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Rozdział I   Sport i rekreacja na terenie gminy Świecie 

   1.1. Obowiązujące akty prawne w zakresie kultury fizycznej w gminie Świecie 

• Uchwała nr 292/10 RM w Świeciu z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Sportu w Gminie Świecie na lata 2010 – 2019. 

• Uchwala 120/11 RM w Świeciu z dnia 29.12.11 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie. 

• Uchwała nr 362/14 RM w Świeciu z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Sportu w gminie Świecie na lata 2010-2019. 

• Uchwała nr 363/14 RM w Świeciu z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych 

obiektów.  

• Uchwała nr 93/15 RM w Świeciu z dnia 24.09.15 r. - zmieniająca uchwałę Nr 120/11 Rady 

Miejskiej z dnia 29.12.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w gminie Świecie.   

• Uchwała nr 249/17 RM w Świeciu z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, 

pozbywania oraz  stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.  

 

Lata poprzedzające nową wizję sportu w pewnym stopniu nakreśliły główne kierunki działań 

zmierzających do podniesienia zdrowia, aktywności społecznej oraz  podniesienie rangi sportu jak 

również uzyskanie wysokich wyników sportowych. Zintegrowanie wszystkich służb samorządowych  

i stowarzyszeń sportowych pozwoliło na dokonanie niezbędnych korekt w istniejących  aktach 

prawnych i wieloletnich planach finansowych, stwarzając tym samym większe  możliwości 

osiągnięcia europejskich standardów współczesnego sportu. 

W roku 2014 dokonano zmian zapisów Uchwały nr 292/10 w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Sportu na lata 2010 – 2019  klasyfikując według znaczenia dla gminy Świecie.  Dyscypliny 

cieszące się dużą popularnością z dobrym zapleczem trenerskim i technicznym oraz zapisujących się 

na kartach historii sportu świeckiego wysuwając na pierwszy plan piłkę nożną chłopców i mężczyzn, 

piłkę siatkową dziewcząt i kobiet oraz boks, zapasy i lekkoatletykę. Wprowadzone zmiany   

pozwoliły zwiększyć partycypację środków publicznych w grupach priorytetowych. Powyższa 

uchwała  wprowadziła także  nowe priorytetowe zadania w zakresie prac inwestycyjnych  które 

miały znaczący  wpływ na rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej  i budowanie silnego sportu 

oraz zdrowego społeczeństwa w gminie Świecie. 

Uchwała RM nr 93/15  zmieniająca uchwałę Nr 120/11 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2011r.  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Świecie pozwoliła  

na przyjęcie „Regulaminu wspierania szkolenia sportowego ze środków publicznych w gminie 

Świecie”, który wprowadza jasne dotychczas różnie interpretowane zapisy określające możliwości 

wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadań sportowych.   

Zawarte w regulaminie zasady gospodarowania środkami publicznymi przez kluby sportowe 

prowadzące szkolenie w sporcie młodzieżowym i seniorskim pozwoliły  na wydatkowanie środków 

publicznych w sposób oszczędny i efektywny, skupiając  działania na wybranych i cieszących się 

popularnością dyscyplinach sportowych, przez to zwiększając  możliwość osiągnięcia mistrzostwa 

sportowego.  

Uchwała RM 92/15 w sprawie „zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w gminie Świecie dla zawodników, trenerów i innych 

https://sportwswieciu.pl/files/27459/4_Uchwala_120__11.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/4_Uchwala_120__11.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/Uchwala_nr_362.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/Uchwala_nr_362.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/Uchwala_nr_363.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/Uchwala_nr_363.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/Uchwala_nr_363.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/93.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/93.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/93.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/92.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/92.pdf
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osób osiągających wysokie wyniki  we współzawodnictwie sportowym” stworzyła otwarty system 

motywacyjny, który mobilizuje sportowców, trenerów i działaczy do systematycznej pracy  

w podnoszeniu poziomu sportowego. W sposób szczególny pobudza dynamikę rozwoju 

utalentowanej młodzieży w klubach sportowych oraz pozwala uhonorować amatorskich mistrzów 

sportu szkolnego. Zmiany w Uchwale Stypendialnej dokonane w 2017 roku decyzją ogólnopolskiej 

akcji interpretacji prawnej zapisów Ustawy o Sporcie narzuciła zasady nie w pełni zgadzające się  

z dotychczasową polityką Gminy, wspierającą zawodniczki i zawodników uprawiających sport  

w klubach mających swoją siedzibę na terenie gminy Świecie, rozszerzając możliwości otrzymania 

stypendium osobom będącym mieszkańcami Gminy ale trenującymi i reprezentującymi inne kluby 

spoza terenu   miasta i gminy Świecie. 

Kluby i organizacje sportowe z dużą aprobatą  przyjęły  Uchwałę 363/14 Rady Miejskiej  

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów. Rozwiązania zawarte w Uchwale pozwalają   

na  zwiększenie powszechności dostępu do sportu i propagowania zdrowego trybu życia, jak również 

realizację celów zapisanych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie  Świecie”. Głównym działaniem  

jest  udostępnienie infrastruktury sportowej klubom sportowym prowadzącym szkolenie dzieci  

i młodzieży w sportach o priorytetowym znaczeniu dla gminy Świecie, organizacjom nie zaliczonym 

do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągania zysku z siedzibą w gminie 

Świecie oraz wspomagających  proces edukacyjny dzieci i  młodzieży w godzinach pozalekcyjnych. 

Wśród zadań własnych realizowanych przez gminę Świecie znajdują się sprawy z zakresu 

kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Szczegółowo 

zadania te reguluje szereg aktów prawnych, z których najbardziej istotnym jest ustawa o sporcie.  

W oparciu o obowiązujące akty prawne gminy Świecie  nadzór nad realizacją zadania w sferze 

sportu zlecono Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu który obejmował fundamentalne  

obszary w tej dziedzinie takie jak: 

• nadzór i wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, turystyki  oraz klubów 

sportowych mających siedzibę na terenie miasta i gminy Świecie;  

• nadzór nad organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;  

• prowadzenie bazy sportowo-rekreacyjnej będącej własnością  gminy Świecie - bieżące 

utrzymanie oraz inicjowanie działań w zakresie poprawy stanu technicznego oraz 

bezpieczeństwa obiektów sportowych;  

• współudział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, regionalnych i lokalnych 

imprezach  sportowych promujących miasto i gminę Świecie; 

• Budowanie więzi lokalnych i regionalnych poprzez wdrażanie projektów prozdrowotnych. 

1.2.  Kluby i organizacje sportowe działające na terenie gminy Świecie 

Na przestrzeni lat ilość działających klubów i stowarzyszeń sportowych ulegała zmianie  

w roku 2010 działało 19 klubów, natomiast  w 2019  było ich  25 w tym 3 turystyczne. 

W gminie Świecie swą działalność prowadzą takie kluby sportowe jak: Klub Sportowy 

„Wda” w Świeciu, Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo, Ludowy Zespół Sportowy 

„Wisła” Gruczno, Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Wiąg, Miejski Ludowy Klub Sportowy 

„Wisła”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie, Uczniowski Klub Sportowy 

„Sprint” Świecie, Uczniowski Klub Sportowy „Duo – Set”, Świecki Klub Shorin – Ryu, 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu, Klub Szachowy „Gambit”, 

Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu, Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych 

RAZEM, Klub Pływacki „Olimpia” Świecie, Klub Tenisa Stołowego, Uczniowski Klub Sportowy 
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przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu, Stowarzyszenie „Oldboys Świecie”,  Stowarzyszenie 

Volley Świecie, Szkoła Kyokushin w Świeciu, Rada Miejsko – Gminna Ludowe Zespoły Sportowe 

w Świeciu, The Runners Świecie, Klub Olimpijczyka „Laur”, Klub Sportowy „Tygrysy” Sulnowo. 

Kluby i organizacje turystyczne: Klub Turystów Wodnych „Celuloza”,  Polskie Towarzystwo 

Turystyczno – Krajoznawcze oddział w Świeciu, Yacht Club Morski „COLUMBUS” w Świeciu. 

Kluby ubiegające się o wsparcie finansowe ze środków gminnych w roku 2019 –  

to 23 stowarzyszenia sportowe w których działa i trenuje 1400 członków. Poniższa klasyfikacja  

przedstawia ilość zawodników z podziałem na grupy seniorskie i młodzieżowe oraz zawodniczki  

i zawodników (Tabela nr 1), opracowana jest na bazie danych corocznie przedstawionych przez 

kluby sportowe. 

 

Tabela nr 1. Ilość zawodników i zawodniczek z podziałem na grupy seniorskie i młodzieżowe 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kluby 19 19 19 19 19 17 17 17 17 20 

Mężczyźni 190 240 200 361 355 369 357 305 332 359 

Chłopcy 660 630 674 681 610 572 603 530 579 620 

Kobiety 46 55 54 68 70 201 93 78 72 58 

Dziewczęta 310 330 338 259 250 272 251 246 286 277 

Członkowie  234 225 253 201 235 234 221 214 191 236 

Łącznie 1440 1445 1897 1570 1520 1647 1647 1359 1408 1550 

 

Zestawienie dyscyplin sportowych pod względem stanu osobowego i ilości sekcji wskazuje, 

iż ilość poszczególnych grup ćwiczebnych wzrosła, a liczba uczestników była ciągle zmienna. 

Obecnie zjawisko gwałtownego spadku liczby uprawiających sport, dotykające wiele  miast w kraju 

w naszym  przypadku nie ma miejsca. Strategia do roku 2019  pozwoliła  obronić się przed spadkiem 

uczestnictwa w uprawianiu sportu i przyczyniła się do polubienia sportu wśród najmłodszego 

pokolenia, oraz ustrzegła nas przed ogólnopolskim zjawiskiem ostatnich lat czyli masowej 

rezygnacji klubów z dotychczasowej działalności i udziału w rozgrywkach związkowych. 

 

Tabela nr 2. Zestawienie dyscyplin sportowych pod względem stanu osobowego i ilości sekcji 

 2010 2019 

Piłka nożna seniorska 4 sekcje 85 osób 4 sekcje 99 osób 

Piłka nożna młodzieżowa 14 sekcji 400 osób 18 sekcji 319 osób 

Piłka siatkowa kobiet 1 sekcja 16 osób 1 sekcja 12 osób 

Piłka siatkowa dziewcząt 2 sekcje 55 osób 5 sekcji 86 osób 

Boks 2 sekcje 30 osób 2 sekcje 80 osób 

Zapasy 2 sekcje 81 osób 2 sekcje 90 osób 

Lekkoatletyka 2 sekcje 30 osób 2 sekcje 44 osób 

Szachy 2 sekcje 50 osób 2 sekcje 67 osób 

Sporty walki 6 sekcji 112 osób 6 sekcji 150 osób 

Tenis stołowy 1 sekcja 15 osób 2 sekcje 32 osoby 

Tenis ziemny 1 sekcja 36 osób 1 sekcja 31 osób 

Brydż 1 sekcja 40 osób 1 sekcja 45 osób 

Kolarstwo - - 2 sekcje 26 osób 

Pływanie - - 1 sekcja 36 osób 

Rekreacja ruchowa 4 sekcje 120 osób 2 sekcje 150 osób 

Pozostali członkowie 38 sekcji 230 osób 50 sekcji 286 osób 
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 Udział  drużyn  seniorskich  we współzawodnictwie sportowym i ich miejsce w rozgrywkach 

ulega ciągłym zmianom:  

➢ Siatkarki MUKS „Joker” uczestniczyły w rozgrywkach II ligi do roku 2016 uzyskując awans 

do I Ligii Kobiet, w roku 2019 zajęły I miejsce w rozgrywkach i klub zrezygnował z baraży  

o udział w rozgrywkach Ekstra Lidze pozostając w rozgrywkach I Ligi;  

➢ Piłkarze KS „Wda” do roku 2018 grają w III Lidze; w 2019 wycofano zespół z rozgrywek; 

obecnie V liga (Okręgowa); 

➢ LZS „Strażak” Przechowo do roku 2017 w V Lidze; wycofanie się z rozgrywek jednego 

sezonu; 2018 powrót do rozgrywek B Klasy; 

➢ LZS „Wisła” Gruczno od 2010 do 2019 udział w rozgrywkach B Klasy; 

➢ LZS „Tęcza” Wiąg od 2010 do 2019  udział w rozgrywkach B Klasy; 

➢ Koszykarze  zespołu KK Świecie do 2015 roku grali w III Lidze, a od 2016 r. wycofują  

się z rozgrywek. 

