoczucia aktywnie biorą udział
w różnych formach życia sportowego.
Rybnicki sport powinien rozwijać się w trzech sferach: sport wyczynowy (licencjonowany), sport amatorski
oraz szkolenie młodzieży. Celem Miasta powinno być posiadanie przynajmniej jednej dyscypliny sportowej
na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej oraz dwóch na zapleczu najwyższych lig, a także posiadanie –
w sportach indywidualnych – przedstawicieli na najważniejszych imprezach międzynarodowych
(w tym przynajmniej jeden przedstawiciel na najważniejszej imprezie sportowej świata - Igrzyskach
Olimpijskich).
Ocena rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych, a co za tym idzie decyzja dotycząca ich wspierania,
powinna być poprzedzona analizą wyników, potencjału na przyszłość i zainteresowania jakim się cieszy dana
dyscyplina wśród mieszkańców. Ważnym czynnikiem powinna być również wartość promocyjna, jaką
przedstawia dyscyplina wspierana przez Miasto.
Mając na uwadze, że tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, stanowi
zadanie własne samorządu, Miasto Rybnik w 2020 roku wspiera rybnicki sport poprzez dotacje celowe,
utrzymanie infrastruktury sportowej, użyczanie klubom obiektów sportowych w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa.
Miasto Rybnik w 2020 roku w zdecydowanie większym wymiarze wspiera i promuje sport amatorski i szeroko
pojętą rekreację. Obecnie priorytetem w tym zakresie powinno się stać stworzenie Rybnickiej Akademii Sportu
i Rekreacji. W ramach jej działalności, każdy rybniczanin miałby możliwość wzięcia udziału w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez poszczególne, zainteresowane sekcje. W ramach działania
Akademii rybniczanie uzyskają możliwość skorzystania z wiedzy, umiejętności trenerów i instruktorów
zatrudnionych w rybnickich klubach, jak również z bazy jaką dysponuje Miasto. Celem podjętych działań
ma być poprawa kondycji fizycznej mieszkańców oraz rozbudzenie u rybniczan potrzeb związanych
z aktywnością fizyczną. Szczegółowy regulamin oraz zasady funkcjonowania Akademii, powinny powstać
jak najszybciej.
Aby sport amatorski i rekreacja się rozwijały, Miasto musi zadbać o odpowiednią infrastrukturę - rozwijać
istniejącą jak również rozważyć budowę hali w centrum miasta oraz hali tenisowej. Miasto powinno także
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zadbać o to, aby istniejąca baza była bardziej dostępna dla rybniczan. Powinna również wzrosnąć ranga imprez
amatorskich (włącznie z ligami), organizowanych na terenie Rybnika.
Miasto powinno w sposób systematyczny monitorować rozwój sportu szkolnego i młodzieżowego. Miasto,
w ramach możliwości, powinno stworzyć kilkuletni plan finansowania sportu, określić kwoty na poszczególne
dyscypliny sportu oraz opracować plan ich podziału (udział procentowy w planowanym budżecie: sportu
kwalifikowanego, amatorskiego, młodzieżowego i innych).
Strategia Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku zakłada coroczne sporządzanie raportu o stanie sportu.
Do tej pory taki dokument nigdy nie był opracowywany. Na podstawie raportu można będzie dokonywać
korekt w bieżącej polityce Miasta w dziedzinie sportu oraz korekt zadań operacyjnych.
W związku z tym, że ważność Strategii została określona do 2020 roku, należy podjąć prace nad nową strategią
lub korektą niniejszej w I kwartale 2020 roku.
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Załącznik nr 1
Wykaz osób pracujących nad Strategią rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku
Przedstawiciele Miasta:
1. Piotr Masłowski
2. Wojciech Student
3. Tadeusz Bonk
4. Joanna Hawel
5. Rafał Tymusz
6. Arkadiusz Skowron
7. Jan Fiałkowski
8. Edyta Pawlak
Przedstawiciele Rady Sportu:
1. Lech Kowalski
2. Marek Pietras
3. Aleksander Larysz
4. Mariusz Wowra
5. Mirosław Małek
6. Maciej Kołodziejczyk
7. Michał Olszar
8. Grzegorz Ochojski
9. Przemysław Paluch
Zaproszeni specjaliści:
1. Andrzej Zygmunt
2. Grażyna Szulik
3. Anetta Gawrysiak
4. Wacław Troszka
5. Janusz Taranczewski
6. Bazyli Kowalski
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Załącznik nr 2
Strategia Sportu w Rybniku
Kwestionariusz dla klubów sportowych – opis bieżącej i przyszłej działalności
Niniejszy kwestionariusz stanowi jedną z podstawowych informacji, niezbędnych do opracowania Strategii
Sportu Rybnika. Dane zebrane od wszystkich rybnickich klubów pozwolą na określenie stanu rybnickiego
sportu i jego potrzeb. Między innymi dane zawarte w kwestionariuszu pomogą rozstrzygnąć, które kluby
i stowarzyszenia powinny być finansowane na podstawie ustawy o sporcie, a które na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Prosimy o rzetelne wypełnienie kwestionariusza i przekazanie go do Biura Organizacji Pozarządowych i Sportu
Urzędu Miasta Rybnika do końca czerwca 2015 roku na adres: ngo@um.rybnik.pl lub listownie na adres:
Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200
Rybnik.

