Projekt
z dnia 18 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Rybnika
z dnia....................2021 r.
Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Program współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024, zwany dalej „Programem”, jest
dokumentem wskazującym działania podejmowane przez miasto, mające na celu wsparcie rozwoju sportu,
rekreacji oraz turystyki w Rybniku. Potrzeby takich działań wynikają m.in. z raportów Światowej Organizacji
Zdrowia, z których wynika, że osoby urodzone w XXI wieku będą żyły krócej niż ich rodzice. Wpływ na taki
stan rzecz ma również brak świadomości jak degradujący dla dziecięcego ciała i umysłu jest siedzący tryb
życia. Odpowiednia dawka codziennej aktywności ruchowej rozwija u dziecka układ krążenia i oddechowy,
powodując lepsze dotlenienie i odżywienie wszystkich komórek ciała, w tym mózgu. O niepokojącej tendencji
deficytów aktywności ruchowej, znawcy tematu alarmują już od wielu lat. Dopiero jednak okres ograniczeń
związanych z pandemią koronawirusa uświadomił wielu rodzicom, jak duże potrzeby ruchowe mają dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, i jak uciążliwy jest brak możliwości zaspokajania tych potrzeb. Kierowane
są apele do samorządów, aby czynnie włączyły się w zaspakajanie tych potrzeb.
Dlatego też budowanie mody na sport w Rybniku powinno odbywać się m.in. poprzez wspieranie klubów,
prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, tak aby adepci różnych dyscyplin sportowych zostawali w Rybniku
i promowali sport oraz ruch jako element zdrowego stylu życia. Aby osiągnąć ten efekt kluby, które
reprezentują, powinny rywalizować w odpowiednich klasach rozgrywkowych (centralnych). Jednocześnie
nie można zapominać o działaniach związanych z rozwojem rekreacji i wszelakiej aktywności fizycznej.
Wspieranie sportu ma być również częścią polityki społecznej miasta, która ma doprowadzić do zwiększenia
atrakcyjności Rybnika dla jego mieszkańców poprzez możliwość uczestniczenia w jak największej liczbie
imprez (jako uczestnik i widz).
Sport, wpisujący się w realizację polityki czasu wolnego, jest coraz ważniejszy w systemie wartości
mieszkańców wielkich skupisk miejskich. Potrzeby związane z wolnym czasem (rozrywką, czynną rekreacją,
uczestniczeniem w ważnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych) zdobywają coraz większe znaczenie.
Niektórzy badacze, jak np. T. N. Clark czy M. Madurowicz, twierdzą wręcz, że obecnie mieszkańcy miast
w coraz większym stopniu przejawiają zachowania dotąd będące domeną turystów.
Ostatnie badania wskazujące, że mieszkańcy coraz częściej chcą wypoczywać zgodnie z ideą 3E
(Entertainment - rozrywka, Excitement - ekscytacja, Education - edukacja), a nie według powszechnego modelu
3S (Sun - słońce, Sand - piasek, Sea - morze) dowodzą, że przemysł czasu wolnego może mieć ogromne
znaczenie dla rozwoju całego regionu.
Dla realizacji skutecznych programów sportowo-rekreacyjnych potrzebne są dobrze funkcjonujące kluby
sportowe oraz prężne instytucje utworzone przez miasto, działające w zakresie upowszechniania i wspierania
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 zakresu sportu wprowadziła ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie. Ustawa uchyliła obowiązujące dotychczas dwie ustawy, tj. ustawę z dnia 18 stycznia 1996 roku
o kulturze fizycznej (za wyjątkiem art. 43 dotyczącego rehabilitacji ruchowej) oraz ustawę z dnia 29 lipca
2005 roku o sporcie kwalifikowanym. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy o sporcie podkreślono,
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
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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.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, w ramach wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych,
w artykule 68 ust. 5 stanowi: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży”. Sport jest składową polityki społecznej nowoczesnego państwa. Nakłady poniesione na rozwój
sportu, na edukację sportową i promowanie dobrych nawyków aktywności fizycznej są nakładami
skierowanymi na promowanie zdrowego i sprawnego społeczeństwa. Z tych względów państwo jest żywotnie
zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem sportu.
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”. Ważnym aspektem jest także budowanie świadomości, że wspieranie kultury fizycznej
powinno obywać się na różnych płaszczyznach. W rozwój działalności sportowej w gminach powinny się
angażować, oprócz samorządu, również instytucje państwowe, związki sportowe, przedstawiciele biznesu,
organizacje pozarządowe, a także rodzice.
Rozdział 2.
Cele ogólne i ramy prawne Programu
1. Celami ogólnymi Programu są:
1) zapewnienie warunków i oferty dla powszechnego podejmowania aktywności fizycznej i rekreacyjnej
na każdym etapie życia,
2) wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego,
3) poprawa warunków organizacyjno-prawnych dla rozwoju sportu w tym sportu osób z niepełnosprawnością,
4) wykorzystanie potencjału sportu na poziomie wyczynowym na rzecz upowszechnienia aktywności fizycznej
i promocji Rybnika,
5) wspieranie klubów i innych organizacji prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży oraz klubów prowadzących
szkolenie seniorskie na wysokim poziomie,
6) wspieranie działań popularyzujących aktywność fizyczną wśród osób w wieku senioralnym,
7) zbudowanie mody na sport,
8) sport jako element „Przestrzeni Czasu Wolnego”.
2. Ramami prawnymi Programu są:
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,
4) Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
5) Biała Księga na temat Sportu Komisji Unii Europejskiej,
6) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
7) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
8) Rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020
wprowadzona uchwałą nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu
Rozwoju Sportu do roku 2020.
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Rozdział 3.
Główne założenia, cele szczegółowe, działania operacyjne Programu
1. Głównym założeniem Programu jest wspieranie sportu dzieci i młodzieży oraz sportu seniorskiego
na poziomie centralnym. Dzieci i młodzież są grupą wymagającą szczególnego wsparcia w zakresie organizacji
zajęć sportowo-rekreacyjnych. Okres edukacji szkolnej jest szczególnie istotny w życiu człowieka ze względu
na kształtowanie wielu nawyków behawioralnych. Szczególnie istotne jest w tym kontekście zachęcenie dzieci
i młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Regularne podejmowanie aktywności
fizycznej sprzyja właściwemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży, a także może pełnić pomocniczą
rolę w nawiązywaniu relacji społecznych. Egalitarystyczny charakter sportu i aktywności fizycznej może
w szczególności przyczynić się do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk, ucząc tolerancji oraz
kształtując umiejętność współpracy. Dużą rolę odgrywają w tym zakresie zarówno wzorce rodzinne, jak
i instytucjonalne. Warto również podkreślić istotną rolę wzorców kulturowych, w tym najważniejszych,
przekazywanych w rodzinie. Aktualnie promowany wzorzec rozwoju oparty o maksymalizację konsumpcji dóbr
i usług sprzyja zachowaniom aspołecznym lub pozornie społecznym (z wykorzystaniem tzw. serwisów
społecznościowych) oraz siedzącemu trybowi życia. Istotne jest zatem prezentowanie aktywności fizycznej jako
atrakcyjnej, konkurencyjnej dla gier i zabaw z wykorzystaniem nowych technologii, formy spędzania wolnego
czasu, w tym również dla całej rodziny. Ponadto rozwój nowych technologii z zakresu tzw. activity tracking
(śledzenie i udostępnianie przebytych tras treningowych itp.) również może zostać wykorzystany w celu promocji
aktywności fizycznej.