 Założenia minionych lat to niewymuszony awans do ligi wyższej, oparty na zespole 

składającym się w większej  części z naszych wychowanków co nie w pełni zdało egzamin 

osiągnięcia spektakularnego sukcesu i nie pozwoliło zmierzyć się z prężnymi ośrodkami, które  

poprzez sport budują silny wizerunek swojego regionu. 

1.3. Ocena działalności  klubów w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego 

 Ważnym czynnikiem oceny pracy klubów to centralny system ogólnopolskiego 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży (ranking prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki). 

Reprezentanci naszych klubów ze zmiennym szczęściem walczyły o punkty w tej klasyfikacji. 

Najlepiej notowanym klubem jest KS „Wda”  zajmujący  w 2019 roku 503 miejsce z 3 766 klubów 

oraz najlepiej notowaną  dyscypliną sportu to „Boks” sekcja przy KS „Wda” corocznie jest zdobywcą 

największej ilości medali i miejsc punktowanych. Na wyróżnienie zasługuje młodzieżowa sekcja piłki 

nożnej oraz odradzająca się w tym klubie lekkoatletyka. MLKS „Wisła” to klub z wielką historią 

specjalizujący  się w zapasach wolnych dziewcząt i chłopców którzy corocznie zdobywają miejsca 

windujące naszą Gminę w punktacji generalnej. Ponadto MUKS „Joker” w młodzieżowej piłce 

siatkowej dziewcząt to pewny punkt klasyfikacji. Do grona  najlepszych dołączył UKS „Duo –Set” 

który w 2019 roku starując w Mistrzostwach Polski  U 16 w lekkoatletyce zdobył swoje pierwsze  

10 punktów.  

 

 Tabela nr 3.  Punktacja klubów – dyscypliny indywidualne i drużynowe 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

KS „Wda” 67 49 35 99 121,9 94,61 93 110 78,5 56,18 

Boks 39 34 26 62 63,5 83 89 87 53,5 41 

Lekkoatletyka 24 14 3 13 16 - - 1 - 6 

Piłka nożna 4 1 - 24 42,4 11,61 4 22 25 9,18 

MLKS „Wisła” 44 44 42 74 64 53,5 34 51,5 36 44 

Zapasy – kobiet 19 25 28 28 27 16 15 26,5 15 17 

Zapasy – mężczyzn 25 15 7 16 14 31,5 19 25 16 27 

Zapasy klasyczne - - - - 8 6 - - - - 

Sumo - 4 7 30 15 - - - - - 

MUKS „Joker” 15,2 12 40 23 15 28,5 43 33 10,5 18 

Piłka siatkowa dziewczyn 15,25 12 38 15 12 11,5 40 30,5 10,5 18 
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Siatkówka plażowa - - 2 8 3 17 3 2,5 - - 

Gambit Świecie - 1 - 2 - - - - 1 - 

UKS „Siódemka” Piłka 

ręczna chłopców 
- - 24,25 25 - - - - - - 

SIN „Razem” Warcaby 

100-polowe 
- - - - 5 4 - - - - 

UKS „Duo-Set” 

Lekkoatletyka 
- - - - - - - - - 10 

 

Wykres nr 1. Zestawienie wieloletnich wyników dyscyplin sportowych 

 
 

Gmina nasza od lat zajmowała wysokie miejsce w rankingu SSM zajmując w 2013 roku  

110 miejsce na 889 sklasyfikowanych gmin. W latach postępujących utrzymywała się w stu 

pięćdziesięciu najlepszych ośrodków sportowych  w kraju. Rok 2019 nie był rokiem sukcesów  

przychylnym dla wyników naszych sportowców, lecz prowadzone szkolenia i założenia strategiczne 

pozwolą osiągnąć satysfakcjonujące miejsca w corocznych rankingach dyscyplin, klubów, gmin  

i powiatów.    

 

Tabela nr 4.  Miejsce zajęte w  SSM - klubów, gmin i powiatów 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ilość klubów 3074 3074 3298 3329 3371 3372 3474 3687 3766 3764 

KS „Wda” 529 758 1014 355 266 393 407 305 503 746 

MLKS „Wisła” 818 1229 874 516 609 734 1100 787 1084 948 

MUKS „Joker”  1585 1809 919 1330 1729 1207 918 1145 2195 1758 

K. Sz. „Gambit” - 3022 - - - 3014 - - 3643 - 

UKS „Siódemka” - - 1266 1269 - - - - - - 

SIN „Razem” - - - - 2582 - 2880 2631 - - 

UKS Duo-Set - - - - - - - - - 2287 

Ilość gmin 862 876 877 889 876 867 887 929 898 881 

Miejsce gminy Świecie 181 246 179 110 129 147 157 130 147 209 

Ilość powiatów 361 361 364 361 365 360 362 368 374 366 

Miejsce powiatu Świecie 195 229 229 131 151 172 184 160 172 191 

 

2011
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2017

2019
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20,00

40,00

60,00

80,00
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1.4. Szkolny Związek Sportowy 

Ważnym ogniwem w gminnym zintegrowanym systemie sportu jest Szkolny Związek 

Sportowy którego głównym celem i zadaniem jest aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży  

w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań 

wychowania fizycznego i zdrowotnego. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań 

patologicznych, nadmiernego korzystania z elektronicznej rozrywki poprzez uczestnictwo dzieci  

w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych. Tworzenie każdemu dziecku 

warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej. Ocena pracy  

i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży objętych centralnym Kalendarzem Imprez  

na  szczeblach miejsko - gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowym. 

Międzyszkolne zawody sportowe organizowane są w trzech kategoriach wiekowych  

i stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży tj.:  

➢ Igrzyska Dzieci (12 lat i młodsi), współzawodnictwo  w systemie  centralnym odbywa  

się  w roku szkolnym  od września do czerwca w dyscyplinach:  

1. Koszykówka, 2. Piłka siatkowa, 3. Piłka ręczna, 4. Piłka nożna, 5. Unihokej, 6. Lekkoatletyka: 

Trójbój lekkoatletyczny, Czwórbój lekkoatletyczny, Sztafetowe biegi przełajowe, Drużynowe biegi 

przełajowe, 7. Tenis stołowy, 8. Badminton, 9. Szachy, 10. Pływanie, 11. Narciarstwo biegowe,  

12. Koszykówka 3 x 3. 

➢ Igrzyska Młodzieży Szkolnej (13 – 14 lat), współzawodnictwo w systemie centralnym 

odbywa się w roku szkolnym od września do czerwca w dyscyplinach:    

1. Koszykówka, 2. Piłka siatkowa, 3. Piłka ręczna, 4. Piłka nożna, 5. Unihokej, 6. Lekkoatletyka: 

Szkolna drużynowa Liga lekkoatletyczna, Sztafetowe Biegi Przełajowe, Drużynowe Biegi 

przełajowe, 7. Tenis stołowy, 8. Badminton, 9. Szachy, 10. Pływanie, 11. Narciarstwo biegowe, 

12. Siatkówka plażowa, 13. Koszykówka 3 x 3. 

 

Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu przy współpracy Ośrodka Oświaty 

i Wychowania w Świeciu oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w latach 2010 – 2019 

prowadził rywalizację dzieci i młodzieży reprezentujących wszystkie szkoły gminne, a wysokie 

wyniki medalistów uprawniały do uczestnictwa w zawodach na wyższych szczeblach do centralnego 

włącznie. Zaangażowanie uczestników oraz wielka praca grona pedagogicznego uwidoczniona jest 

w (Tabeli nr 5), która przedstawia punktacje dziewcząt i chłopców oraz wspólny sukces 

reprezentowanej szkoły na szczeblu Gminy w latach 2010 do 2019. Prymat  

w współzawodnictwie miejsko – gminnym wiodła Szkoła Podstawowa nr 1 niezmiennie zajmując  

pierwsze miejsce w okresie sprawozdawczym. Na miejscu drugim była Szkoła Podstawowa  

nr 8 do roku 2015, od roku 2016  Szkoła Podstawowa nr 5,  a w roku 2019 drugie miejsce zajęła 

Szkoła Podstawowa z Gruczna. Rywalizacja szkół w tym systemie jest najlepszym sprawdzianem 

pracy dydaktycznej i  nie zawsze zależna od liczby uczniów w tych szkołach.  
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Tabela nr 5. Zestawienie współzawodnictwa sportowego Miejsko-Gminnego Szkolnego 

Związku Sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2010-2019 

 

1.5. Osiągnięcia sportowe w latach 2010 - 2019 

Na przestrzeni minionej dekady sportowcy z gminy Świecie odnosili wiele sukcesów 

zarówno na arenach wojewódzkich, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Analizując 

poszczególne wyniki, można określić, które z dyscyplin sportu zarówno indywidualnych, jak  

i drużynowych były wiodące. Z pewnością dyscypliny ujęte w gminnej strategii sportu jako 

priorytetowe notowały najwięcej sukcesów, choć zdarzały się również pewne wyjątki.  

Spośród dyscyplin zespołowych, zdecydowanie prym wiodła siatkówka kobiet oraz piłka 

nożna mężczyzn. Na liście sportów indywidualnych, najwięcej sukcesów zapisano na koncie 

lekkoatletyki, boksu, zapasów i ogólnie rzecz biorąc sportów walki, które jak się okazuje  

są w gminie Świecie bardzo popularne. Zdarzały się jednak sytuacje, gdy nasi sportowcy osiągali 

również bardzo dobre wyniki w mniej popularnych, a wręcz dość egzotycznych dyscyplinach, 

takich, jak  np. wyścigi psich zaprzęgów.  

Z sukcesów sekcji bokserskiej należy wymienić na pierwszym planie złoty medal Mistrzostw 

Polski seniorek Oliwii Łuczak w barwach Wdy Świecie w 2010 roku, a także powołanie tej 

zawodniczki do kadry narodowej. Brązowy medal w Mistrzostwach Polski 2010 seniorek zdobyły 

również Jagoda Karge i Michalina Podlewska, która w 2012 roku dołożyła srebrny medal. 

Oczywiście najwięcej sukcesów dla świeckiego boksu odniósł Jakub Słomiński. Zawodnik Wdy  

w 2013 roku został Mistrzem Polski Juniorów i od tego czasu jego kariera zaczęła nabierać 

szybszego tempa. W 2015 roku startując po raz pierwszy w gronie seniorów zdobył srebrny medal, 

by w kolejnych latach cztery razy z rzędu stawać na najwyższym stopniu podium, co stawia  

go w roli najbardziej utytułowanego boksera ze Świecia w ostatnim dziesięcioleciu.  

Sekcja kick-boxingu mogła się natomiast pochwalić również złotym medalem Mistrzostw 

Polski seniorów, który w 2010 roku zdobył Paweł Manikowski.   
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Wśród najbardziej utytułowanych zapaśników i zapaśniczek należy wymienić Kamilę 

Pyżewską, Remigiusza Waśkowskiego i Sebastiana Bąka. Pyżewska zdobywała dwa razy srebrne 

medale na Mistrzostwach Polski Juniorek oraz srebrny i brązowy medal na Mistrzostwach Polski 

Seniorek. Wygrała również Akademickie Mistrzostwa Polski. Sebastian Bąk wywalczył dwa razy 

brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów, a Remigiusz Waśkowski w 2018 roku zdobył 

złoty medal w tej samej kategorii wiekowej na zawodach we Włodawie.  

W sportach walki należy również zwrócić uwagę na sukcesy karateków. Oliwia Chareńska  

w 2015 roku wywalczyła drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Shorin Ryu kata młodziczek 

starszych oraz brąz w Pucharze Polski Karate kata. Aniela Dzedzej ze Stowarzyszenia Sportowego 

Yamabushi zdobyła natomiast 29 medali na turniejach różnej rangi Polskiej Federacji Karate.  

Uzupełnieniem dokonań w sportach walki były występy Tomasza Stożka, który w 2014 roku 

wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu jitsu oraz odniósł zwycięstwo  

w Gali MMA, zorganizowanej po raz pierwszy w Świeciu. Brąz w Mistrzostwach Polski jiu jitsu, 

tyle, że w innej kategorii wywalczył również Michał Dekowski. 

Sporo sukcesów indywidualnych odnosiła również sekcja lekkoatletyczna. W 2010 roku 

srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 400 metrów przez płotki wywalczył Jacek 

Śledź. Rok później Michał Kulpa wywalczył złoty medal w biegu na 800 metrów podczas 

Mistrzostw Europy Niedosłyszących i trzecie miejsce w sztafecie 4 x 400 metrów. Ten sam 

zawodnik w 2014 roku zdobył dwa srebrne medal podczas Mistrzostw Europy w biegach na przełaj 

osób niedosłyszących, a Radosław Russ został Mistrzem Polski Juniorów w biegach przełajowych.  