1. Dane stowarzyszenia, pełna nazwa, adres siedziby, strona internetowa, adres mailowy,
telefon kontaktowy

2. Zarząd i funkcje w klubie

3. Nazwa związku sportowego którego klub jest członkiem, strona internetowa związku
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4. Obecny poziom sportowy (liga seniorska, młodzieżowa, rankingi związków sportowych,
ilość licencji zawodniczych w ostatnim lub bieżącym sezonie)

5. Kadra szkoleniowa (imię nazwisko + wykształcenie trenerskie)

6. Opis działalności sportowej (system szkolenia, klasy sportowe, metodyka naboru,
najważniejsze osiągnięcia w okresie ostatnich trzech sezonów)

7. Finansowanie działalności (wielkość budżetu rocznego, jaki procent w budżecie stanowi
dotacja, inne źródła pozyskiwania środków na działalność)
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8. Plany rozwojowe (jak ma wyglądać działalność klubu/stowarzyszenia w okresie najbliższych
trzech lat – poziom sportowy, współpraca z różnymi partnerami, używane obiekty sportowe
itp.)

9. Oczekiwana wysokość dotacji, która powinna pozwolić funkcjonować klubowi zgodnie z
planem rozwoju w roku (z uzasadnieniem):
2016
2017
2018

Uwagi:

10. Dlaczego działalność stowarzyszenia/klubu jest ważna dla Rybnika

11. Największe trudności w realizacji zadań statutowych (w czym Miasto Rybnik powinno
pomóc)

12. Uwagi dodatkowe

Podpis Prezesa
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RAZEM:

Klub Sportowy
„ENERGETYK ROW Rybnik”
Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka
Piłkarska ROW w Rybniku
TKKF Zuch Orzepowice
Klub Sportowy Rymer Rybnik
MKS 32 Radziejów - Popielów
LKS Polonia Niewiadom
TKKF Jedność Grabownia
LKS Płomień Ochojec
GKS Pierwszy Chwałowice
Klub Sportowy Sygnały Gotartowice
Klub Piłkarski Kamień
Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF
Sokół Chwałęcice
Klub Sportowy Wielopole
Klub Sportowy „U Walka”
Gotartowice
Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska SILESIA
Klub Sportowy Górnik Boguszowice

klub

4

1
1

2

ŚlZPN

1
9

1

1
1
1
1
1
1
1

R-k

seniorzy
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16

15

14

13

12

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

1

lp.

3

3

ŚlZPN

1
11

1

1

1
2
1
1
1
1

1

R-k

juniorzy

3

3

ŚlZPN

5

1

1
1

1

1

R-k

trampkarze

1

1

ŚlZPN

1
7

1

2
1

2

R-k

młodzicy

4
52

1

1
1
9

2

1

1

3
5
4
2
2
4
3
1
2

11

6

drużyny

1

1

1

4

orliki/
żaki
R-k

Wykaz klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Miasta Rybnika

116
1435

20

51

16

31

73
166
92
47
41
107
82
20
51

287

235

zawodnicy

1
46

1

1

1
23

1

1

1

1

1
1

1
2
1
1
1
1
2
1
1

4

2

boiska

2
4
3
2
2
3
3
1
1

12

8

trenerzy

Strona 50

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
MIASTO RYBNIK - baza sportowa
Lp.