Poprzez swoje działania Miasto Rybnik chce upowszechniać sport wśród dzieci i młodzieży, jednocześnie
zachęcać je do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez rybnickie kluby oraz instytucję zajmującą się
kulturą fizyczną. Aby tak się stało, kluby muszą podnieść poziom organizacyjny, a także występować
w rozgrywkach na poziomie centralnym. W innym przypadku sportowcy, którzy rozpoczynają kariery
w rybnickich klubach, po osiągnięciu wieku juniora, będą szukać rozwoju w klubach innych miast,
gwarantującym im grę na odpowiednim szczeblu rozgrywek.
Rybnicka Piramida Sportu będzie wskazywała, które dyscypliny drużynowe i indywidualne będą w sposób
szczególny wspierane przez Miasto Rybnik. Biorąc pod uwagę ograniczone źródła finansowania sportu, w tym
w szczególności ze środków publicznych, istnieje konieczność określenia priorytetów w ramach wsparcia dla
sportu. Kryteria powinny odnosić się do potencjału danej dyscypliny sportu w zakresie upowszechnienia
aktywności fizycznej lub promocji miasta, przy szczególnym uwzględnieniu jego olimpijskiego charakteru.
Różnice w ocenie potencjału, w tym także w ramach grupy sportów strategicznych (priorytetowych), powinny
znaleźć odzwierciedlenie w poziomie finansowania poszczególnych dyscyplin.
Miasto Rybnik stworzy także podwaliny pod Centralne Szkolenie Piłkarskie Dzieci i Młodzieży, którego
celem jest wyselekcjonowanie i szkolenie najbardziej uzdolnionej piłkarsko młodzieży (chłopców i dziewczyn)
poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby zajęć treningowych o odpowiednio wysokiej jakości.
W ramach Centralnego Szkolenia Piłkarskiego Dzieci i Młodzieży przewiduje się następujące działania:
1) powołanie koordynatora ds. piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży,
2) opracowanie modelu szkolenia opartego o Szkołę Mistrzostwa Sportowego (SMS),
3) wyznaczenie klubu – partnera SMS,
4) wyznaczenie klubu, do którego trafiać będą najlepsi wychowankowie SMS,
5) stworzenie modelu współpracy pomiędzy SMS-em a klubami dzielnicowym,
6) stworzenie modelu finansowania piłkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży,
7) określenie zasad monitorowania rozwoju młodych piłkarzy.
Miasto Rybnik widzi także potrzebę dyskusji i wypracowania rozwiązań dotyczących m.in. wymogów
licencyjnych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach ligowych. Związki sportowe w większym stopniu
powinny zwracać uwagę na możliwości finansowe samorządów w zakresie inwestowania w istniejącą bazę
sportową i dostosowywania jej do często bardzo wyśrubowanych norm.
Miasto Rybnik planuje również wprowadzić rozwiązania, których celem będzie popularyzacja wydarzeń
sportowych, a co za tym idzie m.in. budowanie więzi między klubami a kibicami.
2. Celami szczegółowymi Programu są:
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1) zwiększenie liczby dzieci uprawiających sport w klubach,
2) zwiększenie frekwencji kibiców na imprezach sportowych,
3) zwiększenie liczby uczestników w imprezach sportowych,
4) zwiększenie rozpoznawalności rybnickich klubów sportowych,
5) udział rybnickich klubów, wspieranych przez Miasto Rybnik, w rozgrywkach na szczeblu centralnym,
6) udział rybnickich sportowców, z klubów wspieranych przez Miasto Rybnik, w imprezach mistrzowskich,
7) zbudowanie marki Miasta Rybnik (promocja poprzez sport, promocja mecenasów i sponsorów),
8) zbudowanie więzi kibicowskiej,
9) spójne programy naborowe,
10) wspieranie organizacji dużych imprez sportowych jako elementu rozwoju działalności gospodarczej (hotele,
gastronomia), promocji Miasta i budowania więzi społecznych.
3. Działania operacyjne Programu będą realizowane przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu
Miasta, instytucjami odpowiedzialnymi za upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej, rybnickimi
przedsiębiorcami zaangażowanymi w finansowanie rozwoju sportu w mieście oraz rybnickimi klubami sportowymi
poprzez prowadzenie cyklicznych konsultacji ze środowiskiem sportowym, których celem będzie:
1) wypracowanie wieloletniego modelu finansowania sportu oraz inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury
fizycznej, w tym przede wszystkim sportu dzieci i młodzieży,
2) wprowadzenie systemu finansowania gier zespołowych w formule sezonu jesień-wiosna, o ile takie
rozwiązania dopuszczać będą obowiązujące przepisy prawa,
3) realizacja spraw związanych ze stypendiami sportowymi dla zawodników oraz nagrodami przyznawanymi
sportowcom, trenerom i osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej (stworzenie
programu stypendialnego „Stypendia Nadziei”),
4) wypracowanie systemu upowszechnienia sportu i rekreacji wśród mieszkańców Rybnika poprzez budowanie
mody na sport. Kreowanie poprzez sport polityki czasu wolnego (w tym zapewnienia rybniczanom możliwości
uczestnictwa w imprezach sportowych wysokiej rangi),
5) wypracowanie priorytetów inwestycyjnych w zakresie sportu, przy uwzględnieniu potrzeb klubów wyrażanych
w corocznych ankietach,
6) pomoc klubom poprzez zamieszczanie zapowiedzi o imprezach sportowych, z wykorzystaniem kanałów
informacyjnych urzędu miasta oraz jednostek miejskich,
7) aktualizacja zasad i kryteriów konkursu grantowego, dotyczącego zadania z zakresu tworzenia warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
Rozdział 4.
Sposób finansowania Programu
1. Program przewiduje finansowanie sportu w oparciu o system szkolenia i organizacji sportu w Rybniku,
zwany Rybnicką Piramidą Sportu.
Rybnicka Piramida Sportu
Sporty drużynowe i zespołowe

Sporty indywidualne

Inne działania

Dyscypliny:
Piłka nożna mężczyzn
(dofinansowanie na uśrednionym
poziomie II ligi)
Piłka nożna kobiet
(dofinansowanie na uśrednionym
poziomie I ligi)
Koszykówka kobiet

Dyscypliny:
Judo
Szermierka
Żeglarstwo
Lekkoatletyka
Kwota: 1 200 000 zł/rok

1. Sport osób z niepełnosprawnością
2. Wspieranie pozostałych dyscyplin
3. Promocja Rybnika poprzez sport,
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
pkt 1-3 kwota: 3 520 000 zł/rok, w tym
na promocję Rybnika poprzez sport
2 120 000 zł/rok
4. Centralne Szkolenie
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(dofinansowanie na uśrednionym
poziomie I ligi)
Koszykówka mężczyzn
(dofinansowanie na uśrednionym
poziomie I ligi)
Siatkówka mężczyzn
(dofinansowanie na uśrednionym
poziomie I ligi)
Kwota: 2 900 000 zł/rok

Piłkarskie Młodzieży (MOSiR)
5. Budżet na sukces (wydzielenie w budżecie
miasta środków na „awans” w ramach
środków na sporty drużynowe i sporty
indywidualne)
6. Nagrody i stypendia sportowe (budżet
miasta)
7. Standaryzacja obiektów sportowych
MOSiR (budżet MOSiR)
8. Gala sportu (MOSiR)
9. Wyróżnienia dla sponsorów
10. Finansowanie instytucji powołanych
do realizacji zadań z zakresu
upowszechniania i wspierania kultury
fizycznej

Budowanie mody na sport:
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych przez
Polityka wolnego czasu - organizacja przez
MOSiR - minimum 40 imprez dla łącznie 10 tys.