W 2018 roku lekkoatleta Wdy Świecie, Michał Kulpa wywalczył brązowy medal w Halowych 

Mistrzostwach Europy Głuchych na 800 metrów w Homalu oraz został Halowym Mistrzem Polski  

na tym samym dystansie. Ponadto 2019 rok to również ogromna niespodzianka, jaką sprawiła 

Aleksandra Piotrowska, która zdobyła złoty medal w biegu na 100 metrów i srebro w biegu  

na 300 metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorek. 

Wśród mniej popularnych dyscyplin indywidualnych na uwagę zasługują: Dwa złote medale 

Mistrzostw Polski Przemysława Żokowskiego w kulturystyce, a także spory sukces w bardzo 

egzotycznej dyscyplinie sportu, jaką niewątpliwie są psie zaprzęgi. Tomasz Dobrowolski został  

w nich Mistrzem Europy oraz trzykrotnie wygrywał zawody Pucharu Polski. 

Wśród sportów drużynowych wiodący prym miały oczywiście piłka nożna i siatkówka 

kobiet.  

W 2012 roku na uwagę zasługuje udział czterech piłkarzy Wdy Świecie: Bartosza 

Czerwińskiego, Radosława Mika, Piotra Żurka i Łukasz Wenerskiego w Mistrzostwach Europy  

w piłce nożnej amatorów (UEFA Regions Cup), do lat 23 we Włoszech, gdzie z kadrą województwa 

kujawsko-pomorskiego zajęli drugie miejsce, wcześniej uzyskując Mistrzostwo Polski w tych 

zawodach.  

W 2015 roku jeden z większych sukcesów w historii świeckiej piłki nożnej odnieśli piłkarze 

Wdy, którzy awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Drużyna w składzie: 

Przemysław Przesmycki, Mikołaj Prybiński, Maciej Rożnowski, Dawid Frelek, Jakub Gackowski, 

Karol Maliszewski, Piotr Siekirka, Rafał Lipiński, Kamil Kamiński, Patryk Urbański, Łukasz 

Zapała, Grzegorz Brzeziński, Maciej Andrzejewski, Dawid Wietrzykowski, prowadzona przez 

Grzegorza Wódkiewicza rozegrała pamiętny mecz w 1/8 finału z pierwszoligowym Zagłębiem 

Sosnowiec. Choć świecianie przegrali 1:4 pozostawili po sobie dobre wrażenie, a mecz niemal przy 

pełnych trybunach, transmitowany na żywo w Polsacie na długo zapadł kibicom w pamięci.  

Siatkarki Jokera Świecie z kolei pięły się w górę od początku istnienia klubu, awansując 

najpierw do II ligi, by następnie trafić do I ligi i w efekcie zdobyć w niej najpierw brązowy,  

a po dwóch latach złoty medal.  
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Drużyna, prowadzona przez Andrzeja Nadolnego, w składzie: Marika Doktorska, Monika 

Kutyła, Monika Nowak, Marta Duraj, Anna Hohn, Izabela Hohn, Angelika Strządała, Katarzyna 

Śmieszek, Alicja Walczak, Katarzyna Wenerska, Alicja Wójcik, Ewelina Toborek i Magdalena Lenz 

zajęła I miejsce w II lidze siatkówki kobiet i awansowała do I ligi w 2014 roku. W 2017 roku 

Siatkarki Jokera-Mekro Świecie wywalczyły z kolei pierwszy, historyczny medal  

w I lidze siatkówki kobiet, zajmując trzecie miejsce w I lidze.  

Niewątpliwie największym sukcesem 2019 roku i kto wie, czy nie w całej dekadzie był 

oczywiście złoty medal siatkarek Jokera-Mekro Energoremont Świecie wywalczony w I lidze 

siatkówki kobiet. Wynik był tym bardziej wielkim zaskoczeniem, że po rundzie zasadniczej Joker 

zajmował miejsce w dolnej czwórce tabeli play-off. Niewątpliwie drużyna prowadzona przez trenera 

Marcina Wojtowicza przeszła w ten sposób do historii całego świeckiego sportu.  

1.6. Baza sportowo-rekreacyjna w gminie 

 Konsekwentna realizacja założeń strategii na lata 2010-2019 nie tylko podwyższyła standard 

obiektów sportowych spełniając wymogi współczesnego sportu ale wpłynęła na widoczne zmiany 

urbanistyczne i architektoniczne miasta i gminy nadając mu kolorystyki i nowoczesności poprzez 

budowle kubaturowe jak również nowe powstałe kompleksy boisk i placów zabaw.  

Świecie wraz z gminą dysponuje bazą obiektów sportowych, która umożliwia uprawianie 

sportu  wyczynowego, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji. 

Ilość obiektów sportowych, będących w gestii różnych jednostek (stan na dzień 31.12.2019r.) 

przedstawiono w  tabelach od nr 6 do nr 16.  

 

Tabela nr 6. Hale sportowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 

Rodzaj 

dyscyplin 

sportowych 

Nawierzchnia 
Zaplecze 

socjalne 

Właściciel/użyczający 

 

Świecie,  

Sienkiewicza 3 
2007 1406  

koszykówka, 

piłka siatkowa, 

piłka ręczna, 

halowa piłka 

nożna 

parkiet 

szatnie - 8 

toalety,       

natryski, 

sauna 

Vistula Park 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 

Rodzaj 

dyscyplin 

sportowych 

Nawierzchnia 
Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Świecie, 

Sienkiewicza 3 

SP1 

1916 215,25 

piłka siatkowa, 

mini 

koszykówka 

parkiet 

toaleta, 

szatnia, 

natryski 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Wojska 

Polskiego 3  

SP 5 

1998 496,8 

koszykówka, 

piłka siatkowa, 

tenis stołowy 

pulastik 

szatnie – 4,              

toalety,              

natryski 

Gmina 

Świecie 

Wiąg  SP 1996 328,44 

piłka siatkowa, 

mini piłka 

ręczna, 

koszykówka 

parkiet 

szatnie – 2,  

toalety, 

natryski 

Gmina 

Świecie 

Świecie 

Chmielniki 5 

SP 2 

1998 440,82 
koszykówka, 

piłka siatkowa 
pulastik 

szatnie, 

toalety, 

natryski 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Mickiewicza 6 

SP 7 

2002 579 

piłka siatkowa, 

mini 

koszykówka, 

parkiet 

szatnie – 3,   

toalety,     

natryski 

Gmina 

Świecie 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 8. Stadiony sportowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 9. Salki gimnastyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

mini piłka ręczna 

Gruczno 

SP 
2004 605 

piłka siatkowa, 

piłka ręczna, 

koszykówka 

parkiet 

szatnie – 4,   

toalety, 

natryski 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Sienkiewicza 

18, Stadion 

1976 231 

piłka siatkowa, 

mini 

koszykówka 

parkiet 

szatnie – 1,   

toaleta - 1,       

natryski- 1 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Ogrodowa 1c 

SP 3 

2011 1.200 

koszykówka, 

piłka siatkowa, 

piłka ręczna 

parkiet 

szatnie – 3,   

toaleta - 3,       

natryski- 3 

Gmina 

Świecie 

 

Świecie 

Jana Pawła II 

SP8 

1988 520 

koszykówka, 

piłka siatkowa, 

piłka ręczna 

parkiet 

szatnie – 5,   

toaleta 

natryski 

Gmina 

Świecie 

 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 
Obiekty 

Rodzaj 

dyscyplin 

sportowych 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Świecie, 

Sienkiewicza 18 

1964                

2000 

3 x boiska do piłki 

nożnej, 4 x korty 

tenisowe, boisko 

wielofunkcyjne, 

bieżnia tartanowa 

lekkoatletyka, 

piłka nożna, 

tenis ziemny 

zeskok do 

koku wzwyż, 

klatka do 

rzuty młotem, 

fosa, kpl. 

sprzęt LA 

szatnie - 4, 

toalety, 

natryski, 

WC dla 

publiczności 

Gmina 

Świecie 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 

Rodzaj dyscyplin 

sportowych 
Nawierzchnia 

Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Świecie,          

Sienkiewicza 3 
2007 212 

gimnastyka, sporty 

walki, koszykówka 

GRABO 

FLEX256/T/FLEX 

szatnie – 1,   

toaleta - 1,       

natryski – 1, 

Gmina 

Świecie 

Czaple 

przy SP 
1966 184,8 m2 

mini piłka 

siatkowa, mini 

koszykówka, tenis 

stołowy 

parkiet 
szatnie – 2,           

toaleta, 

Gmina 

Świecie 

Terespol Pom. 

przy SP 
1978 88,32 m2 

mini piłka 

siatkowa, mini 

koszykówka, tenis 

stołowy 

parkiet 
szatnie – 2,           

toaleta 

Gmina 

Świecie 

Świecie ul. 

Tucholska 

MLKS 

„Wisła” 

1987 
162 m2 

81 m2 

mini piłka 

siatkowa, mini 

koszykówka 

pulastik 

szatnie – 4,           

toaleta,             

natryski,                   

sauna 

Gmina 

Świecie 

Świecie, Al. 

Jana Pawła 

II 8 

1988 69,5 m2 
gimnastyka, tenis 

stołowy 
parkiet szatnia - 1 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Wojska  

Polskiego 3 

przy SP nr 5 

1998 100,0 m2 
gimnastyka, tenis 

stołowy 
pulastik  - 2000 - 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Mickiewicza 6 

przy SP nr 7 

1970 60,0 m2 
gimnastyka, tenis 

stołowy 
parkiet - 

Gmina 

Świecie 
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Tabela nr 10. Boiska piłkarskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 11 - Boiska wielofunkcyjne 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 
Nawierzchnia 

Zaplecze 

socjalne 
Użytkownik Właściciel 

Świecie, 

Sienkiewicza 18 

1964 

2000 
6825 trawiaste 

szatnie, 

natryski, toalety 
KS  „Wda" 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Sienkiewicza 18 

1972 

2010 
6100 sztuczna 

szatnie, 

natryski, toalety 
KS „Wda" 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Sienkiewicza 18 

1980 

2014 
6460 trawiaste 

szatnie, 

natryski, toalety 
KS „Wda" 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Sportowa 7 
1972 6000 trawiaste 

szatnie, 

natryski, toalety 

LZS „Strażak" 

Przechowo 

Gmina 

Świecie 

Gruczno, 

Świecka 
1984 6000 trawiaste 

szatnie, 

natryski, toalety 

LZS „Wisła" 

Gruczno 

Gmina 

Świecie 

Wiąg 1968 6000 trawiaste 
szatnie, 

natryski, toalety 

LZS „Tęcza" 

Wiąg 

Gmina 

Świecie 

Świecie,        

Żwirki  

i Wigury 

1980 3200 trawiaste brak 
TKKF 

„Marianki” 

Gmina 

Świecie 

Sulnowo, 

Gmina Świecie 
2006 4500 trawiaste szatnie, toalety 

Sołectwo 

Sulnowo 

Gmina 

Świecie 

Świecie, 

Sienkiewicza 3, 

SP 1 

2017 1500 sztuczna trawa szkolne 
Szkoła 

Podstawowa 

Gmina  

Świecie 

Świecie SP5, 

Wojska 

Polskiego 3 

2019 1500 sztuczna trawa szkolne 
Szkoła 

Podstawowa 

Gmina  

Świecie 

Świecie,  

Al. Jana Pawła 

II nr 8 

2009 1500 sztuczna trawa 
2 szatnie, 

toalety, natryski 
OKSiR 

Gmina  

Świecie 

Świecie,  

W. Sikorskiego 
2011 1400 sztuczna trawa 

2 szatnie, 

toalety, natryski 
OKSiR 

Gmina  

Świecie 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 

Rodzaj dyscyplin 

sportowych 
Nawierzchnia 

Zaplecze 

socjalne 

Użytkownik 

 

Świecie, 

Sienkiewicza 18 
1972 1.750 

piłka ręczna , 

koszykówka 
asfalt 

szatnie, 

toalety, 

natryski 

KS „Wda" 

Świecie 

Świecie, 

Mickiewicza 6 
1990 1700 piłka ręczna asfalt 

szatnie, 

toalety, 

natryski 

Szkoła 

Podstawowa    

Nr 7 

Świecie, Al. 

Jana Pawła II 8 
2009 1100 

boisko do piłki 

ręcznej, tenisa 

kometki 

koszykówki 

poliuretan 

szatnie, 

toalety 

Orlika 

OKSiR 

Gruczno 2013 1200 

bieżnia, rzutnia i 

skocznia LA, 

boisko do piłki 

ręcznej 

poliuretan 

szatnie, 

toalety 

szkolne 

Szkoła 

Podstawowa  

w Grucznie 

Świecie, 

Piłsudskiego 
2014 600 

koszykówka, 

siłownia oraz  

urządzenia do 

ćwiczeń  

poliuretan brak 
Gmina 

Świecie 



14 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 12. Kryta pływalnia/Park wodny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 13. Kąpielisko miejskie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 14. Inne urządzenia sportowe 

Kalistenika 

Świecie, Al. 