Obiekty

1

Stadiony

Ogółem

w tym
przyszkolne

Adres

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
1. ul. 1 Maja
44-206 Rybnik (Chwałowice)

w tym

a)

do 3 000 miejsc

4

2.ul. Górnośląska
44-270 Rybnik (Niedobczyce)
3. ul. Małachowskiego
44-251 Rybnik (Boguszowice)
4. ul. Szyb Marcin
44-274 Rybnik (Radziejów)

2

b)

3001 do 10 000 miejsc

c)

10 001 do 40 000 miejsc

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

d)
powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (pojemność trybun: 508)
w tym

a)

z bieżnią prostą / ilość torów

1/6

b)

z bieżnią okólną / ilość torów

1/6

3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik

Boiska do gier małych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

w tym

a)

do koszykówki

3

1. ul. Gliwicka 72
44-200 Rybnik
2. ul. Hotelowa (2 boiska)
44-213 Rybnik (Kamień)

b)

do piłki ręcznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:
1. ul. Górnośląska
44-270 Rybnik (Niedobczyce)

c)

do siatkówki

7

2. ul. Podleśna
44-207 Rybnik (Wielopole)
3. ul. Hotelowa (2 boiska)
44-213 Rybnik (Kamień)
4. ul. Gliwicka (3 boiska)
44-200 Rybnik

d)

do tenisa ziemnego

11
w tym:

korty tenisowe kryte

korty tenisowe odkryte

1. Korty tenisowe "Alicja" (2 korty)
ul. Lektorska 54
44-210 Rybnik
2. BBT Sport (3 korty)
ul. Hotelowa 12
44-213 Rybnik

11

3. PLAY LOUD (2 korty)
ul. Cisowa 2
44-292 Rybnik
4. Fundacja EDF Polska (4 korty)
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik

e)

uniwersalne

Id: D9F52E24-F73A-4CA3-B713-C47142FCF6C9. Projekt
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4
w tym

a)

Hale sportowe
( pojemność trybun: 1: 926, 2: 200)
o wym. pola gry 44m x 22m i większe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

b)

o wym. 36x18 do 44x22m

2

1. ul. Jastrzębska 3b
44-253 Rybnik (Boguszowice)
2. ul. Górnośląska
44-270 Rybnik (Niedobczyce)

c)
5

w tym

a)

lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne

(brak trybun)

uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m

2

1. Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Powstańców Śląskich 40
44-200 Rybnik
2. Hotel OLIMPIA
ul. Hotelowa 12
44-213 Rybnik

b)

pomocnicze poniżej wym. 24x12m

1

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji
"Bushido"
ul. Floriańska 1
44-217 Rybnik
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

c)

pawilony pomocnicze/ np.. łucznicze, szermierka, judo, boks

6

1. ul. Powstańców Śląskich 40 (3
obiekty)
44-200 Rybnik
2. ul. Jastrzębska 3b (3 obiekty)
44-253 Rybnik

6

Sporty wodne
w tym

a)

przystanie

b)
c)
d)
e)

baseny treningowe - kajakowe
baseny treningowe - wioślarskie
tory kajakowe
tory wioślarskie

f)

akweny regat żeglarskich

g)

akweny windsurfingowe

h)

inne

a)
b)

Strzelnice
o dł. linii strzału 10m
o dł. linii strzału 25m

7
w tym

c)

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka
44-200 Rybnik

1

"Jezioro Rybnickie"
ul. Rudzka
44-292 Rybnik

5
w tym kryte

5

d)
e)

o dł. linii strzału 50m

f)

z funkcją strzelania do rzutków

1

g)

inna o dł. linii strzału do 100m

16

Strzelnica Miejskiego Klubu
Strzeleckiego LOK
ul. Prosta 11
44-200 Rybnik

w tym kryte

8

Strzelnica Miejskiego Klubu
Strzeleckiego LOK
ul. Wielopolska
44-203 Rybnik

Tory, Parkury
w tym

a)
b)

łucznicze
motocyklowe i samochodowe
1. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Gliwicka
44-200 Rybnik

c)