MOSiR imprez sportowych przy zaangażowaniu
uczestników/rok (budżet MOSiR)
rybnickich klubów (budżet MOSiR)
Najważniejsze cele do osiągnięcia w perspektywie 4 lat:
1. zwiększenie liczby dzieci w klubach
2. zwiększenie liczby uczestników w imprezach rekreacyjnych
3. zwiększenie frekwencji kibiców na imprezach sportowych
4. zwiększenie rozpoznawalności rybnickich klubów
5. „Masz Sport we Krwi” czyli stworzenie programów promujących sport wśród dzieci i młodzieży
6. zbudowanie marki Miasta Rybnik dzięki promocji poprzez sport
7. promocja sponsorów
2. Zgodnie z Rybnicką Piramidą Sportu finansowanie sportu będzie odbywało się na trzech płaszczyznach:
1) Sporty drużynowe i zespołowe (wsparcie 2 900 000 zł/rok):
a) Miasto Rybnik dofinansowuje szkolenie na uśrednionym poziomie I ligi i II ligi (najniższa klasa
rozgrywkowa na poziomie centralnym) w dyscyplinach: piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet,
koszykówka kobiet, koszykówka mężczyzn, siatkówka mężczyzn,
b) Miasto Rybnik podejmuje współpracę z klubami prowadzącymi szkolenie dzieci i młodzieży w wyżej
wskazanych dyscyplinach.
2) Sporty indywidualne (wsparcie 1 200 000 zł/rok): Miasto wspiera kluby szkolące zawodników w dyscyplinach:
judo, szermierka, żeglarstwo, lekkoatletyka.
3) Inne działania (wsparcie 1 400 000 zł/rok):
a) sport osób z niepełnosprawnością: Miasto Rybnik wspiera i współpracuje z klubami oraz innymi
organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz sportu osób z niepełnosprawnością,
b) pozostałe dyscypliny: Miasto Rybnik wspiera kluby prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży poprzez
zapewnienie dostępu do infrastruktury MOSiR oraz środków na dofinansowanie kosztów szkolenia.
4) Promocja Rybnika poprzez sport: zakup usług promocyjnych w klubach, przedstawicielach najbardziej
popularnych dyscyplin sportu, najchętniej oglądanych przez rybniczan, transmitowanych przez ogólnokrajowe
telewizje (wsparcie 2 120 000 zł/rok).
3. Utrzymanie wyżej wskazanego poziomu finansowania uzależnione będzie od aktualnego stanu finansów
miasta. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w kolejnym roku na działania, o których mowa w ust. 2,
ogłaszana będzie corocznie na etapie planowania budżetu w terminie do 30 września danego roku. W przypadku
określenia na dany rok środków w wysokości mniejszej niż wskazana w ust. 2 pkt 1-3, priorytetem dla miasta
będzie wspieranie sportu dzieci i młodzieży do 23 roku życia.

Id: B8374654-B49C-4F6F-8ACE-3A8DD56F598B. Projekt

Strona 5

Rozdział 5.
Infrastruktura sportowa
1. Zapewnienie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej jest jednym z podstawowych
czynników warunkujących podejmowanie aktywności fizycznej. Należy pamiętać, że równie ważne jak dostępność
obiektów sportowych jest zapewnienie przestrzeni publicznej, sprzyjającej rekreacji w najbliższym sąsiedztwie.
Warto zwrócić uwagę na aspekt udostępniania terenów na cele sportowo-rekreacyjne przy prowadzeniu procesów
rewitalizacji i rekultywacji. Wypełnienie tkanki miejskiej przestrzenią społeczną i rekreacyjną może przynieść
pozytywne efekty nie tylko w zakresie aktywności fizycznej, lecz również relacji społecznych, stanu zdrowia oraz
ograniczenia natężenia transportu w miastach. Tworzenie rozwiązań infrastrukturalnych i prawnych sprzyjających
podejmowaniu aktywności fizycznej w ramach codziennego przemieszczania się, powinno być poparte promocją
ruchu pieszego i rowerowego. Podejmowanie aktywności fizycznej „w ramach” codziennych podróży może być
dobrym sposobem na zwiększenie poziomu aktywności mimo powszechnie występującej bariery braku czasu –
przekonują autorzy Programu Rozwoju Sportu w Polsce.
2. Miasto Rybnik w oparciu o bieżącą analizę potrzeb i możliwości finansowych, po konsultacjach
ze środowiskiem sportowym, dokonywało będzie wyboru inwestycji priorytetowych.
3. Potrzeby rybnickich klubów sportowych w zakresie infrastruktury sportowej (na podstawie ankiet z lat 20162020 zawartych w corocznych raportach o Stanie Sportu w Rybniku):
1) budowa hali tenisowej lub pneumatycznej (tzw. balon), budowa kortów tenisowych,
2) budowa wielofunkcyjnej hali sportowej, w której można by organizować imprezy mistrzowskie,
3) budowa hali treningowej – lekkoatletycznej (tunelu treningowego o wymiarach 20x100m),
4) budowa piłkarskiej hali z pełnowymiarowym boiskiem,
5) budowa sanitariatów, pryszniców i pomieszczeń socjalnych przy boiskach dzielnicowych,
6) pomoc z dostępem z informacją o szkoleniu sportowym do szkół i przedszkoli,
7) Stadion miejski przy ul. Gliwickiej: budowa dodatkowych toalet, zwiększenie liczby wejść na stadion, budowa
loży VIP,
8) zakup busów transportowych,
9) budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem przy klubach dzielnicowych,
10) stworzenie bursy lub internatu sportowego,
11) budowa zaplecza (szatnie, siłownia) przy stadionie lekkoatletycznym,
12) pomoc w pozyskiwaniu firm, mogących wspierać sport,
13) powstanie sanitariatów, pryszniców i pomieszczeń socjalnych przy stanicy żeglarskiej,
14) modernizacja pawilonu sportowego judo i szermierki,
15) powiększenie szatni piłkarskich na stadionie miejskim, budowa dodatkowych boisk treningowych (minimum
2 pełnowymiarowe), doprowadzenie boiska w Wielopolu minimum do wymogów klasy okręgowej (brak
atestowanych siedzisk dla kibiców),
16) remont istniejącej i budowa nowej infrastruktury (co najmniej 2 boiska trawiaste i pełnowymiarowa hala
z nawierzchnią syntetyczną typu „balon”) przy boiskach „RKP”,
17) remont płyty boiska w Gotartowicach,
18) pomoc przy organizacji zabiegów fizjoterapeutycznych,
19) zakup mat do hali w Boguszowicach (do uprawiania sportów walki),
20) organizowanie szkoleń dla trenerów (trendy szkoleniowe) i działaczy (prowadzenie klubów).
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Rozdział 6.
Monitoring i ewaluacja Programu
1. Systematyczne monitorowanie założeń Programu umożliwi dokonanie jego ewaluacji, tj. ocenę celowości,
skuteczności i efektywności podjętych działań. Efektem prowadzonego monitoringu będzie przygotowany
corocznie do 30 kwietnia przez Rybnicką Radę Sportu raport o stanie sportu w Rybniku, uwzględniający:
1) ocenę działalności klubów i stowarzyszeń prowadzących działalność z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej,
2) informację o wynikach rybnickich klubów i sportowców,
3) informację o obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Rybnika.
2. Na podstawie wyników monitoringu założeń Programu, Rybnicka Rada Sportu do 30 kwietnia 2025 r.
dokona ewaluacji Programu, której wyniki posłużą ewentualnej modyfikacji realizowanych zadań w przyszłości.
Rozdział 7.