Jana Pawła II 8 

1988 

2016 

1320 - 

1800 

bieżnia tartanowa, 

rzutnia i skocznia 

lekkoatletyczna, 

boisko do gry w 

piłkę ręczną 

poliuretan 

szatnie, 

toalety 

szkolne 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 8 

Świecie, 

Sienkiewicza 3 

1999 

2017 

1320 - 

1800 

boisko do piłki 

ręcznej, tenisa i 

koszykówki 

poliuretanowe 

szatnie, 

toalety 

szkolne 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

Świecie, 

Wojska 

Polskiego 3 

2019 1100 

boisko do piłki 

ręcznej, tenisa i 

koszykówki 

poliuretan 

szatnie, 

toalety 

szkolne 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 5 

Lokalizacja Rok budowy 
Pow. 

użytkowa 

Rodzaj 

dyscyplin 

sportowych 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Świecie, 

Bydgoska 1 

 

1986 

Modernizacja 

2016 

 pływanie 

- basen sportowy, 

- basen rekreacyjny, 

- brodzik dla dzieci, 

- dwie zjeżdżalnie,  

-  jacuzzi, 

- sauny,  

- grota solna, 

- strefa cardio, 

- sala konferencyjna 

szatnie, 

toalety, 

natryski 

Gmina 

Świecie, 

użyczone 

Vistula 

S.A. 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 
Obiekty 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Deczno, 

Sulnówko koło 

Świecia 

1960 32600 ha 

plaża, budynki 

socjalne i 

noclegowe, pole 

namiotowe 

4 pomosty,  

3 boiska do piłki 

siatkowej plażowej 

szatnie,                  

toalety,          

natryski 

Gmina 

Świecie, 

użyczone 

Vistula 

S.A. 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 

Pow. 

użytkowa 
Nazwa obiektu Urządzenia 

Zaplecze 

socjalne 

Właściciel 

 

Świecie, 

Wodna 
2001 800 skate park 

mini rampa,      

grind - box,     

ouater-pipe, rury 

brak OKSiR 

Świecie, 

Sienkiewicza 3 
2007 373 kręgielnia tory 

toalety,           

gastronomia 

Vistula 

S.A. 

Świecie, 

Sienkiewicza 3 
2007 110 siłownia standard 

toalety, 

szatnia, 

natryski 

Vistula 

S.A. 

Świecie,  

Gen. W. 

Sikorskiego 

2011 2000 
kompleks sportowy 

z placami zabaw 

boisko 

streetballa, 

place zabaw 

dwie 

szatnie, 

toalety  

i natryski 

 

OKSiR 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Tabela nr 15. Ścieżki rowerowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej UM. 

 

Tabela nr 16. Siłownie plenerowe 

 

Lp. 
Plac - adres Kiedy powstały 

Ilość 

urządzeń 

 

Właściciel 

 

1 Dworzysko, 86-100 Świecie brak danych 9 Gmina Świecie 

2 Czaple – blok komunalny, 86-100 Świecie brak danych 5 Gmina Świecie 

3 Czaple – jezioro, 86-100 Świecie brak danych 2 Gmina Świecie 

4 Wiąg 14B, 86-100 Świecie 2018 r. 6 Gmina Świecie 

5 Górne Gruczno, 86-100 Świecie 2019 r. 5 Gmina Świecie 

6 Drozdowo OSP, 86-100 Świecie brak danych 6 Gmina Świecie 

7 „Orlik” Żwirki i Wigury, 86-100 Świecie brak danych 12 Gmina Świecie 

8 Żwirki i Wigury „Porkos”, 86-100 Świecie dostawienie w 2017 r. 11 Gmina Świecie 

9 ul. Kwiatowa, 86-100 Świecie brak danych 9 Gmina Świecie 

10 Sartowice, 86-100 Świecie brak danych 13 Gmina Świecie 

11 ul. Kościuszki 19, 86-100 Świecie brak danych 1 Gmina Świecie 

12 ul. Krausego 7, 86-100 Świecie 2018 r. 4 Gmina Świecie 

13 ul. Tucholska, 86-100 Świecie „Miasteczko” 2017 r. 13 Gmina Świecie 

Świecie, 

Jana III 

Sobieskiego 

2016/17 1800 
tor przeszkód przy 

art. parku 
skate park brak 

 

OKSiR 

Lokalizacja 

trasy 

Rok 

budowy 

Długość  

(m.b.) 
Nazwa obiektu Właściciel 

ul. Krausego  406 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Łącznościowców  1.060 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Wieś Sulnowo  970 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Sobieskiego – rondo – ul. Łokietka  213 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Wodna od ul. Witosa do ul. Woj. Pol.  1.100 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Sobieskiego do Stokrotka  125 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Żwirki i Wigury  470 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Świecie - Deczno  3.200 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Al. Jana Pawła II 2009 1.483 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Świecie - Sulnowo 2010 2.662 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Sulnówko - Sulnowo 2011 1.813 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Świecie - Kozłowo 2012 2.927 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Miodowa - Jesionowa 2012 800 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

„Bart” - Sulnówko 2012 700 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Wodna od Witosa 2014 1.315 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

Sulnówko - Kozłowo 2014 3.152 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Armii Krajowej, do ul. Witosa 2014 950 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Chrobrego 2015 1.900 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

przy ul. Żwirki i Wigury 2017 336 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Małcużyńskiego 2018 1.400 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

wokół stadionu „Wdy” 2018 500 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

basen - Gruczno 2018 7.725 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

z Sulnówka do ROD „Przylesie” 2018 1.513 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. K. Wielkiego od ronda do POLOmarketu 2018 135 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 

ul. Bednarza 2018 406 m Ścieżka rowerowa Gmina Świecie 
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14 ul. Kościuszki 17, 86-100 Świecie brak danych 1 Gmina Świecie 

15 ul. Ogrodowa, 86-100 Świecie 2016 r. 2018r. 26 Gmina Świecie 

16 ul. Kościuszki, 86-100 Świecie brak danych 1 Gmina Świecie 

17 Żwirki i Wigury „Duży Blankusz” 2018 r. 9 Gmina Świecie 

18 ul. Wieniawskiego, 86-100 Świecie brak danych 4 Gmina Świecie 

19 ul. Paderewskiego, 86-100 Świecie brak danych 8 Gmina Świecie 

20 ul. Kościuszki 11 2018 r. 5 Gmina Świecie 

21 ul. Nadbrzeżna, 86-100 Świecie 2018 r. 6 Gmina Świecie 

22 Gruczno BS, 86-100 Świecie brak danych 9 Gmina Świecie 

23 Głogówko Królewskie, 86-100 Świecie 2018 r. 8 Gmina Świecie 

24 Sulnówko, 86-100 Świecie brak danych 8 Gmina Świecie 

25 ul. Słowackiego, 86-100 Świecie „Planty” brak danych 7 Gmina Świecie 

26 ul. Różana, Świecie „Od juniora do seniora” 2017 r. 5 Gmina Świecie 

27 Morsk, 86-100 Świecie brak danych 3 Gmina Świecie 

28 ul. Hallera, 86-100 Świecie brak danych 3 Gmina Świecie 

29 ul. Kościuszki, 86-100 Świecie, za przedszkolem brak danych 14 Gmina Świecie 

30 Skarszewo, 86-100 Świecie brak danych 5 Gmina Świecie 

31 Sulnowo, 86-100 Świecie 2018 r. 9 Gmina Świecie 

32 ul. Piłsudskiego, 86-100 Świecie 2018 r. 16 Gmina Świecie 

33 Czaple, 86-100 Świecie brak danych 14 Gmina Świecie 

34 Topolinek, 86-100 Świecie 2017r. 7 Gmina Świecie 

35 Wiąg 14C, 86-100 Świecie brak danych 10 Gmina Świecie 

36 Wiąg „OSP”, 86-100 Świecie brak danych 16 Gmina Świecie 

37 ul. Krausego, 86-100 Świecie, „Mały Blankusz” 2017 r. 8 Gmina Świecie 

38 ul. Hallera, 86-100 Świecie brak danych 16 Gmina Świecie 

39 ul. 800-lecia, 86-100 Świecie 2016 r. 6 Gmina Świecie 

40 ul. Żwirki i Wigury 9, 86-100 Świecie brak danych 12 Gmina Świecie 

41 Polski Konopat BS, 86-100 Świecie 2018 r. 8 Gmina Świecie 

42 ul. Okrężna, 86-100 Świecie brak danych 6 Gmina Świecie 

43 Kozłowo, 86-100 Świecie brak danych 8 Gmina Świecie 

44 ul. Wojska Polskiego 69A, 86-100 Świecie brak danych 5 Gmina Świecie 

45 ul. Wojska Polskiego 69B, 86-100 Świecie brak danych 4 Gmina Świecie 

46 Terespol Pomorski, 86-100 Świecie siłownia 2017 r. 15 Gmina Świecie 

47 Cukrowników, 86-100 Świecie brak danych 7 Gmina Świecie 

48 Dziki OSP, 86-100 Świecie 2017 r. 4 Gmina Świecie 

49 ul. Kolejowa, 86-100 Świecie brak danych 9 Gmina Świecie 

50 siłownia plenerowa ul. Zapolskiej, 2017 r. 4 Gmina Świecie 

51 siłownia plenerowa „Stadion WDA” 2018 r. 3 Gmina Świecie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Komunalnej UM. 

 

1.7. Imprezy sportowe  

 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych to stała wizytówka gminy Świecie. Duży  

i  różnotematyczny przekrój ofert potrafi zadowolić liczną rzeszę sympatyków sportowego trybu 

życia. W pełni profesjonalne i fachowe przeprowadzenie imprez jest naszym standardem, lecz  

w czasach wzrastających „potrzeb” społecznych wymaga się ciągłego ich uatrakcyjnienia,  

co w głównej mierze zależne jest od wysokości  środków finansowych przeznaczonych na ten cel.  

Dzięki wsparciu Gminy w latach 2010 – 2019 cyklicznie organizowano wiele imprez, festynów, 

zawodów, rozgrywek, spływów, rajdów i widowisk które na stałe zapisały się do kalendarza: 
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VIII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXVII Finał WOŚP, Białe Wakacje, 

Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XVI Wyścig Kolarski 

„Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, VI Ogólnopolski Bieg Rycerski,  

XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXIII Ogólnopolski Zimowy Spływ 

Kajakowy „WDA” Rzeka Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” 

klas I, II i III,  IV Wiosenny Rajd Rowerowy, XXVI Edycja Czwartków LA – „Wiosna” i XXVII 

Edycja Czwartków LA „Jesień” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup   

w kolarstwie – VI Edycja Świecie, IV Regaty kajakowe, IV Sportowa Majówka, Zawody rodzinne 

„Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy 

„Papierników” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, IX Memoriał Bartka Rybki  

w siatkówce plażowej, XIX Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte 

Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku, III Turniej plażowej piłki 

siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, XIX Memoriał Jarka 

Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia , III Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej, 

Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Turniej 

Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora 

Żur” pod patronatem Burmistrza Świecia, VII Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym  

o Puchar Burmistrza Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy pod patronatem 

Burmistrza Świecia, IV Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie  

i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej  

„III Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „XI Europejskiego Tygodnia 

Sportu” i „XXV Turnieju Miast i Gmin”, przełajowe biegi „Gdzie ta meta”, CrossFit „Battle of the 

Castle”, Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody w Kozłowie. Turnieje 

młodzieżowe w siatkówce dziewcząt, piłce ręcznej chłopców, koszykówce, 12 edycji Halowej Ligi 

Piłki Nożnej „Stalex Liga”, 4 edycje Świeckiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, mecze bokserskie 

kobiet: Polska – Włochy i Polska – Ukraina, mecz bokserski mężczyzn: Polska – Węgry, Mecz 

reprezentacji w futsalu: Polska – Słowenia, Finałowy Turniej Mistrzostw Polski w futsalu kobiet, 

dwie edycje Gal MMA – Wieczór Gladiatorów, Festiwal Sportów Walki, Turnieje zapaśnicze, Gale 

jubileuszowe – sekcji bokserskiej Wdy oraz zapasów – Wisła Świecie, Mistrzostwa Polski  

w kulturystyce federacji NAC. 