żużlowe

2
2. Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy
"Rybki" Rybnik (tor mini żużlowy)
ul. Pod Hałdą 34A
44-206 Rybnik
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d)

jeździeckie

e)
f)

kolarskie
kartingowe
Pływalnie sportowe kryte

9

1

Ośrodek Jeździecki "INDEX"
ul. Stalowa 1
44-292 Rybnik

1. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Gliwicka
44-200 Rybnik

w tym

a)

o wym. poniżej 25x12,5m

3

2. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
ul. Jastrzębska 3b
44-253 Rybnik
3. Fundacja EDF Polska
ul. Podmiejska
44-207 Rybnik

b)
c)
10

o wym. 25x12,5m
o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

w tym

a)

o wym. poniżej 25x12,5m

2

1. ul. Gliwicka
44-200 Rybnik
2. ul. 1 Maja
44-206 Rybnik (Chwałowice)

b)
c)

o wym. 25x12,5m
o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych

a)

lodowiska sztuczne

11
w tym

b)
c)
d)
12
a)

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka
44-200 Rybnik

1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gliwicka
44-200 Rybnik

w tym kryte
skocznie narciarskie
Inne
Inne obiekty sportowe
ORLIK

(np. pola golfowe)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

b)

boiska piłkarskie
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15

1. ul. Gliwicka (2 boiska)
44-200 Rybnik
2. ul. Podleśna
44-207 Rybnik (Wielopole)
3. ul. 1 Maja
44-206 Rybnik (Chwałowice)
4. ul. Górnośląska
44-270 Rybnik (Niedobczyce)
5. ul. Cystersów
44-207 Rybnik (Ochojec)
6. ul. Skowronków
44-207 Rybnik (Grabownia)
7. ul. Szyb Marcin (Radziejów)
44-274 Rybnik
8. ul. Łączna (Orzepowice)
44-200 Rybnik
9. ul. Hotelowa (2 boiska)
44-213 Rybnik (Kamień)
10. ul. Za Torem
44-203 Rybnik (Piaski)
11. ul. Sygnały
44-251 Rybnik (Gotartowice)
12. ul. Małachowskiego (2 boiska)
44-251 Rybnik (Boguszowice)
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c)

tory do gry bowlingowej

8

d)

stoły bilardowe

4

PINK BOWLING & CLUB
RYBNIK
ul. Raciborska 16
44-200 Rybnik
PINK BOWLING & CLUB
RYBNIK
ul. Raciborska 16
44-200 Rybnik
1.Studio Kulturystyki i Rekreacji
"SE-BI"
ul. Wyboista 15a
44-210 Rybnik

e)

studio kulturystyki i rekreacji, squash, aerobik, fitness

4

2. BEAUTY BODY CENTER
ul. Raciborska 127a
44-210 Rybnik
3. NO LET
ul. Żorska 221
44-203 Rybnik
4. BEST FIT CLUB
ul. Niedobczycka 108
44-218 Rybnik

f)

pole paintballowe

1

Hotel OLIMPIA
ul. Hotelowa 12
44-213 Rybnik

g)

driving range (strzelnica golfowa)

1

Rybnicki Klub Golfowy
ul. Obwiednia Północna
44-200 Rybnik

h)

lotnisko sportowe

1

Aeroklub Rybnickiego Okręgu
Węglowego
ul. Żorska 332
44-200 Rybnik

i)

skatepark

1

ul. Gliwicka/Janiego
44-200 Rybnik

j)

ścianka wspinaczkowa

1

Centrum Wspinania "Cechownia"
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

k)

skatepark

1

Park Wiśniowiec
ul. Glwicka/Janiego
44-200 Rybnik
Park nad Nacyną
ul. Rudzka/Kotucza
44-200 Rybnik

l)

siłownia zewnętrzna

2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekeracji
ul. Hotelowa 12
44-213 Rybnik

m)

ścieżka zdrowia
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1

Park Kozie Góry
ul. Parkowa/Chwałowicka
44-200 Rybnik
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a) do 3 000 miejsc