Podsumowanie
Od dłuższego już czasu szeroko opisywane są tendencje sugerujące, że podczas zachodzących zmian
cywilizacyjnych i kulturowo-społecznych połączonych ze zjawiskiem globalizacji i komercjalizacji –
kształtowanie odpowiednich postaw młodzieży powinno odwoływać się do wartości uniwersalnych,
ponadczasowych. Doskonałym ich nośnikiem jest sport, który utrwala poczucie przynależności do zespołu,
zasadę uczciwego współzawodnictwa, szacunku dla innych uczestników rywalizacji oraz dla reguł, które nią
rządzą, a także wzmacnia solidarność, zaangażowanie i dyscyplinę. Przyswojenie tych wartości poprzez sport
stanowi nie tylko o lepszym przygotowaniu do kariery zawodowej, kształtując cechy pożądane przez
pracodawców, ale również do życia w społeczeństwie.
Nauka pozytywnych wartości poprzez sport, popularnie zwana też edukacją poprzez sport, stanowić powinna
zasadniczy element każdego narzędzia realizacji polityki publicznej w obszarze szeroko pojętej aktywności
fizycznej. Ponadto istnieje potrzeba podnoszenia poziomu świadomości organizacji edukacyjnych i sportowych
w zakresie działania na rzecz rozwoju edukacji poprzez sport – apelują autorzy Programu Rozwoju Sportu
w Polsce. Co ważne, wyniki sportowe w prowadzonej rywalizacji nie mają być celem samym w sobie, lecz
sposobem promocji powszechnej aktywności fizycznej lub promocji miasta. Sukces ma charakter jednostkowy,
jednak traktowany jako narzędzie promocji aktywnego stylu życia, zyskuje na znaczeniu. W realizacji celów
polegających na popularyzacji sportu, niezbędna jest także dostępność do wysoko wykwalifikowanych kadr
oraz odpowiedniej infrastruktury.
Miasto Rybnik, w ramach posiadanych możliwości finansowych, powinno wspierać szeroko rozumiany sport,
z uwzględnieniem klubów mających duże znaczenie dla rozwoju lokalnego sportu i promocji miasta, w których
prowadzone jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży. Wspierane powinny być dyscypliny cieszące się
dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz te, w których zawodnicy prezentują wysoki poziom sportowy,
a w mieście znajduje się odpowiednia baza sportowa do ich uprawiania.
Bardzo ważne w budowaniu mody na sport, a co za tym idzie zdrowego i szczęśliwego społeczeństwa jest
realizowanie zadań związanych z rekreacją i aktywnym spędzaniem czasu. Tylko połączenie wysiłków
zmierzających do rozwoju sportu i jednocześnie rekreacji może przynieść spodziewane efekty.
Rozdział 8.
Osiągnięcia rybnickich klubów sportowych w latach 2016-2020
1. „Strategia Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku”, która została przyjęta przez rybnickich radnych
w 2015 r. stanowiła, iż celem Miasta Rybnika, w odniesieniu do sportu zawodowego, 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 podczas najważniejszych
imprez międzynarodowych (przynajmniej jeden przedstawiciel na igrzyskach olimpijskich).
2. Biorąc pod uwagę te zapisy, miasto w latach 2015-2020 wspierało głównie:
1) sporty drużynowe i zespołowe: żużel, siatkówka mężczyzn, koszykówka mężczyzn, piłka nożna mężczyzn,
piłka nożna kobiet,
2) sporty indywidualne: judo, szermierka, żeglarstwo, lekkoatletyka.
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3. Wsparcie Miasta otrzymały również dyscypliny, które w najbliższej przyszłości mogą stać się jego
wizytówką, a już dziś uczestniczą w ligowych rozgrywkach, a także zajmują się szkoleniem młodzieży.
4. Szczegółowy opis działalności klubów znajduje się w corocznych raportach o stanie sportu w Rybniku,
publikowanych
w
Biuletynie
informacji
Publicznej
Urzędu
Miasta
Rybnika
(link:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59).
ROK 2020
Bardzo trudno ocenić działalność klubów poprzez pryzmat wyników w 2020 roku. Większość
najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych zostało odwołanych z powodu pandemii koronawirusa.
Rozgrywki ligowe zostały skrócone, bądź odbywały się bez udziału kibiców.
Sporty indywidualne
Sportowcy, którzy mieli możliwość zaprezentowania się na sportowych arenach i odnosili sukcesy to m.in.:
Agata Perenc (Klub Sportowy „Polonia”, judo), Julia Kowalczyk (Klub Sportowy „Polonia”, judo), Dawid
Szulik (Klub Sportowy „Polonia”, judo), Anna Kuczera (wcześniej Borowska, Klub Sportowy „Kejza Team”
Rybnik, judo), Piotr Kuczera (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, judo), Zuzanna Łogożna (Klub Sportowy
„Polonia”, judo), Kacper Błaszczyk (Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”, żeglarstwo), Katarzyna Harc
(Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”, żeglarstwo), Dariusz Gryt (Moto H2O Rybnik, skutery wodne), Amanda
Karasek (STOWARZYSZENIE ATVJET RACING TEAM, skutery wodne), Alicja Klasik (Rybnicki
Młodzieżowy Klub Sportowy, szermierka), Kinga Zgryźniak (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy,
szermierka), Patrycja Frystacka (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, szermierka), Wiktor Wałach
(Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, szermierka), Michał Węgrzyk (Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy, lekkoatletyka), Julia Polok (Towarzystwo Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik, lekkoatletyka), Zofia
Bluszcz (Stowarzyszenie Sportowe – Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik, kolarstwo przełajowe), Dominika
Filec, (Klub Sportowy ABSORTIO GYM Rybnik, kickboxing).
Sporty drużynowe i zespołowe
Tradycyjnie już wśród sportów drużynowych największe zainteresowanie wzbudzał żużel. Klub Sportowy
ROW Rybnik S.A. wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej (PGE Ekstraliga). Niestety, sezon 2020 nie był
udany dla rybnickiego klubu. Klub Sportowy ROW Rybnik S.A. wygrał tylko jeden mecz, zajął ostatnie miejsce
w ligowej tabeli i został zdegradowany do I ligi.
Historyczny awans do piłkarskiej ekstraligi wywalczyły wiosną 2020 roku piłkarki Towarzystwa Sportowego
ROW Sp. z o.o. Jesienią – grając z najlepszymi drużynami w kraju, rybniczanki wywalczyły tylko 1 pkt i przed
rundą rewanżową zajmowały ostatnie miejsce w tabeli. Dodatkowo Towarzystwo Sportowe ROW Sp. z o.o.
udanie reprezentowało Rybnik w rozgrywkach młodzieżowych, zarówno na boiskach trawiastych jak również
w rozgrywkach futsalu.
Piłkarze Klubu Sportowego „ROW 1964 Rybnik” rok 2020 spędzili na trzecioligowych boiskach. Wiosną
utrzymali się na tym etapie rozgrywek (w połowie marca zostały one przerwane z powodu pandemii).
Klub Sportowy „SILESIA” Rybnik, walczący o medale ligi baseballu, został ostatecznie sklasyfikowany,
po niedokończonych rozgrywkach, na miejscu 4.
Na drugoligowych parkietach walczyli siatkarze Towarzystwa Sportowego „Volley” Rybnik, sukcesy odnosił
Mariusz Prudel (Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik, siatkówka plażowa), koszykarze Miejskiego
Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rybnik” i koszykarki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego.
Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” wzięły udział w rozgrywkach I ligi śląskiej.
Rybnickie ligi amatorskie
Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours, Rybnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Liga ROW.
Liczba ćwiczących w rybnickich klubach
W 2020 roku w rybnickich klubach zrzeszonych było przeszło 3700 zawodników i zawodniczek, z czego
blisko 3200 to wychowankowie rybnickich klubów.