 

Tabela nr 17. Zestawienie ilości imprez i uczestników 
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2
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0
1
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Ilość  

imprez 
625 720 831 726 801 834 834 703 741 839 

Uczestnicy 20600 21000 22476 20859 21080 21879 21834 22037 24398 28917 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 
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Ryc. 1. Grand – Prix w Plażowej Piłce Siatkowej  

o Puchar Burmistrza Świecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. „Polubić Sport” - spartakiada lekkoatletyczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryc. 3. WDA Świecie – rozgrywki klasy okręgowej, 

5 liga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryc. 4. „Mocni w wierze na rowerze” – wyścig kolarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 5. Regionalne Zawody Jeździeckie  

w skokach przez przeszkody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 6. „Czwartki lekkoatletyczne”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 7. Półmaraton dla amatorów Mondi Chełmno – 

Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 8. JOKER Świecie – rozgrywki I ligi kobiet  

w piłce siatkowej 
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1.8. Analiza zakresu finansowania stowarzyszeń przez gminę Świecie. 

Wszystkie zadania i sukcesy mogły być realizowane dzięki środkom finansowym 

zabezpieczanym corocznie w budżecie gminnym Świecia - Załącznik nr 1 (Tabela nr 18).  

Łączne wydatki na sport sumują  bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych w tym 

Hali Widowiskowo - Sportowej, Parku Wodnego plus remonty oraz działalność OKSiR jak również 

wsparcie działalności klubów i organizacji sportowych wynosi 2,8%  wydatków budżetowych  

w roku 2019. Cały Dział 926 wraz z inwestycjami i działalnością w roku 2015 wynosiły 8,89%,  

a corocznie oscylują w granicach ok. 3%. 

 

Tabela nr 18. Wydatki na sport w latach 2010 - 2019 r. 

Rok 
Budżet  

Gminny 

Dział 

926 

Rozdział 

926 01 

Hala  W-S 

Basen 

OKSiR 
Kluby  i  organizacje  

sportowe 

Rozdział 

92605 
Remonty 

obiektów 

Bieżące 

utrzyma. 

Działalność 

OKSiR 

2019 215.599.793 5.637.465 2,61 3.187.465 2.450.000 85.000 515.000 830.000 1.580.000 112 % 2.450.000  1,13 

2018 176.198.110 5.188.946 2,94 2.910.825 2.200.000 100.000 450.000 760.000 1.381.500 85 % 2.141.564 1,22 

2017 178.023.335 5.175.109 2,90 3.188.261 2.070.000 143.000 400.000 695.000 1.257.907 69 % 1.952.907 1,10 

2016 157.998.826 4.618.325 2,92 2.765.197 1.850.000 187.000 365.000 617.000 1.186.144 59 % 1.813.144 1,15 

2015 147.797.645 13.149.989 8,89 10.456.999 930.000 244.000 313.000 1.324.000 1.328.990 78 % 2.662.990 1,80 

2014 153.574.918 7.854.498 5,11 5.310.998 918.000 82.200 302.000 1.315.000 1.198.500 60 % 2.513.500  1,64   

2013 111.465.071 3.371.333 3,02 954.333 900.000 113.000 260.000 1.277.000 1.110.000 48 % 2.387.000 2,14 

2012 116.198.611 2.705.000 2,32 0 875.000 119.000 244.000 1.227.000 1.085.000 46 % 2.312.000 1,99 

2011 112.491.528 3.504.965 3,11 1.033.365 826.000 149.000 237.000 1.574.000 876.000 17 % 2.450.000 2,18 

2010 112.803.151 3.818.222 3,38 1.464.222 826.000 155.000 218.000 1.584.000 745.000 0 % 2.329.000 2,06 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 

 

Rada Miejska w dniu 29.12.2011 r. podjęła Uchwałę 120/11 która określa warunki i tryb 

finansowania rozwoju sportu w gminie Świecie. Uchwała ta pozwala na finansowanie klubów 

sportowych działających na terenie Gminy w zakresie poprzednio ograniczonym a obecnie 

motywującym do pozyskiwania środków z innych źródeł  pozabudżetowych. Wsparcie zależne  

od klasyfikacji dyscyplin sportowych wg priorytetów  nastąpiło wraz z przyjęciem Uchwały  

nr 93/15 RM w Świeciu z dnia 24.09.15 r. - zmieniająca uchwałę Nr 120/11 i stanowi  zależność 

procentową między środkami własnymi klubu, a dotacją celową i  może je otrzymać klub  

nie działający w celu osiągnięcia zysku działający i mający siedzibę w gminie Świecie. 

Dofinansowanie klubów wzrastało proporcjonalnie i zależne było od uczestnictwa w systemie 

rozgrywek, awansu lub spadku.   
   

Wykres nr 2. Wsparcie klubów z budżetu Gminy w latach 2010 – 2019 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaczerpniętych z OKSiR 
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https://sportwswieciu.pl/files/27459/93.pdf
https://sportwswieciu.pl/files/27459/93.pdf
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Ustalenie dyscyplin sportowych mających duże znaczenie dla gminy Świecie pozwoliło  

na skupienie środków finansowych wspierających działania klubów w kierunku rozwoju piłki 

nożnej, siatkowej, zapasów i boksu. Od roku 2010 dofinansowanie - młodzieżowej piłki nożnej 

wzrosły o 293%, młodzieżowej piłki siatkowej wzrosły o 188%, zapasów  wzrosły o 166%, boksu 

wzrosły o 145%, seniorskiej piłki nożnej o 80%, seniorskiej piłki siatkowej o 187%, pozostałe 

dyscypliny  sportowe  o  44%. Suma wzrastających dotacji na działalność statutową klubów 

sportowych wzrosła o 112% i zawsze oscylowała ok. 1% ogólnych wydatków Gminy w roku 

budżetowym. 

 

Rozdział II.  Analiza SWOT 

      Aby móc określić cele rozwoju kultury fizycznej i sportu dla  gminy Świecie posłużono  

się analizą  SWOT. Celem analizy jest  wskazanie elementów, które mogą być traktowane jako atuty  

w rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Świecie, jak również wskazanie elementów 

stanowiących słabości i uniemożliwiających rozwój kultury fizycznej i sportu. Analiza określa 

szczególne nadarzające się sytuację, które pomogą w rozwoju sportu, jak również unikanie  

i likwidacje potencjalnych zagrożeń i problemów by lepiej zrealizować założenia strategiczne.   

 

ANALIZA SWOT 

 

Strenghts - atuty Weaks – Słabości Opportunities – okazje  Threats – zagrożenia 

 

MOCNE STRONY: 

1. Istniejące rezerwy uzdolnionej sportowo  młodzieży. 

2. Zachowanie ciągłości  szkolenia –  począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjum do szkoły 

    ponadgimnazjalnej. 

3. Istniejący potencjał wysoko kwalifikowanej specjalistycznej kadry trenersko-instruktorskiej. 

4. Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży np.: Czwartki lekkoatletyczne, Gimnazjada, Liga 

    Miejska w koszykówce i piłce nożnej o Puchar Burmistrza, organizacja wielu imprez o zasięgu 

    powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.  

5. Przejrzysty i czytelny system finansowania przez Gminę działalności statutowej stowarzyszeń 

    kultury fizycznej. 

6. Dobrze działające stowarzyszenia i kluby sportowe na terenie miasta i gminy w ilości 22. 

7. Wspieranie materialne i rzeczowe stowarzyszeń sportowych przez małe podmioty gospodarcze. 

8. Organizacja przez kluby i stowarzyszenia zgrupowań i obozów sportowych. 

9. Dobra baza sportowa. 

10. Finansowanie przez Gminę bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych. 

11. Sukcesy sportowe na arenie wojewódzkiej ogólnopolskiej i międzynarodowej w boksie, 

      zapasach, piłce siatkowej, lekkiej atletyce, piłce nożnej, szachach, warcabach i sportach walki. 

 

SŁABE STRONY: 

1. Brak społecznych działaczy i organizatorów sportu. 

2. Brak Wydziału sportu przy Urzędzie Miejskim w Świeciu. 

3. Słaba aktywizacja sportowa młodzieży klas IV – VI. 

4. Brak bazy hotelowej na terenie miasta i gminy. 
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5. Brak kibiców na imprezach sportowych. 

 

SZANSE: 

1. Maksymalne wykorzystanie i animowanie obiektów  sportowo – rekreacyjnych. 

2. Organizacja awangardowych, na topie masowych imprez sportowych. 

3. Organizacja regionalnych rozgrywek w grach zespołowych. 

4. Silna promocja osiągnięć sportowych wewnątrz i na zewnątrz gminy. 

5. Modernizacja i rozbudowa  istniejących obiektów sportowych. 

6. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich 

    warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym: 

    a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki rowerowej, 

    b) szkolenie młodej kadry instruktorskiej w celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych. 

7. Realizacja miękkich projektów finansowanych ze środków Unijnych.  

8. Absorpcja zewnętrznych środków strukturalnych  na rozbudowę bazy sportowej. 

9. Tworzenie klas sportowych w priorytetowych dyscyplinach. 

10. Wzrost działań stymulujących świadomość prozdrowotną naszej społeczności. 

11. Stworzenie w mieście i gminie miejsc dla czynnego rodzinnego wypoczynku sobotnio - 

      niedzielnego w plenerze. 

12. Reklama imprez w mediach społecznościowych, prasie, telewizji i internecie. 

 

ZAGROŻENIA: 

1. Brak motywacji wśród młodzieży do czynnego uprawiania sportu. 

2. Wzrasta skala potrzeb i oczekiwań pomocy materialnej naszego społeczeństwa. 

3. Duże uzależnienie finansowe klubów sportowych i stowarzyszeń od budżetu gminy. 

4. Słabe uposażenie kadry instruktorsko – trenerskiej. 

5. Brak   dostatecznych środków  finansowych  z  budżetu gminy na finansowanie działalności 

    klubów awansujących w rozgrywkach centralnych polskich związków sportowych. 

6. Pozostanie przy obecnym standardzie i wyposażeniu istniejących obiektów sportowych. 

7. Brak zaangażowania rodziców w rozwój sportowy ich dzieci. 

8. Niewystarczające struktury organizacyjne zarządzania sportem. 

9. Niski poziom aktywności ruchowej społeczeństwa. 

10. Trudności w  pozyskiwaniu środków finansowych od sponsorów przez kluby sportowe. 

 

Mocną stroną kultury fizycznej i sportu w gminie Świecie są istniejące rezerwy uzdolnionej 

sportowo młodzieży, która dzięki wysokokwalifikowanej, specjalistycznej kadrze trenerskiej odnosi 

znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Z tej współpracy 

wynikają obopólne korzyści: dla gminy - promocja regionu, natomiast dla zawodników 

kształtowanie cech charakteru: wytrwałości, systematyczności, solidarności i odpowiedzialności. 

Atutem dla gminy Świecie jest prężnie działający Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który krzewi 

kulturę fizyczną i sport poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych dla dzieci, młodzieży  

i osób starszych. OKSiR również pomaga i koordynuje działania klubów sportowych i stowarzyszeń 

działających na terenie miasta i gminy Świecie. Plusem dla gminy jest również duża liczba 

stowarzyszeń, które w pełni wykonują swoje zadania statutowe, oraz przejrzysty i czytelny sposób 

ich finansowania. Narastające wymogi działań administracyjnych w gminie Świecie na rzecz sportu 

są sygnałem unowocześnienia struktur zarządzania sportem i powołania do życia komórki 

organizacyjnej UM ds. sportu która przejmie część obowiązków OKSiR  i  pozwoli na rozwinięcie 

działalności rekreacyjnej jak również podniesie prestiż sport w gminie Świecie. 
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 Słabą stroną w gminie Świecie jest brak społecznych działaczy i organizatorów sportu  

co może w znaczący sposób podnieść koszty organizacji życia sportowego poprzez zlecanie zadań 

komercyjnym firmą pojawiającym się na rynku usług. Słabą stroną także jest zbyt mała aktywność 

fizyczna młodzieży w wieku 10 lat i starszych  brak projektów kontynuujących program „Polubić 

sport”. Zbyt duże obciążenie jednej instytucji w zakresie działań nadzorujących realizację zadań 

Gminy w działalności statutowej klubów, bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych, 

stypendiów oraz organizacji imprez i animacji administrowanych obiektów sportowo - 

rekreacyjnych. Brak bazy hotelowej na terenie gminy w znaczący sposób utrudnia organizację  

dużych imprez  sportowych oraz pozyskiwania do zespołów sportowych utalentowanej młodzieży  

z regionu, podnoszący tym samym poziom akademii piłkarskich i siatkarskich. 

 

 Szansą na promocję sportu jest prawidłowe wykorzystanie – animowanie istniejących 

kompleksów sportowych, skate – parków, siłowni plenerowych, urządzeń kalisteniki poprzez 

prowadzenie zajęć  i imprez środowiskowych pod okiem specjalistów w tych dziedzinach. 