Stadiony

b) 3001 do 10 000 miejsc
c) 10 001 do 40 000 miejsc
d) powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (podać pojemność
trybun)
w
a) z bieżnią prostą / ilość torów
tym
b) z bieżnią okólną / ilość torów
Boiska do gier małych
w
a) do koszykówki
tym
b) do piłki ręcznej
c) do siatkówki
d) do tenisa ziemnego
w tym:
korty tenisowe kryte
korty tenisowe odkryte
e) uniwersalne (wielofunkcyjne)
Hale sportowe
(podać pojemność trybun)
w
a) o wym. pola gry 44m x 22m i większe
tym
b) o wym. 36x18 do 44x22m
c) lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne
(podać pojemność trybun)
w
a) uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m
tym
b) pomocnicze poniżej wym. 24x12m
c) pawilony pomocnicze/ np. łucznicze, szermierka, judo, boks
Sporty wodne
w
a) przystanie
tym
b) baseny treningowe - kajakowe
c) baseny treningowe - wioślarskie
d) tory kajakowe

w
tym
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6

5

4

3

2

1

MIASTO RYBNIK - baza sportowa – ciąg dalszy

1

1

G01

2

1(600)

1

2

G02

1

1

G03

1

1

G04

1

1

1

G05

1(160)

2

1

1

G07

1

1

G10

1

G12

1

1

1

G13

1

1

LO4

1

1

1

1

1

SP01
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SOSW

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

o dł. linii strzału 50m

o dł. linii strzału 25m

w tym kryte

żużlowe
jeździeckie
kolarskie
kartingowe

Pływalnie sportowe kryte

b)
w tym kryte
c) skocznie narciarskie
d) Inne
Inne obiekty sportowe
(np. pola golfowe)
a) zewnętrzna siłownia
b) siłownia
c) zewnętrzny betonowy stół do tenisa stołowego

a) lodowiska sztuczne

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych

a) o wym. poniżej 25x12,5m

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte

a) o wym. poniżej 25x12,5m

c)
d)
e)
f)

b) motocyklowe i samochodowe

w tym kryte
z funkcją strzelania do rzutków
inna
Tory, Parkury
a) łucznicze

b)
c)
d)
e)
f)
g)

a) o dł. linii strzału 10m

tory wioślarskie
akweny regat żeglarskich
akweny windsurfingowe
inne
Strzelnice
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11

10

9

8

7

e)
f)
g)
h)

1
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a) do 3 000 miejsc

Stadiony

b) 3001 do 10 000 miejsc
c) 10 001 do 40 000 miejsc
d) powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (podać pojemność
trybun)
w
a) z bieżnią prostą / ilość torów
tym
b) z bieżnią okólną / ilość torów
Boiska do gier małych
w
a) do koszykówki
tym
b) do piłki ręcznej
c) do siatkówki
d) do tenisa ziemnego
w tym:
korty tenisowe kryte
korty tenisowe odkryte
e) uniwersalne (wielofunkcyjne)
Hale sportowe
(podać pojemność trybun)
w
a) o wym. pola gry 44m x 22m i większe
tym
b) o wym. 36x18 do 44x22m
c) lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne
(podać pojemność trybun)
w
a) uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m
tym
b) pomocnicze poniżej wym. 24x12m
c) pawilony pomocnicze/ np. łucznicze, szermierka, judo, boks
Sporty wodne
w
a) przystanie

w
tym

bieżnia prosta
boisko trawiaste niepełnowymiarowe do piłki nożnej
boisko sztuczne niepełnowymiarowe do piłki nożnej
boisko do siatkówki plażowej
boisko do streetballa
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6

5

4

3

2

1

d)
e)
f)
g)
h)

1

1(120)

1

SP03

1

1

SP13

1
1
1

1

1

1

1

SP22

1

1

SP21

1

1

SP20

1

SP19

1

1

SP28

1

1

SP28

1

1

1

1

SP34

1

1

SP35

1
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SZSP

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

o dł. linii strzału 50m

o dł. linii strzału 25m

żużlowe
jeździeckie
kolarskie
kartingowe

Pływalnie sportowe kryte

b)
c) skocznie narciarskie
d) Inne

a) lodowiska sztuczne

w tym kryte

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych

a) o wym. poniżej 25x12,5m

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte

a) o wym. poniżej 25x12,5m

c)
d)
e)
f)

b) motocyklowe i samochodowe

w tym kryte
z funkcją strzelania do rzutków
inna
Tory, Parkury
a) łucznicze

b)
c)
d)
e)
f)
g)

w tym kryte

baseny treningowe - kajakowe
baseny treningowe - wioślarskie
tory kajakowe
tory wioślarskie
akweny regat żeglarskich
akweny windsurfingowe
inne
Strzelnice

a) o dł. linii strzału 10m

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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10