Imprezy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, który rok wcześniej zorganizował przeszło 50 imprez,
w których udział wzięło 15 553 osoby, w roku 2020 większość imprez był zmuszony odwołać. Kilka udało się
przeprowadzić w formie wirtualnej.
Sport osób z niepełnosprawnością
X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Zakopane - Bydgoszcz 2020 r.:
1) Narciarstwo alpejskie: Piotr Sromek - slalom gigant zaawansowany - 1. miejsce, slalom super gigant
zaawansowany - 1. miejsce, Paweł Kwiotek - slalom gigant zaawansowany - 1. miejsce, slalom super gigant
zaawansowany - 2. miejsce.
2) Narciarstwo biegowe: Michał Pierchała - bieg na 500 m - 2. miejsce, bieg na 1000 m - 3. miejsce, Marek
Kocjan - bieg na rakietach śnieżnych: bieg na 50 m – 1. miejsce, bieg na 100 m - 2. miejsce, Dawid Lewkowicz
- bieg na rakietach śnieżnych: bieg na 200 m – 3. miejsce, bieg na 400 m - 2. miejsce, Aleksander Pompa - bieg
na rakietach śnieżnych: bieg na 200 m – 1. miejsce, bieg na 800 m - 3. miejsce, bieg na 400 m - 7. miejsce.
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących - Szymon Kasperczyk I miejsce Indywidualnych Mistrzostw Polski
Niesłyszących w szachach, II miejsce Indywidualnych Mistrzostw Polski Niesłyszących w szachach
szybkich. Drużyna Klubu zdobyła tytuł Mistrzostw Polski Niesłyszących w szachach.
Finansowanie sportu
Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie: 3 126 800 zł; dotacje udzielone na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 155 996 zł. Na promocję Rybnika poprzez sport
zaplanowano 2 120 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na sport osób z niepełnosprawnością:
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie: 14 370 zł; Śląski Klub Sportowy Niesłyszących:
23 000 zł.
ROK 2019
Sporty indywidualne
W sportach indywidualnych najwyższy poziom w Rybniku prezentowali judocy z Klubu Sportowego
„Polonia” i Klubu Sportowego „Kejza Team” Rybnik (seniorzy i kategorie młodzieżowe), szermierze,
bokserzy i lekkoatleci Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego (kategorie młodzieżowe),
lekkoatleci z Towarzystwa Lekkoatletycznego „ROW” Rybnik, szachiści z Miejskiego Klubu Szachowego
w Rybniku, zawodnicy sportów walki, a także żeglarze z Towarzystwa Sportowego „Kuźnia”.
W 2019 roku największy sukces sportowy odniosła Julia Kowalczyk (Klub Sportowy „Polonia”, judo),
która wywalczyła brąz seniorskich mistrzostw świata w judo. Tytuły mistrzów Polski seniorów w judo
wywalczyli: Piotr Kuczera (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik), Anna Borowska (Klub Sportowy
„Kejza Team” Rybnik) i Agata Perenc (Klub Sportowy „Polonia”). Na wyróżnienie zasługują wyniki: Alicji
Klasik (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, szermierka) – 1. miejsce w Pucharze Europy Kadetów,
Krzysztofa Klimka (Stowarzyszenie Sportowe – Grupa Kolarska „Viktoria” Rybnik, MTB) – 1. miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorów, Artura Mylera (Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter
- TKM, taekwon-do) – 1. miejsce w Mistrzostwach Europy, Kacpra Błaszczyka (Towarzystwo Sportowe
„Kuźnia”, żeglarstwo) – 1. miejsce w Mistrzostwach Polski. Złote medale Mistrzostw Polski wywalczyli
także: Łukasz Kubiak (Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM, taekwon-do),
Robert Henek (Klub Sportowy „Academia Gorila”, ju jitsu), Wiktora Lachowicz, (Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego, ju jitsu), Martyna Wowra (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, ju jitsu). Franciszek Kańczok
(Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, modelarstwo lotnicze) wywalczył tytuł mistrza świata.
Sporty drużynowe i zespołowe
W rybnickich klubach sportowych uprawianych było wiele dyscyplin sportowych olimpijskich
i nieolimpijskich. W grach zespołowych dominowały: żużel, piłka nożna mężczyzn i kobiet, siatkówka
halowa i plażowa męska i żeńska, koszykówka męska i żeńska. Ponadto na wysokim poziomie uprawiany
był baseball.
Niewątpliwie największy sukces w 2019 roku odnieśli rybniccy żużlowcy, którzy wywalczyli awans
do PGE Ekstraligi Żużlowej.
Piłkarze, którzy od wielu lat grali na poziomie II ligi, sezon 2018/19 zakończyli na miejscu spadkowym
i pożegnali się z tym szczeblem rozgrywek. Kolejny sezon rozpoczęli w III lidze.
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Kolejny udany sezon rozegrały piłkarki Towarzystwa Sportowego ROW Sp. z o.o. 2019 rok zakończyły
jako liderki I ligi i ostatecznie wywalczyły awans do najwyższej klasy rozgrywkowej – ekstraligi. W futsalu
rybniczanki po wiosennym spadku z ekstraligi, w rozgrywkach jesienno-zimowych powróciły do elity.
Sezon 2018/19 był średni jeżeli chodzi o siatkarzy Towarzystwa Sportowego „Volley” Rybnik.
Prowadzeni przez Wojciecha Kasperskiego rybniczanie przez całe rozgrywki znajdowali się w środku
drugoligowej tabeli. Podobnie było w sezonie 2019/20.
Swoją pozycję starali się odbudować koszykarze Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego
„Rybnik”, którzy po spadku z II ligi, w III wygrali wszystkie mecze i wiosną 2019 roku wywalczyli awans
do II ligi, w której ostatecznie się utrzymali.
Klub Sportowy „SILESIA” Rybnik, walczący o medale ligi baseballu, nie obronił tytułu najlepszej ekipy
w kraju, a sezon zakończył na miejscu 3.
Bez większych sukcesów sezon 2019/2020 zakończyły koszykarki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego (II liga) i siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” (I liga śląska).
Sukcesy odniosły drużyny młodzieżowe.
Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy „Rybki” Rybnik (mini żużel) – 1. miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Polski, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy (szermierka) – 1. miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików.
Liczba ćwiczących w rybnickich klubach
W 2019 roku w rybnickich klubach zrzeszonych było 3706 zawodników i zawodniczek, z czego 3206
to wychowankowie klubów. 72 osoby otrzymały powołania do kadr narodowych w różnych kategoriach
wiekowych.
Rybnickie ligi amatorskie
Rybnicka Amatorska Liga Koszykówki – 6 drużyn, ok. 50 zawodników, Amatorska Liga Piłki Siatkowej
Atlas Tours – 25 drużyn, ok. 300 zawodników, Rybnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Liga ROW –
20 drużyny, ok. 500 zawodników.
Imprezy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zorganizował przeszło 50 imprez, w których udział wzięło
15 553 osoby.
Sport osób z niepełnosprawnością
Najlepsze wyniki osiągnięte przez sportowców z niepełnosprawnością.
Piotr Walczak (Śląski Klub Sportowy Niesłyszących): 1. miejsce: Indywidualne MP Niesłyszących
w szachach szybkich, 2. miejsce: Drużynowe MP Niesłyszących w szachach.
Danuta Hanke (Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie): 3. miejsce w golfie
na Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (Abu Dhabi).