Wspieranie „Awangardowych” projektów, nowych myśli tworzonych przez pasjonackie grupy 

ćwiczebne. Wsparcie w pozyskiwaniu uprawnień do prowadzenia zajęć rekreacyjnych  

i specjalistycznych dla pasjonatów wiążących swoją działalność z długofalowymi projektami 

prozdrowotnymi. Szansą dla gminy są również programy i środki pomocowe  z  UE i możliwość  

absorpcji środków strukturalnych  na rozbudowę bazy sportowej, której gmina nie jest w stanie sama 

sfinansować co spowoduje, że możliwości realizacji własnych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych znacznie się poszerzą. Ważnym zagadnieniem jest wzrost świadomości pro 

zdrowotnej związanej z uprawianiem sportu co daję przełożenie na większe zapotrzebowanie 

korzystania z miejsc czynnego wypoczynku. Tworzenie klas sportowych oraz zapewnienie ciągu 

szkoleniowego wpłynie na rozwoju dzieci i młodzieży w konkretnej dyscyplinie sportu tj. w piłce 

nożnej chłopców,  piłce siatkowej dziewcząt, lekkoatletyce. 

 

 Zagrożeniem dla rozwoju sportu  jest silne uzależnienie klubów sportowych i stowarzyszeń 

od budżetu gminy. Pilną koniecznością staje się wspólne podjęcie działań w celu pozyskiwania 

środków zewnętrznych na upowszechnianie kultury fizycznej. Większy ciężar tych działań powinny 

podjąć stowarzyszenia, ponieważ rośnie ilość programów skierowanych do organizacji   

pozarządowych tzn.  IV sektora.  Kolejnym problemem jest brak motywacji wśród młodzieży  

do czynnego uprawiania sportu oraz brak zaangażowania rodziców w rozwój sportowy dzieci  

co ma niewątpliwy wpływ na  stan zdrowia młodego pokolenia. 

 

Rozdział  III   Cele i zadania perspektywicznego rozwoju sportu  w  gminie 

Świecie 

Celem strategicznym  programu rozwoju sportu  w gminie Świecie jest wprowadzenie 

systemu i instrumentów wsparcia dla działań dążących do podniesienia zdrowia i sprawności 

fizycznej mieszkańców gminy oraz poziomu sportowego czynnie uprawianych dyscyplin 

sportowych, poprzez realizację poniższych celów i zadań :   
 

3.1.  Cel 1 - Rozwój dzieci i młodzieży 

3.1.1. Zintegrowanie działań wszystkich służb samorządowych i stowarzyszeń sportowych, 

ukierunkowując zadania na priorytety sportowe. 
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3.1.2. Wdrażanie programu „Polubić sport”- zajęć z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III 

prowadzonych przez nauczycieli kwalifikowanych, w celu zaszczepienia od najmłodszych lat 

bakcyla sportowego wśród dzieci oraz  kształtowania prawidłowych nawyków sportowych  w fazie 

nauczania zintegrowanego. 

3.1.3. Aktywizacja sportowa dzieci klas IV –VI w programie „Twój  Klub”. 

3.1.4. Wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej. 

3.1.5. Zwiększenie zainteresowania i pobudzenie działań w zakresie upowszechnienia lekkoatletyki. 

3.1.6. Ożywienie sportów  zimowych. 

 

3.2.  Cel 2 - Rozwój sportu wyczynowego 

3.2.1. Budowanie wizerunku Gminy poprzez sport wyczynowy. 

3.2.2. Określenie kierunków rozwoju o  priorytetowym  znaczeniu  danej dyscypliny  sportu dla 

gminy Świecie. 

3.2.3. Rozwój amatorskiego sportu wyczynowego wśród dzieci i młodzieży poprzez  zintegrowaną 

nić powiązań z systemem edukacji szkolnej.  

3.2.4. Utworzenie „Akademii sportowych” w dyscyplinach priorytetowych dla Gminy. 

3.2.5. Uaktywnienie pracy trenerskiej. 

 

3.3.  Cel 3 – Rozwój sportu powszechnego – zdrowie – rekreacja 

3.3.1. Wsparcie działalności środowiskowej i społecznej. 

3.3.2. Promocja sportu i rekreacji. 

3.3.3. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 

3.3.4. Uhonorowanie pracy na rzecz sportu i rekreacji. 

3.3.5. Podniesienie bezpieczeństwa imprez masowych. 

3.3.6. Organizacja struktur zarządzania sportem w gminie Świecie. 

 

3.4.  Cel 4 - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej  w gminie Świecie 

3.4.1. Inwestycje. 

3.4.2. Modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych. 
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Sposób realizacji wyznaczonych celów 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 1 
Zintegrowanie działań wszystkich służb samorządowych i stowarzyszeń 

sportowych, ukierunkowując zadania na priorytety sportowe. 

Opis działania 1 

1. Tworzenie wspólnej odpowiedzialności i działań w systemie naczyń połączonych 

    pomiędzy samorządem a promotorami sportu w Gminie.  

2. Opracowanie długofalowego (perspektywicznego) planu szkolenia dzieci  

    i młodzieży, który pozwoli na ukierunkowanie  wychowania fizycznego i zajęć 

    pozalekcyjnych do wiodących dyscyplin prowadzonych przez kluby sportowe  

    na terenie gminy. 

3. Kontynuacja współzawodnictwa sportowego wg  jednolitego Kalendarza Kujawsko  

    - Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego.  
 

Efekty 

Wyposażenie uczniów w wiedzę i nawyki traktowania szeroko rozumianego sportu 

jako ważnego czynnika rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe 

życie. 

Podniesienie  sprawności motorycznej, wydolności i poprawę zdrowia dzieci  

i młodzieży.  
   

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje szkół podstawowych. 

- Miejsko – Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Stowarzyszenia sportowe. 
 

Źródła 

finansowania 

Gmina Świecie. 

Zadania 

1. Przeprowadzenie spotkań odpowiedzialnych jednostek i zainteresowanych 

    środowisk. 

2. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych projektów wspierających rozwój sportu 

3. Podział kompetencji i odpowiedzialności za etapy realizacji  projektów.  

4. Organizowanie imprez i eliminacji wg Kalendarza  Szkolnego Związku 

    Sportowego. 
 

Termin realizacji 

zadania 

2020 r.  - kontynuacja w następnych latach.  

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu, Ośrodek Oświaty  

i Wychowania w Świeciu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 2 

Wdrażanie programu „Polubić sport”- zajęć z gier i zabaw ruchowych  

w klasach I – III prowadzonych przez nauczycieli kwalifikowanych, w celu 

zaszczepienia od najmłodszych lat bakcyla sportowego wśród dzieci oraz  

kształtowania prawidłowych nawyków sportowych  w fazie nauczania 

zintegrowanego 

Opis działania 2 

1. Podniesienie sprawności fizycznej dzieci najmłodszej grupy szkolnej, 

    przygotowanie dzieci do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, 

    uczestnictwa w sporcie i odbiorze widowisk  sportowych  oraz związany z tym 

    odpowiedni rozwój psychofizyczny dzieci z klas I-III szkół  podstawowych 
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    poprzez prowadzenie zajęć w formie gier i zabaw ruchowych.  

2. Wprowadzenie do każdej klasy nauczania zintegrowanego 1 godziny w tygodniu 

    zajęć wychowania fizycznego o charakterze utylitarnym w okresie czterech 

    miesięcy każdego roku szkolnego. 

3. Dodatkowe zajęcia prowadzone będą wspólnie przez nauczyciela wychowania 

    fizycznego i nauczyciela klasy według założeń tematycznych projektu.  
 

Efekty 

Podniesienie motywacji dzieci do uczestnictwa w lekcjach  wychowania fizycznego  

i zajęciach nadobowiązkowych, uatrakcyjnienie  programów i odejście od ocen  

za poziom i umiejętności na rzecz preferowania postępu osobistego ucznia. 

Podniesie umiejętności, sprawności motorycznej, wydolności i  odporności 

organizmu oraz ukształtowanie prawidłowej budowy i postawy ciała. 

Wykształcenie pozytywnych przekonań i nastawień do sportu.  

Podniesienie efektywności wychowania fizycznego w szkołach. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie,  

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje szkół podstawowych, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

Źródła 

finansowania 

- Budżet Gminny w ramach zadań oświatowych, 

- Sponsorzy.  
 

Zadania 

1. Kontynuacja wdrażania założeń projektu „Polubić sport” oraz kontrola realizacji 

    program. 

2. Zapewnienie najlepszej kadry pedagogicznej i najlepszych warunków ćwiczącym 

    dzieciom. 

3. Prowadzenie monitoringu sprawności ogólnej na podstawie Testu Denisiuka oraz 

    monitorowanie budowy somatycznej uczestników. 

4. Organizowanie zawodów na etapie szkolnym oraz udział wszystkich klas  

    w centralnym  systemie współzawodnictwa gminny Świecie.   

Termin realizacji 

zadania 

2020 r.  -   kontynuacja w następnych latach.  

Koordynator 

działania 

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu. 

  

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 3 Aktywizacja sportowa dzieci klas IV – VI „Twój Klub”. 

Opis działania 3 

1. Prowadzenie rozgrywek między klasowych w grach zespołowych I grupy 

    priorytetowej. 

2. Udział trenerów i instruktorów klubowych z różnych dyscyplin sportowych  

    w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych prowadzonych przez szkoły gminne. 

3. Wprowadzenie otwartych zajęć z gwiazdami sportu. 

Efekty 

Ukierunkowanie aktywności młodzieży na sport i związanych z nim czynności 

prozdrowotnych.   

Ukazanie znaczenia aktywności ruchowej jako formy rozwoju psychofizycznego. 

Rozwinięcie zamiłowania do  ruchu i zdrowego trybu życia. 

Umożliwienie młodzieży podjęcia decyzji udziału w  szkoleniu profesjonalnym i tym 

samym osiągnięcia mistrzostwa sportowego. 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie,  

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje szkół podstawowych , 

- Kluby sportowe, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
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Źródła 

finansowania 

- Budżet Gminny, 

- Sponsorzy.  
 

Zadania 

1. Opracowanie i wdrożenie projektu „Twój Klub” dla dzieci klas IV-VI. 

2. Opłacenie przez Kluby sportowe instruktorów współprowadzących zajęcia 

    pozalekcyjne w ramach Szkolnych Klubów Sportowych. 

3. Udział przedstawicieli Klubów sportowych przy organizacji współzawodnictwa 

    szkolnego oraz prowadzenie preselekcji do sekcji w różnych dyscyplinach 

    sportowych. 

4. Wspólne działania rozwojowe poparte umowami pomiędzy Szkołami a Klubami 

    Sportowymi przy wsparciu finansowym samorządu projektu „Twój Klub”. 

Termin realizacji 

zadania 

2020 r. -  kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu. 

 
 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 4 
Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej 

aktywności fizycznej. 

Opis działania 4 

1. Animowanie gminnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych. 

2. Pomoc w tworzeniu warunków do samorealizacji  pasji sportowo -  turystycznych 

    w nowo zawiązujących się środowiskach wielopokoleniowych.  
 

Efekty 

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poznawanie nowych form wykorzystania urządzeń 

na stałe zainstalowanych na obiektach sportowo rekreacyjnych. 

Budowanie motywacji wewnętrznej młodzieży do harmonijnego rozwoju. 

Tworzenie więzi i przyjaźni w lokalnym środowisku. 
   

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie,  

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

Źródła 

finansowania 

- Budżet gminny, 

- Sponsorzy.  
 

Zadania 

1. Zatrudnienie animatorów prowadzących stałe zajęcia  sportowo – rekreacyjne  

    na obiektach Orlika, Skate Parku, urządzeniach do kalisteniki i siłowni  

    plenerowych. 

2. Organizacja osiedlowych zabaw, pikników i różnorodnych form aktywności  

    prozdrowotnych. 

Termin realizacji 

zadania 

2020  -   kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 5 
Zwiększenie zainteresowania i pobudzenie działań w zakresie  

upowszechnienia lekkoatletyki. 

Opis działania 5 

1. Organizacja zawodów masowych (czwartków LA, zawodów kontrolnych, 

    mistrzostw szkół i gminy) z udziałem wszystkich sekcji o różnym profilu 

    szkolenia,  ukazując potencjał  sportowy młodzieży na arenach lekkoatletycznych. 

2. Powoływanie do reprezentacji miasta osób zdobywających medalowe miejsca  

    w rywalizacji gminnej na szczeblu szkół podstawowych  i w ramach ich działań 
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    prowadzenie przygotowań  do startów w zawodach powiatowych, wojewódzkich. 