9

8

7

tym
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a) do 3 000 miejsc

Stadiony

Inne obiekty sportowe
(np. pola golfowe)
zewnętrzna siłownia
siłownia
zewnętrzny betonowy stół do tenisa stołowego
bieżnia prosta
boisko trawiaste niepełnowymiarowe do piłki nożnej
boisko sztuczne niepełnowymiarowe do piłki nożnej
boisko do siatkówki plażowej
boisko do streetballa

b) 3001 do 10 000 miejsc
c) 10 001 do 40 000 miejsc
d) powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (podać pojemność
trybun)
w
a) z bieżnią prostą / ilość torów
tym
b) z bieżnią okólną / ilość torów
Boiska do gier małych
w
a) do koszykówki
tym
b) do piłki ręcznej
c) do siatkówki
d) do tenisa ziemnego
w tym:
korty tenisowe kryte
korty tenisowe odkryte
e) uniwersalne (wielofunkcyjne)
Hale sportowe
(podać pojemność trybun)
w
a) o wym. pola gry 44m x 22m i większe
tym
b) o wym. 36x18 do 44x22m
c) lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne
(podać pojemność trybun)
w
a) uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m
tym

w
tym

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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5

4

3

2

1

12

1

1

ZS1

1

ZS2

1

1

1

ZS3

1

1

1

2

1

ZS5

1

1

ZS6

1

1

1

ZSB

1

1(600)

2

ZSEU

ZSME

1

1

ZSP01

1

1

ZSP02

1

1

1
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ZSP03

w

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

o dł. linii strzału 50m

o dł. linii strzału 25m

żużlowe
jeździeckie
kolarskie
kartingowe

Pływalnie sportowe kryte

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych
a) lodowiska sztuczne

a) o wym. poniżej 25x12,5m

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte

a) o wym. poniżej 25x12,5m

c)
d)
e)
f)

b) motocyklowe i samochodowe

w tym kryte
z funkcją strzelania do rzutków
inna
Tory, Parkury
a) łucznicze

b)
c)
d)
e)
f)
g)

w tym kryte

baseny treningowe - kajakowe
baseny treningowe - wioślarskie
tory kajakowe
tory wioślarskie
akweny regat żeglarskich
akweny windsurfingowe
inne
Strzelnice

a) o dł. linii strzału 10m

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a) przystanie
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b) pomocnicze poniżej wym. 24x12m
c) pawilony pomocnicze/ np. łucznicze, szermierka, judo, boks
Sporty wodne

1

1

1

1

1

1

1

1
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a) do 3 000 miejsc

Stadiony

b) 3001 do 10 000 miejsc
c) 10 001 do 40 000 miejsc
d) powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (podać pojemność
trybun)
w
a) z bieżnią prostą / ilość torów
tym
b) z bieżnią okólną / ilość torów
Boiska do gier małych
w
a) do koszykówki
tym
b) do piłki ręcznej
c) do siatkówki
d) do tenisa ziemnego
w tym:
korty tenisowe kryte
korty tenisowe odkryte
e) uniwersalne (wielofunkcyjne)
Hale sportowe
(podać pojemność trybun)
w
a) o wym. pola gry 44m x 22m i większe
tym
b) o wym. 36x18 do 44x22m

w
tym

b)
w tym kryte
c) skocznie narciarskie
d) Inne
Inne obiekty sportowe
(np. pola golfowe)
a) zewnętrzna siłownia
b) siłownia
c) zewnętrzny betonowy stół do tenisa stołowego
d) bieżnia prosta
e) boisko trawiaste niepełnowymiarowe do piłki nożnej
f) boisko sztuczne niepełnowymiarowe do piłki nożnej
g) boisko do siatkówki plażowej
h) boisko do streetballa
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ZSP08