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych: Danuta Hanke, 1. miejsce (golf), Michał
Jesiurkowski, 1. miejsce (bowling), Michał Jesiurkowski, 2. miejsce (bowling), Patrycja Okońska,
3. miejsce (rzut piłeczką palantową), Martyna Piecha, 2. miejsce (bowling), Martyna Piecha, 3. miejsce
(bowling), Renata Rukść, 2. miejsce (bocce), Renata Rukść, 3. miejsce (bocce), Estera Wesołowska,
1. miejsce (golf), Damian Wojciechowski, 1. miejsce (pływanie 50m dowolnym), Damian Wojciechowski,
1. miejsce (pływanie 50m klasycznym), Damian Wojciechowski, 2. miejsce (pływanie sztafeta 4x50m
dowolnym).
Sport szkolny
W roku 2019 zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik były
realizowane jedynie w roku szkolnym 2018/2019 w wymiarze 303 godziny tygodniowo. Koszt prowadzenia
tych zajęć w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 wynosił ok 684 tys. zł. Dodatkowo na organizację
zawodów sportowych wydano 30 tys. zł.
Od 1 września 2019 r. zajęcia rekreacyjno-sportowe nie są już finansowane przez Miasto Rybnik –
zarządzenie nr 396/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia
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Prezydenta Miasta Rybnika nr 207/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji zajęć rekreacyjnosportowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Klasy sportowe w rybnickich szkołach 2018/2019:
Oddziały sportowe (placówka oświatowa, klasa, dyscyplina, klub nadzorujący):
SP nr 2 (ZSP10), I, szachy, Miejski Klub Szachowy w Rybniku; SP nr 2 (ZSP10), II, szachy, Miejski
Klub Szachowy w Rybniku; 3. SP nr 2 (ZSP10), IV, szachy i koszykówka chłopców, Miejski Klub
Szachowy w Rybniku i Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 2 (ZSP10), V, szachy
i koszykówka chłopców, Miejski Klub Szachowy w Rybniku i Miejski Koszykarski Klub Sportowy
„Rybnik”; SP nr 2 (ZSP10), VI, szachy i koszykówka chłopców, Miejski Klub Szachowy w Rybniku
i Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 3, V, siatkówka chłopców i siatkówka dziewcząt,
Towarzystwo Sportowe "Volley” Rybnik i UKS Jedynka; SP nr 3, VI, siatkówka chłopców i siatkówka
dziewcząt, Towarzystwo Sportowe "Volley” Rybnik i Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”; SP nr 5
(ZSP5), IV, lekkoatletyka, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy; SP nr 5 (ZSP5), VI, lekkoatletyka,
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy; SP nr 22, IV, lekkoatletyka i judo, Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy i Klub Sportowy „Polonia”; SP nr 22, VI, lekkoatletyka, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy;
Gimnazjum nr 1 (SP 9), III, judo i lekkoatletyka, Klub Sportowy „Polonia” i Rybnicki Młodzieżowy Klub
Sportowy; SP nr 10 (ZSS), IV, żeglarstwo, Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”; SP nr 10 (ZSS), V,
żeglarstwo, Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”; Gimnazjum nr 2 (ZSS), III, ju-jitsu i koszykówka dziewcząt,
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego i Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy; SP nr 31 (ZS3), I,
interdyscyplinarna (judo, LA, piłka nożna), Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Rybnicki Klub Piłkarski
– Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy; SP nr 31 (ZS3), V, piłka
nożna, Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku; SP nr 31 (ZS3), VI, piłka nożna,
Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku; Gimnazjum nr 6 (ZS3), III, piłka nożna
dziewcząt i chłopców, Towarzystwo Sportowe ROW Sp. z o.o. i Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka
Piłkarska ROW w Rybniku; V LO (ZS3), I, piłka nożna chłopców, Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka
Piłkarska ROW w Rybniku; V LO (ZS3), II, piłka nożna i siatkówka dziewcząt, Klub Sportowy „ROW
1964 Rybnik” i Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”; V LO (ZS3),III, piłka nożna i siatkówka
dziewcząt, Klub Sportowy „ROW 1964 Rybnik” i Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
Oddziały mistrzostwa sportowego:
SP nr 9, VI, koszykówka chłopców, Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 9, VII,
koszykówka chłopców, Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 9, VIII, koszykówka
chłopców, Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 9, VIII, lekkoatletyka, Rybnicki
Młodzieżowy Klub Sportowy; SP nr 9, VII, siatkówka dziewcząt, Uczniowski Klub Sportowy
„JEDYNKA”; SP nr 9, VIII, siatkówka dziewcząt, Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”; Gimnazjum
nr 1 (SP 9), III, siatkówka dziewcząt, Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”; Gimnazjum nr 1 (SP 9),
III, koszykówka chłopców, Miejski Koszykarski Klub Sportowy „Rybnik”; SP nr 10 (ZSS), VII, siatkówka
chłopców, Towarzystwo Sportowe "Volley” Rybnik; SP nr 10 (ZSS), VIII, siatkówka chłopców,
Towarzystwo Sportowe "Volley” Rybnik; Gimnazjum nr 2 (ZSS), III, siatkówka chłopców, Towarzystwo
Sportowe "Volley” Rybnik; SP nr 31 (ZS3), VII, piłka nożna chłopców i dziewcząt, Rybnicki Klub
Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku i Towarzystwo Sportowe ROW Sp. z o.o.; SP nr 31 (ZS3),
VIII, piłka nożna, Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku; SP nr 31 (ZS3), VIII,
piłka nożna, Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku; Gimnazjum nr 6 (ZS3), III,
piłka nożna, Rybnicki Klub Piłkarski – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku; ZST, I, lekkoatletyka, Rybnicki
Młodzieżowy Klub Sportowy; ZST, II, lekkoatletyka, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
Finansowanie sportu
Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie: 5 320 000 zł; dotacje udzielone na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 420 043,80 zł. Miasto (Wydział Promocji) zawarło
trzy umowy na promocję miasta podczas wydarzeń sportowych na łączną kwotę 65 387 zł. Ponadto
przekazano materiały promocyjne w związku z organizowanymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi
o łącznej wartości 49 751,46 zł. Wysokość środków przeznaczonych na sport osób z niepełnosprawnością:
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie: 35 256 zł; Śląski Klub Sportowy Niesłyszących:
15 000 zł; Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie: 2 000 zł.
ROK 2018
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Sporty indywidualne
W imprezach mistrzowskich na najwyższym stopniu podium stali: Julia Kowalczyk (Klub Sportowy
„Polonia”, Mistrzostwa Europy Młodzieży, Puchar Polski Seniorek, Pucharu Świata Mińsk, judo), Piotr
Kuczera (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Puchar Świata Sofia, judo), Agata Perenc (Klub Sportowy
„Polonia”, Mistrzostwa Polski, judo), Alicja Klasik (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Puchar Europy
Kadetów, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Mistrzostw Polski Młodzików U-14, szermierka), Paweł
Kejza (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Mistrzostwa Polski Juniorów, judo), Aleksandra Bednarek
(Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, rzut oszczepem), Zuzanna
Łogożna (Klub Sportowy „Polonia”, PP Juniorek Młodszych, judo), Natasza Siódmok (Rybnicki Klub Ju
Jitsu Sportowego, Mistrzostwa Polski Juniorów, ju jitsu), Kamil Sobaszek (Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego, Mistrzostwa Polski Juniorów Ne Waza, ju jitsu), Martyna Wowra i Wiktora Lechowicz
(Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, Duo System, Mistrzostwa Polski Seniorów, ju jitsu), Robert Henek
(Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM, Mistrzostwa Polski Ne Waza, Ju-Jitsu
European Championship 2018 Senior, ju jitsu), Dominika Filec (Klub Sportowy ABSORTIO GYM Rybnik,
Mistrzostwa Polski w Muay Thai), Jakub Dziurosz (Klub Sportowy ABSORTIO GYM Rybnik, Mistrzostwa
Polski w Muay Thai), Szymon Sitko (Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM,
Mistrzostw Polski Muay Thai IFMA), Andrzej Bierza (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Mistrzostwa
Polski Weteranów, judo), Krzysztof Bezuch (Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Mistrzostwa Polski
Młodzików U-14, szermierka), Łukasz Kubiak (Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter TKM, Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców, taekwon-do), Oliwier Mutwil (Towarzystwo
Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik, Mistrzostw Polski U20 5 km, lekkoatletyka), Anna Duda (Rybnicki
Młodzieżowy Klub Sportowy, Grand Prix Polski - Letnie Otwarte Mistrzostwa Polski w kategoriach
Masters, pływanie), Jakub Seemann (Miejski Klub Szachowy w Rybniku, Mistrzostwa Polski Juniorów
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych), Dawid Godziek (Dirt Jumping Puchar Świata – FMB World
Tour), Marcin Gardian (Klub Sportowy „Polonia”, Mistrzostwa Polski Młodzików, judo), Jakub Seemann
(Miejski Klub Szachowy w Rybniku, Mistrzostwa Polski do lat 10, szachy), Krzysztof Czupryn (Klub
Sportowy „Kejza Team” Rybnik, European Judo Masters 2018 Berlin, Mistrzostwa Polski Weteranów
judo).