3. Przeprowadzenie w szkołach corocznych IGRZYSK SZKOLNYCH (Święto 

    Sportu), w czasie których prowadzone będą testy oceniające poziom 

    motoryczności uczniów. 
 

Efekty 

Uzyskiwanie lepszych wyników na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - ujawnienia 

się  utalentowanej młodzieży i umożliwienie jej podnoszenie poziomu sportowego  

w klubach gminnych o profilu lekkoatletycznym.   

Podniesienie poziomu dyscyplin indywidualnych.  

Budowanie więzi ze szkołą, przyjaźni i  koleżeństwa wśród rówieśników. 

Podniesienie motywacji u uczniów słabszych w innych dziedzinach nauczania. 

Rozszerzenie zasięgu oddziaływania i przyciągania do sportu większej liczby 

młodzieży. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje Szkół Podstawowych, 

- Stowarzyszenia sportowe, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
 

Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje Szkół Podstawowych, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Kluby sportowe,  

- Sponsorzy. 
 

Zadania 

1. Spotkania z klubami sportowymi. 

2. Podpisanie odpowiednich umów i porozumień. 

3. Pozyskanie środków finansowych na organizację i nagrody. 
 

Termin realizacji 

zadania 

Rozpoczęcie  wrzesień 2020 - kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 1 Rozwój dzieci i młodzieży 

Działanie 6 Ożywienie sportów  zimowych 

Opis działania 6 

1. Wdrażanie nowych dziedzin sportu opartych o dyscypliny na lodzie. 

2. Prowadzenie szkolenia klubowego i szkolnego w zakresie nauki np. jazdy 

    figurowej, hokeja na lodzie, short tracku, curlingu. 

3. Rozwijanie aktywności prorodzinnej poprzez wspólne uczestniczenie w  zajęciach 

    na lodzie. 

4. Wprowadzenie współzawodnictwa szkół, zakładów pracy, rodzin poprzez 

    organizacje eventów i zawodów np. „Złoty krążek”. 
 

Efekty 

Rozszerzenie zasięgu oddziaływania i przyciągania do sportu większej liczby 

mieszkańców. 

Budowanie więzi społecznych i zdrowego trybu życia. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje szkół podstawowych, 

- Stowarzyszenia sportowe, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
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Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu, 

- Dyrekcje Szkół Podstawowych, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Kluby sportowe,  

- Sponsorzy. 
 

Zadania 

1. Spotkania z klubami sportowymi. 

2. Podpisanie odpowiednich umów i porozumień. 

3. Pozyskanie środków finansowych na organizację i nagrody. 
 

Termin realizacji 

zadania 

Rozpoczęcie  wrzesień 2023 - kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 2 Rozwój sportu wyczynowego 

Działanie 1 Budowanie wizerunku Gminy poprzez sport wyczynowy  

Opis działania 1 

1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

    wyczynowego. 

2. Budowanie długotrwałych, silnych relacji z klubami  uczestniczącymi  

    w centralnym systemie współzawodnictwa sportowego. 

3.Określenie zasad wsparcia finansowego dyscyplin znaczących dla Gminy  

    i uczestniczących w rozgrywkach na  szczeblach  współzawodnictwa centralnego. 

4.Wprowadzenie systemów motywacyjnych w formie stypendiów klubowych  

    dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach szczebla centralnego.  

5. Powiązanie i unifikacja profesjonalnego szkolenia klubowego z systemem edukacji 

    szkolnej w priorytetowych dyscyplinach sportu dla gminy Świecie. 

6.Wprowadzenie w obszarach  sportu wyczynowego silnych instrumentów  

    marketingu mix i wykorzystanie ich w  budowaniu silnego i przyjaznego 

    wizerunku gminy Świecie.  

Efekty 

 

 Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wśród  miast i regionów. 

Podniesienie efektywności realizowanych zadań publicznych i zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców. 

Rozwój określonych obszarów sportu.  
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia i organizacje sportowe działające na terenie gminy Świecie, 

- Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji przy Radzie Miejskiej w Świeciu. 
 

Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia i Organizacje Sportowe działające na terenie gminy Świecie. 

Zadania 

1. Zawieranie kilkuletnich umów wsparcia finansowego z  klubami realizującymi 

    zadania promujące Gminę we współzawodnictwie Ogólnopolskim. 

2. Modyfikacja „Regulamin wspierania szkolenia współzawodnictwa sportowego  

    ze środków publicznych w gminie Świecie” (Zdrowe zasady wydatkowania  

    środków publicznych). 

3.Wsparcie finansowe z budżetu, gminnych  zespołów seniorskich  

    awansujących w centralnych rozgrywkach Polskich Związków Sportowych.  

4.Wyznaczenie kryteriów warunkujących uruchomienie systemów 

    motywacyjnych.   

5. Promowanie sportu poprzez udział zawodników i trenerów osiągających wysokie 

    wyniki sportowe w spotkaniach i zajęciach z przedszkolakami, uczniami nauczania 
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    początkowego i młodzieżą szkolną. 

Termin realizacji 

zadania 

2020 - kontynuacja w następnych latach.  

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 2 Rozwój sportu wyczynowego 

Działanie 2 
Kierunki rozwoju i priorytetowe znaczenie danej dyscypliny  sportu dla gminy 

Świecie. 

Opis działania 2 

1. Klasyfikacja i hierarchizacja dyscyplin sportowych pod względem znaczenia dla 

    gminy Świecie.   

          I   Grupa – piłka nożna M, piłka siatkowa K, lekkoatletyka, boks, zapasy,  

                             dyscypliny paraolimpijskie. 

          II  Grupa – piłka nożna K, koszykówka M, piłka siatkowa M, pływanie, futsal. 

          III Grupa – pozostałe dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie. 

2. Zróżnicowanie zakresów wsparcia finansowego dla poszczególnych grup 

    priorytetowych. 

Efekty 

Skupienie  środków finansowych i działań Gminy  na wybranych i cieszących się 

popularnością dyscyplinach sportowych. 

Zwiększenie możliwości osiągnięcia mistrzostwa sportowego. 

Aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia i Organizacje Sportowe działające na terenie gminy Świecie, 

- Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji przy Radzie Miejskiej w Świeciu, 

- Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. 
 

Źródła 

finansowania 

2020 rok. 

Zadania 

1. Określenie procentowej zależności między dotacją gminną a wkładem własnym 

    klubów na realizację zadań statutowych. 

2. Opracowanie przez kluby perspektywicznych i rocznych planów szkoleniowych. 

3. Ustanowienie zasad i aktów  prawa miejscowego w zakresie wspierania 

    działalności klubów i organizacji sportowych na podstawie znaczenia danej 

    dyscypliny sportu dla gminy Świecie. 
 

Termin realizacji 

zadania 

2020 rok. 

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020 – 2029_______________   

Cel 2 Rozwój sportu wyczynowego 

Działanie 3 
 

Rozwój amatorskiego sportu wyczynowego wśród dzieci i młodzieży poprzez 

zintegrowaną nić powiązań z systemem edukacji szkolnej. 

Opis działania 3 

1. Podjęcie prac do zacieśnienia współpracy - samorząd, oświata, stowarzyszenia, 

rodzice.  

2. Utworzenie klas sportowych (10 h) w piłce nożnej i piłce siatkowej dziewcząt. 

3. Dofinansowanie zgrupowań sportowych grup młodzieżowych w lekkoatletyce, 

piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt, zapasach i boksu.  

4. Wspieranie właściwej opieki medycznej nad zawodnikami, tak w zakresie       
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     leczenia i rehabilitacji, jak i profilaktyki oraz precyzyjnej diagnostyki stanu 

     wytrenowania. 
 

Efekty 

Wzrost liczby dzieci i młodzieży uprawiającej sport. 

Zwiększenie sukcesów w rywalizacji ogólnopolskiej i międzynarodowej. 

 Ograniczenie wzrostu patologii zdrowotnej i społecznej. 

Przełamanie stereotypów, a w szczególności obaw przed zmianami. 

Stała kontrola zdrowia i rehabilitacja zawodników. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia sportowe. 

Źródła 

finansowania 

- Budżet Gminy,  

- Sponsorzy strategiczni, 

- Środki własne Stowarzyszeń sportowych, 

- Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

- Urząd Marszałkowski. 
 

Zadania 

1. Spotkania z zainteresowanymi klubami sportowymi. 

2. Opracowanie przez kluby programu rozwoju wybranych dyscyplin sportowych  

i działań z tym związanych. 

3. Wdrożenie nowych zasad preselekcji do sportu młodzieżowego oraz zmian  

w systemie szkolenia  dzieci i młodzieży. 

4. Rozszerzenie „Piramidy” szkolenia podstawowego, obejmującego większą liczbę 

dzieci (równoległych grup ćwiczących). 

5. Okresowe  korygowanie i modyfikowanie założeń  organizacyjno – 

szkoleniowych.  

6. Udzielanie pomocy materialnej młodzieży sportowo uzdolnionej poprzez 

kontynuację przyznawanych stypendiów i nagród za wysokie wyniki  sportowe. 

7. Zapewnienie opieki medycznej zawodnikom uprawiającym sport i uczestniczącym 

w zawodach sportowych. 

8. Synchronizacja działań z celem 1 „sport dzieci i młodzieży”. 
 

Termin realizacji 

zadania 

2020 - kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 2 Rozwój sportu wyczynowego 

Działanie 4 
Utworzenie Akademii sportowych w priorytetowych dyscyplinach  

dla Gminy 

Opis działania 4 

1. Wykorzystanie „Piramidy” szkolenia podstawowego do tworzenia zaplecza  

    kadrowego dla klubów gminnych.  

2. Podniesienie poziomu szkolenia i nawiązanie ścisłej współpracy między klubami  

    piłkarskimi działającymi na terenie Powiatu Świeckiego.  

3. Tworzenie celowych  dotacji  wspierania projektów klubów gminnych w tworzeniu 

    akademii  sportowych, opartych na zawodnikach uprawiających 

    priorytetowe dyscypliny dla gminy Świecie z terenów ponadregionalnych. 
 

Efekty 
Podniesienie poziomu sportowego. 

Zwiększenie możliwości i dostępności społeczeństwa do sportu. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

- Klub Sportowy „Wda” w Świeciu, MUKS „Joker” Świecie,  

- Kluby sportowe LZS „Strażak” Przechowo, LZS „Tęcza” w Wiągu, LZS „Wisła” 
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w realizacji    w Grucznie, MLKS „Wisła” Świecie, 

- Gmina Świecie, 

- Sponsorzy, 

- Polskie Związki Sportowe. 
 

Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Polskie Związki Sportowe, 

- Sponsorzy, 

- Rodzice.  
 

Zadania 

1.  Zatrudnienie trenera koordynatora, scalającego kierunek szkolenia i  rozwój danej 

    dyscypliny sportu w klubie. 

2.  Okresowe  korygowanie i modyfikowanie założeń  organizacyjno–szkoleniowych. 

3. Koordynacja i współpraca klubów o różnym profilu szkolenia w celu osiągnięcia  

    wysokiego wyniku sportowego zawodnika na arenach krajowych i zagranicznych. 

4.  Udział drużyn i zawodników w turniejach o randze ogólnopolskiej i europejskiej. 

5.  Udział klubów w centralnych projektach wsparcia finansowego przez Polskie 

     Związki Sportowe. 

6.  Partycypacja w kosztach utrzymania zawodników z poza regionu Świecia,   

     zakwalifikowanych do szkolenia w akademiach sportowych. 

Termin realizacji 

zadania 

2020 - kontynuacja w następnych latach.   

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 2 Rozwój sportu wyczynowego 

Działanie 5 Uaktywnienie pracy trenerskiej 
 

Opis działania 5 

1.Wspieranie finansowe zatrudnionych w klubach sportowych trenerów  

    i instruktorów  poprzez wprowadzenie czytelnego systemu motywacyjnego. 

2.Pomoc trenerom i instruktorom w dokształcaniu i podnoszeniu wyższych 

    kwalifikacji zawodowych.  

3.Wprowadzenie zintegrowanego systemu elektronicznej kontroli pracy kadry 

    szkoleniowej. 
 

Efekty 

Pozyskanie kadry trenerskiej do pracy w klubach sportowych. 

Osiągnięcie lepszych wyników sportowych. 

Pobudzanie dynamiki  rozwoju ćwiczących grup. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia Sportowe. 
 

Źródła 

finansowania 

- Budżet Gminy, 

- Stowarzyszenia Sportowe. 
 

Zadania 

1. Objęcie trenerów i instruktorów płacą równoważną ze stawkami oświatowymi. 

2. Zaostrzenie wymagań w nauczaniu dzieci, zaangażowania trenerów 

    i odpowiedzialności za efekty prowadzonych szkoleń. 