1

1

ZSP07

1

1

ZSP06

1

2

ZSP05

1

1

1

ZSP04

1

1

1

ZSP09

1

1

ZSP10

1
1

1

ZSP11

1

1

1

ZSP12

ZSP13

1
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w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym
1

b) pomocnicze poniżej wym. 24x12m
c) pawilony pomocnicze/ np. łucznicze, szermierka, judo, boks
Sporty wodne

o dł. linii strzału 50m

o dł. linii strzału 25m

żużlowe
jeździeckie
kolarskie
kartingowe

Pływalnie sportowe kryte

a) o wym. poniżej 25x12,5m

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte

a) o wym. poniżej 25x12,5m

c)
d)
e)
f)

b) motocyklowe i samochodowe

w tym kryte
z funkcją strzelania do rzutków
inna
Tory, Parkury
a) łucznicze

b)
c)
d)
e)
f)
g)

w tym kryte

baseny treningowe - kajakowe
baseny treningowe - wioślarskie
tory kajakowe
tory wioślarskie
akweny regat żeglarskich
akweny windsurfingowe
inne
Strzelnice

a) o dł. linii strzału 10m

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a) przystanie

1

(podać pojemność trybun)

a) uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m

c) lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne
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a) do 3 000 miejsc

Stadiony

b)
w tym kryte
c) skocznie narciarskie
d) Inne
Inne obiekty sportowe
(np. pola golfowe)
a) zewnętrzna siłownia
b) siłownia
c) zewnętrzny betonowy stół do tenisa stołowego
d) bieżnia prosta
e) boisko trawiaste niepełnowymiarowe do piłki nożnej
f) boisko sztuczne niepełnowymiarowe do piłki nożnej
g) boisko do siatkówki plażowej
h) boisko do streetballa

a) lodowiska sztuczne

b) 3001 do 10 000 miejsc
c) 10 001 do 40 000 miejsc
d) powyżej 40 000 miejsc
Boiska do gier wielkich z widownią poniżej 3 000 miejsc (podać pojemność
trybun)
w
a) z bieżnią prostą / ilość torów
tym
b) z bieżnią okólną / ilość torów
Boiska do gier małych
w
a) do koszykówki
tym
b) do piłki ręcznej
c) do siatkówki
d) do tenisa ziemnego
w tym:
korty tenisowe kryte
korty tenisowe odkryte
e) uniwersalne (wielofunkcyjne)

w
tym

w
tym
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3

2

1

12
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b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych

1

ZSP14

1

ZSP15

1

ZST

1

1
0
0
0
0
0
1

0

0

0

0
0
0

0

razem
przyszkolne

1

1

1

1
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w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

w
tym

1

1
1
4

0
0
0
0
0
0
0

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

0
0

a) o wym. poniżej 25x12,5m

b) o wym. 25x12,5m

Pływalnie sportowe kryte

0
0
0
0

c)
d)
e)
f)

żużlowe
jeździeckie
kolarskie
kartingowe

0

b) motocyklowe i samochodowe

w tym kryte
z funkcją strzelania do rzutków
inna
Tory, Parkury
a) łucznicze

o dł. linii strzału 50m

0

0
0
0
0
0
0

b)
c)
d)
e)
f)
g)

o dł. linii strzału 25m

0

a) o dł. linii strzału 10m

w tym kryte

baseny treningowe - kajakowe
baseny treningowe - wioślarskie
tory kajakowe
tory wioślarskie
akweny regat żeglarskich
akweny windsurfingowe
inne
Strzelnice

0

1
4

a) przystanie

b) pomocnicze poniżej wym. 24x12m
c) pawilony pomocnicze/ np. łucznicze, szermierka, judo, boks
Sporty wodne

24

2
0

b) o wym. 36x18 do 44x22m
c) lekkoatletyczne
Sale gimnastyczne

a) uniwersalne o wym. boiska 24x12m do 36x18m

1

(podać pojemność trybun)

(podać pojemność trybun)

a) o wym. pola gry 44m x 22m i większe

Hale sportowe
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w
tym

w
tym

1

1
1

0
0
0

b)
w tym kryte
c) skocznie narciarskie
d) Inne
Inne obiekty sportowe
(np. pola golfowe)
a) zewnętrzna siłownia
b) siłownia
c) zewnętrzny betonowy stół do tenisa stołowego
d) bieżnia prosta
e) boisko trawiaste niepełnowymiarowe do piłki nożnej
f) boisko sztuczne niepełnowymiarowe do piłki nożnej
g) boisko do siatkówki plażowej
h) boisko do streetballa
0
0
0
0
0
2
0
1

0

0
0

b) o wym. 25x12,5m
c) o wym. 50x20m
Obiekty do sportów zimowych

a) lodowiska sztuczne

0

0

a) o wym. poniżej 25x12,5m

c) o wym. 50x20m
Pływalnie sportowe odkryte
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