Sporty drużynowe i zespołowe
Żużlowcy sezon 2018 zakończyli w finale I ligi, gdzie lepsza okazała się drużyna z Lublina. W barażu
o awans do ekstraligi Klub Sportowy ROW Rybnik S.A. przegrał z Zieloną Górą.
Piłkarze od wielu lat zakotwiczyli na poziomie II ligi. W sezonie 2018/19 Klub Sportowy „ROW 1964
Rybnik” walczył o utrzymanie ligowego bytu. Po słabym początku sezonu Rolanda Buchałę zastąpił
na stanowisku trenera Jacek Trzeciak. Pod koniec roku 2018 rybniczanie znajdowali się w strefie
spadkowej.
Kolejny udany sezon rozegrały piłkarki Towarzystwa Sportowego ROW Sp. z o.o. W 2018 roku
wywalczyły awans do I ligi, zdobyły również złoty medal Mistrzostw Polski w futsalu.
Sezon 2018/19 siatkarze Towarzystwa Sportowego „Volley” Rybnik spędzili w środku drugoligowej
tabeli, sukcesy odnosił Mariusz Prudel (Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik, World Tour Kisz,
siatkówka plażowa).
Koszykarze Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rybnik”, po spadku z II ligi, w III wygrali
wszystkie mecze i wiosną 2019 r. wywalczyli awans do II ligi.
Klub Sportowy „Silesia” Rybnik walczący o medale ligi baseballu, okazał się ponownie najlepszy
w kraju - zdobył tytuł mistrzowski i puchar Polski.
Bez większych sukcesów sezon 2018/19 zakończyły koszykarki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego (II liga) i siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” (I liga śląska). Klub
Sportowy Rybnik Thunders (futbol amerykański) walczący w latach ubiegłych w II lidze futbolu
amerykańskiego, przestał istnieć.
Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w judo wywalczyły zawodniczki Klubu Sportowego
„Polonia”. 1. miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w szermierce kobiet zajęła drużyna
Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego. 1. miejsce w Halowych Mistrzostwach
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Polski w tchoukballu zajął Klub Sportowy Tchoukball Ursus Rybnik. 1. miejsce w Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Morskim wywalczyła Rybnicka Drużyna Ratownicza.
Liczba ćwiczących w rybnickich klubach
W 2018 roku w rybnickich klubach zrzeszonych było 4106 zawodników i zawodniczek, z czego 3559
to wychowankowie klubów. 77 osób otrzymało powołania do kadr narodowych w różnych kategoriach
wiekowych.
Rybnickie ligi amatorskie
Rybnika Amatorska Liga Koszykówki – 6 drużyn, ok. 50 zawodników, Amatorska Liga Piłki Siatkowej
Atlas Tours – 26 drużyn, ok. 320 zawodników, Rybnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Liga ROW –
22 drużyny, ok. 520 zawodników.
Imprezy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zorganizował 55 imprez, w których udział wzięło 12439
osób.
Sport osób z niepełnosprawnością
Najlepsze wyniki osiągnięte przez sportowców z niepełnosprawnością:
Piotr Walczak (Śląski Klub Sportowy Niesłyszących): 1. miejsce – Indywidualne Mistrzostwa Polski
Niesłyszących w szachach szybkich, 2. miejsce – Drużynowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w szachach.
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych:
4. miejsce (golf) Danuta Hanke, 1. miejsce (bowling) Michał Jesiurkowski, 1. miejsce (golf) Estera
Wesołowska, 1. miejsce (pływanie 50 m dowolnym) Damian Wojciechowski, 1. miejsce (pływanie 50 m
klasycznym) Damian Wojciechowski, 2. miejsce (bowling) Michał Jesiurkowski, 2. miejsce (bowling) Martyna
Piecha, 2. miejsce (bocce) Renata Rukść, 2. miejsce (pływanie sztafeta 4x50m dowolnym) Damian Wojciechowski,
3. miejsce (rzut piłeczką palantową) Patrycja Okońska, 3. miejsce (bowling) Martyna Piecha, 3. miejsce (bocce)
Renata Rukść.
Sport szkolny
Zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach prowadzonych przez miasto – tygodniowa (średnioroczna) liczba
godzin: 310. Koszt roczny: ok. 900 000 zł. Koszt organizacji zawodów: 32 841,94 zł.
Finansowanie sportu
Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie: 6 012 000 zł; dotacje udzielone na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 430 000 zł. Miasto (Wydział Promocji) zawarło cztery
umowy na promocję miasta podczas wydarzeń sportowych na łączną kwotę: 84 520 zł. Ponadto przekazano
materiały promocyjne w związku z organizowanymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi o łącznej wartości:
39 597,44 zł. Wysokość środków przeznaczonych na sport osób z niepełnosprawnością: Olimpiady Specjalne
Polska-Śląskie: 30 000 zł; Śląski Klub Sportowy Niesłyszących: 18 000 zł
ROK 2017
Sporty indywidualne
W imprezach mistrzowskich na najwyższym stopniu podium stali: Piotr Kuczera (Klub Sportowy „Kejza
Team” Rybnik, Puchar Świata Rzym, Katowice, Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieży, judo), Anna
Borowska (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Puchar Świata Praga, judo), Dawid Malina (Towarzystwo
Lekkoatletyczne „ROW” Rybnik, Mistrzostwa Polski na 3 km, lekkoatletyka), Rafał Majewski (Rybnickie
Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM, Mistrzostwa Polski Master, taekwon-do), Mirosław
Małek (Towarzystwo Sportowe „Kuźnia”, Mistrzostwa Świata Raceboard Masters, żeglarstwo), Artur Myler
(Rybnickie Centrum Sportów Walki Taekwon-do Fighter - TKM, Mistrzostwa Polski, taekwon-do), Mariusz
Walendzewicz (Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Puchar Polski Masters, judo), Oliwia Buchta (Rybnicki
Młodzieżowy Klub Sportowy, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, boks), Martyna Wowra (Rybnicki Klub Ju
Jitsu Sportowego, Mistrzostwa Europy Duo System, ju jitsu), Wiktoria Wowra (Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego, Mistrzostwa Europy Duo System, Duo Show, ju jitsu), Paulina Szumska (Rybnicki Klub Ju Jitsu
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Sportowego, Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, ju jitsu), Karina Szczepkowska (Miejski Klub Szachowy
w Rybniku, Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych).
Sporty drużynowe i zespołowe
Żużlowcy sezon 2017 zakończyli spadkiem z PGE Ekstraligi. Duży wpływ na to miała afera dopingowa
z rosyjskim żużlowcem Łagutą.
Piłkarze od wielu lat zakotwiczyli na poziomie II ligi. W sezonie 2017/18 Klub Sportowy „ROW 1964
Rybnik” walczył o utrzymanie ligowego bytu. Po słabym początku sezonu Piotra Piekarczyka zastąpił
na stanowisku trenera Roland Buchała i osiągnął zakładany cel, czyli utrzymanie zespołu w II lidze.
Kolejny udany sezon rozgrywały piłkarki Towarzystwa Sportowego ROW Sp. z o.o. Pod koniec 2017 roku
były liderkami II ligi (wiosną 2018 r. wywalczyły awans do I ligi), zdobyły również brązowy medal Mistrzostw
Polski w futsalu.
Sezon 2017/18 dobrze rozpoczęli siatkarze Towarzystwa Sportowego „Volley” Rybnik. Prowadzona przez
Dariusza Luksa drużyna, na koniec roku była liderem II ligi (sezon Towarzystwo Sportowe „Volley” Rybnik
zakończyło udziałem w finałowym turnieju o awans do I ligi, którego nie wywalczyli).
Bardzo trudny sezon mieli za sobą koszykarze Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rybnik”.
Rok zakończyli na pozycji przedostatniej w tabeli II ligi (ostatecznie spadli do III ligi).
Klub Sportowy „Silesia” Rybnik walczący o medale ligi baseballu, okazał się najlepszy w kraju i po wielu
latach przerwy, ponownie zdobył tytuł mistrzowski.
Bez większych sukcesów sezon 2017/18 rozgrywały koszykarki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego (II liga) i siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” (I liga śląska), podobnie jak
Klub Sportowy Rybnik Thunders walczący w II lidze futbolu amerykańskiego.
Drużyna szermierki Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego wywalczyła Drużynowe Mistrzostwo
Polski juniorek młodszych.
Liczba ćwiczących w rybnickich klubach
W 2017 roku w rybnickich klubach zrzeszonych było 3832 zawodników i zawodniczek, z czego 3297
to wychowankowie klubów. 74 osoby otrzymały powołania do kadr narodowych w różnych kategoriach
wiekowych.
Rybnickie ligi amatorskie
Rybnika Amatorska Liga Koszykówki – 8 drużyn, ok. 70 zawodników, Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas
Tours – 25 drużyn, ok. 310 zawodników, Rybnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej Liga ROW – 24 drużyny,
ok. 530 zawodników.
Imprezy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku zorganizował 40 imprez, w których udział wzięło 6768 osób.
Finansowanie sportu
Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie: 6 754 500 zł; dotacje udzielone na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 425 720 zł. Wysokość środków przeznaczonych na sport
osób z niepełnosprawnością: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie: 30 710 zł; Śląski Klub
Sportowy Niesłyszących: 13 400 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku
- DLA DOBRA: 8 600 zł.
ROK 2016
Sporty indywidualne
W imprezach mistrzowskich na najwyższym stopniu podium stali: Piotr Kuczera (Klub Sportowy „Polonia” /
Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Mistrzostwa Polski, judo), Karina Szczepkowska (Miejski Klub
Szachowy w Rybniku, Drużynowe MP Kobiet w Szachach Błyskawicznych), Anna Borowska (Klub Sportowy
„Polonia” / Klub Sportowy „Kejza Team” Rybnik, Drużynowe Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski
Młodzieży), Wiktoria Cieślak (Miejski Klub Szachowy w Rybniku, Mistrzostwa Polski Juniorek w Szachach
Błyskawicznych), Igor Fojcik (Mistrzostwa Polski, wspinaczka sportowa), Julia Kowalczyk (Klub Sportowy
„Polonia”, Mistrzostwa Polski Seniorek, Mistrzostwa Polski Juniorek, judo), Agata Perenc (Klub Sportowy
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„Polonia”, Mistrzostwa Polski Seniorek, judo), Paulina Szumska (Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego,
Mistrzostwa Europy Juniorów, Mistrzostwa Polski Juniorów, ju jitsu), Kacper Woryna (Klub Sportowy ROW
Rybnik S.A., Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów, żużel), Martyna Wowra (Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, ju jitsu), Piotr Sromek (Oddział Regionalny Olimpiady
Specjalne Polska – Śląskie, Slalom Gigant na IX OZIOS, Super Gigant na IX OZIOS)
Sporty drużynowe i zespołowe
W roku 2016 w najwyższej klasie rozgrywkowej – PGE Ekstralidze – występowali żużlowcy Klubu
Sportowego ROW Rybnik S.A. Pod wodzą Piotra Żyty zakończyli rozgrywki na 6. miejscu, zapewniając sobie
utrzymanie.
Pierwsze miejsce w Ekstralidze baseballu wywalczyła drużyna Klubu Sportowego „Silesia” Rybnik
prowadzona przez Bradena Lee.
W Ekstralidze futsalu kobiet zadebiutowała ekipa Towarzystwa Sportowego ROW Rybnik Sp. z o.o.
Zawodniczki trenowane przez Remigiusza Danela wywalczyły brązowe medale mistrzostw Polski.
W II lidze piłki nożnej mężczyzn drużyna Klubu Sportowego „ROW 1964 Rybnik” prezentowała się poniżej
oczekiwań i do końca sezonu 2016/17 walczyła o ligowy byt. Ostatecznie, po przejęciu drużyny przez trenera
Piotra Piekarczyka, ten cel udało się zrealizować.
W rozgrywkach piłki nożnej kobiet, w roku 2016 zadebiutowała drużyna Towarzystwa Sportowego ROW
Rybnik Sp. z o.o. Rybniczanki zdecydowanie wygrały III ligę i wywalczyły awans do II. Piłkarki odnosiły
sukcesy również w grupach młodzieżowych.
Siatkarze Towarzystwa Sportowego „Volley” Rybnik grali w II lidze z nadzieją na awans do I. Drużyna
trenowana przez Dariusza Luksa w sezonie zasadniczym spisywała się bardzo dobrze, przegrywając jedynie trzy
mecze. Niestety, w fazie play off rybniczanie odpadli i nie zdołali włączyć się do walki o awans. Klub
z Rybnika reprezentował także, z sukcesami, Mariusz Prudel, zdobywając brązowy medal siatkarskich
mistrzostw Europy w siatkówce plażowej oraz złoto mistrzostw Polski.
Dobry występ na parkietach II ligi zanotowali koszykarze Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego
„Rybnik”. Drużyna Łukasza Szymika, jako beniaminek, był skazywany na walkę o utrzymanie. Rybniccy
koszykarze zakończyli jednak sezon w pierwszej ósemce.
W rozgrywkach II ligi koszykówki kobiet zadebiutowała ekipa Rybnickiego Młodzieżowego Klubu
Sportowego. Trenowane przez Wojciecha Pierchałę koszykarki awansowały do drugiej fazy rozgrywek i na tym
zakończyły sezon.
W III lidze siatkówki kobiet występował Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”. Drużynę trenowała
Michalina Cichecka. Rybnik, na poziomie II ligi PLFA (futbol amerykański) reprezentowała ekipa Klubu
Sportowego Rybnik Thunders.
Finansowanie sportu
Dotacje udzielone na podstawie ustawy o sporcie: 6 100 000 zł; dotacje udzielone na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 869 975,36 zł. Wysokość środków przeznaczonych
na sport osób z niepełnosprawnością: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie: 24 124 zł;
Śląski Klub Sportowy Niesłyszących: 6 100 zł; Integracyjny Klub Sportowy „Bushido”: 40 000 zł;
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA: 7 690 zł.
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