3. Unifikowanie  techniki efektywnej pracy w nauczaniu priorytetowych dyscyplin 

    sportowych. 

4. Monitorowanie, pobudzanie i stymulacja pracy trenerów przez władze klubów. 
 

Termin realizacji 

zadania 

W okresie realizacji Strategii. 
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Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie  1 
 Wsparcie działalności środowiskowej i społecznej 
 

Opis działania 1 

1. Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, animatorów oraz pomoc pasjonatom kultury 

    fizycznej w realizacji zamierzeń sportowych. 

2. Bezpłatne wykorzystanie szkolnych obiektów sportowych przez  kluby oraz grupy 

    zorganizowane, działające na zasadach „non – profit”. 

3. Wsparcie inicjatyw osiedlowych, międzyblokowych i podwórkowych,  mających 

    na celu integrację młodzieży  przez sport. 

4. Uruchomienie systemu poradnictwa treningowego dla chętnych do samodzielnego 

    uprawiania sportu dla wszystkich. 
 

Efekty 
Podniesienie zainteresowania sportem wśród społeczności lokalnej. 

Podtrzymywanie i przywracanie zdrowia mieszkańcom. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Stowarzyszenia i Organizacje Sportowe. 

Źródła 

finansowania 

- Budżet Gminny, 

- Sponsorzy. 

Zadania 

1. Opracowanie założeń ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów 

    imprez skierowanych do różnych środowisk zawodowych i grup społecznych. 

2. Kontynuacja programu pt. „Żyj Sportem”, wsparcie finansowe oraz merytoryczne 

    inicjatyw oddolnych, inicjowanych przez mieszkańców Gminy Świecie.  

Termin realizacji 

zadania 

W okresie realizacji Strategii. 

Koordynator 

działania 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie 2  Promocja sportu i rekreacji 
 

Opis działania 2 

1. Rozwinięcie banku informacji o tematyce sportowej na stronach internetowych 

    Portalu Świeckiego. 

2. Opracowanie Historii Sportu gminy Świecie. 

3. Opracowanie wydawnictw informacyjnych (rocznych informatorów i kalendarzy 

    imprez sportowo – rekreacyjnych), klubów i stowarzyszeń. 

4. Współpraca i uaktywnienie lokalnych mediów  w kreowaniu postaw 

    prozdrowotnych i propagowaniu aktywności ruchowej poprzez szerzenie  

    informacji o wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych. 

5. Opracowanie materiałów i nośników umożliwiających poznanie gminnej 

    oferty aktywności ruchowej. 

Efekty 

Zaznajomienie społeczeństwa z historią kultury fizycznej miasta i gminy Świecie. 

Możliwość porównania starych i nowych działań KF oraz ich twórców. 

Promocja i przedstawienie realistycznego wizerunku sportu. 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. 
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Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego w Świeciu. 

Zadania 

 1. Utworzenie grupy autorskiej do opracowania i wydania publikacji. 

 2. Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi w kreowaniu postaw  

    prozdrowotnych i propagowaniu aktywności ruchowej. 
 

Termin realizacji 

zadania 

W okresie realizacji Strategii. 

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie 3  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 
 

Opis działania 3 

1. Wybór poprzez konkursy najciekawszych pod względem formy i treści programów 

    imprez sportowo – rekreacyjnych. 

2. Wybór imprez o szczególnym znaczeniu dla promocji sportu oraz zakres ich  

    finansowania z budżetu Gminy - z propozycji złożonych przez stowarzyszenia 

    sportowe wybór 8 – 12 imprez sfinansowanych w większej części lub w całości 

    przez budżet gminny i objęcie  patronatem Burmistrza Świecia. 

3. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych poza miastem (Deczno, teren  

    przy Zamku pokrzyżackim itp.). 

4. Współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych adresowanych do firm,  

    zakładów pracy (pomoc w  organizacji spartakiad zakładowych, imprez sportowo- 

    rekreacyjnych itp.). 
 

Efekty 
Wzbogacenie ofert sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. 

Podniesienie sprawności fizycznej i zdrowia wszystkich grup wiekowych. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 
 

Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

- Sponsorzy. 

Zadania 

1. Opracowanie programu działań oraz wybór form sportu i rekreacji w oparciu  

    o ankiety i opinię społeczną. 

2. Opracowanie ofert dla firm, zakładów pracy itp. 

Termin realizacji 

zadania 

Od 2020 roku. 

Koordynator 

działania 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. 

 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie 4  Uhonorowanie pracy na rzecz sportu i rekreacji 
 

Opis działania 4 

1. Systematyczne modyfikowanie systemu nagradzania i wyróżniania zawodników, 

    trenerów i działaczy sportowych za wysokie wyniki w sporcie wraz  

    z dokonującymi się zmianami w dziedzinach prawa. 
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    - nagrody pieniężne, 

    - nagrody rzeczowe – szczególnie dla niepełnoletnich, 

    - medal „Zasłużony dla sportu w gminie  Świecie”, 

2. Wnioskowanie z urzędu o odznaczenia państwowe i resortowe dla wybitnych 

    działaczy i zawodników,  

3. Bieżące informowanie społeczeństwa i przedstawianie ludzi sukcesu w mediach 

    społecznościowych. 

Efekty 

Podniesienie poziomu stylu życia poprzez uruchomienie systemu motywacyjnego 

sprzężonego z  dobrą pracą -  trenerów i pasjonatów kultury fizycznej. 

 Kreowanie pozytywnych postaw  w   realizacji zamierzeń sportowych i działalności 

 środowiskowej.  

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

- Gmina Świecie, 

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, 

- Stowarzyszenia i Organizacje Sportowe. 
 

Źródła 

finansowania 

- Gmina Świecie. 
 

Zadania 

1. Analiza wyróżnień i odznaczeń za wkład pracy w rozwój sportu na terenie Gminy. 

2. Opracowanie Uchwały oraz regulaminu przyznawania  nagród  i wyróżnień przez 

    Burmistrza  Świecia za wybitne osiągnięcia sportowe. 

3. Powołanie Kapituły do rozpatrywania i przyznawania „Medalu”. 

Termin realizacji 

zadania 

W okresie realizacji Strategii. 

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie 5  Bezpieczeństwo imprez masowych 
 

Opis działania 5 

1. Przystosowanie zgodnie z Ustawą obiektów sportowych do przeprowadzenia  

imprez masowych, spełnianie wymogów określonych w szczególności  

w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

2. Założenie monitoringu na obiektach sportowych. 

3. Szkolenie służby porządkowej, działającej  na rzecz bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej. 
 

Efekty 

Zwiększenie  bezpieczeństwa  przy organizacji imprez.  

Możliwości oceny realizacji zadań treningowych i nadzór nad imprezami 

sportowymi. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

Gmina Świecie, 

Kluby Sportowe, 

Straż Miejska. 
 

Źródła 

finansowania 

Gmina Świecie, 

Kluby Sportowe, 

Środki pozabudżetowe. 
 

Zadania 

1. Opracowanie projektów i harmonogramu modernizacji obiektów sportowych  

    w tym zakresie. 

2. Pozyskanie środków  pozabudżetowych. 

3. Wdrożenie monitoringu do centralnego systemu kontroli gminnych obiektów 

    sportowo- rekreacyjnych. 
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Termin realizacji 

zadania 

Od 2020 roku. 

Koordynator 

działania 

Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Świeciu ds. Sportu. 

   

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 3 Rozwój sportu powszechnego 

Działanie 6 
 Organizacja struktur zarządzania sportem w Gminie  

 

Opis działania 6 

1. Utworzenie komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego ds. Sportu w celu: 

    - prowadzenia spraw wspierania działalności sportowej oraz kontroli nad realizacją 

      zadań zleconych klubom sportowych. 

    - nadzór nad obiektami sportowymi będącymi własnością gminy Świecie,  

    - przyznawania w  drodze administracyjnej wyróżnień, nagród i stypendiów  

    za osiągnięcia w dziedzinie sportu, 

    - budowy wizerunku Gminy poprzez sport i turystykę. 

2. Zadania Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu: 

    - organizacja widowisk sportowych, eventów, festynów, rozgrywek i zawodów 

      sportowych wg  gminnego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnego, 

    - wsparcie  wydarzeń sportowych,  turystycznych, rekreacyjnych o randze 

      ogólnopolskiej, regionalnej i środowiskowej, 

    - animacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, 

    - kreowanie zachowań prozdrowotnych różnych grup wiekowych,   

      środowiskowych i zawodowych, 

    -  tworzenie stałych aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

    - działania stymulujące do wzrostu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych 

3. Zadania Vistuli Park Spółka z.o.o.: 

    - zarządzanie obiektami sportowymi i turystycznymi, 

    - optymalizacja wykorzystania gminnego potencjału infrastrukturalnego. 

Efekty 

Podniesienie rangi i prestiżu sportu w Gminie. 

Zwiększenie ofert prozdrowotnych kierowanych do społeczności lokalnej  

i optymalizacje obiektów gminnych. 

Integracja środowisk sportowych i usprawnienie realizacji zadań gminnych. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

Gmina Świecie, 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu,  

Vistula Park Spółka z.o.o.  

Źródła 

finansowania 

Gmina Świecie, 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, 

Vistula Park Spółka z. o.o. w Świeciu,  środki pozabudżetowe. 

Zadania 6.1. 

1. Tworzenie projektów aktów prawnych, regulaminów wspierania działalności 

    sportowej i rekreacyjnej, przeprowadzanie  konkursów na zadania gminne  

    w zakresie sportu. 

2. Pozyskiwanie środków  pozabudżetowych z programów „Ministerialnych”. 

3. Kontrola i monitoring zadań gminnych realizowanych przez kluby i organizacje 

    sportowe w tym sprawozdań z wydatkowanych środków budżetowych. 

4. Promocja sportu, turystyki i rekreacji poprzez działania i rozwój  marketingu 

    ponad terytorialnego. 
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Zadanie 6.2. 

1. Tworzenie gminnego kalendarza rocznych imprez sportowo – rekreacyjnych  

    i turystycznych. 

2. Prowadzenie działań związanych z uzyskaniem pozwoleń na organizację imprez 

    masowych. 

3. Zabezpieczenie sprzętowe i obsługa imprez. 

4. Współorganizacja projektów składanych w ramach konkursu „Żyj Sportem”. 

5. Monitoring i diagnoza rozwoju dzieci na podstawie projektu „Polubić Sport”. 

6. Prowadzenie stałych zajęć animujących gminne obiekty sportowo - rekreacyjne. 

7. Rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb  w zakresie sportu, rekreacji  

   i wypoczynku. 

Zadanie 6.3. 
1. Administrowanie Hali Widowiskowo – Sportowej, Parku Wodnego, Ośrodka 

    Wypoczynkowego w Decznie, Lodowiska 

Termin realizacji 

zadania 

Od 2020 roku. 

Koordynator 

działania 

Gmina Świecie. 

 

Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________  
 

Cel 4 Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w gminie Świecie 

Działanie 1   Inwestycje 
 

Opis działania 1 

Budowa w oparciu o fundusze europejskie infrastruktury sportowej w tym: 

1. Budowa bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 

    Podstawowej w Terespolu Pomorskim (młodzieżowe boisko piłkarskie z trawy 

     naturalnej oraz boisko do koszykówki z poliuretanu oraz urządzeniami LA).  

2. Budowa trasy rowerowej MTB –XC z PUMPTRACKIEM w Parku przy Szkole 

    Podstawowej nr 5 w Świeciu ul. Tucholska. 

3. Budowa młodzieżowego boiska piłkarskiego w Sartowicach. 

4. Uatrakcyjnienie aktywnych form wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenów 

    przy Zamku Pokrzyżackim typu: tor rekreacji fizycznej, boiska itp. 

5. Budowa krytego sezonowego lodowiska z możliwością adaptacji na boiska 

    sportowe w sezonie letnim z zapleczem socjalnym, szatniami, toaletami, 

    wypożyczalnią łyżew, magazynem.                  

6. Wykonanie salki 80 m2 na tarasie widokowym i przystosowanie jej do zajęć 

    sportów walki na Hali Widowiskowo Sportowej ul. Sienkiewicza 3. 

7. Budowa bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole 

    Podstawowej w Wiągu: boisko do piłki ręcznej, tenisa ziemnego i koszykówki  

    z poliuretanu. 

8. Budowa ujęcia wody ze studni głębinowej wraz ze stacją  uzdatniania wody 

    (odżelaziacz wody) na Stadionie piłkarskim w  Wiągu i Grucznie. 

9. Budowa bezpiecznych boisk i bieżni lekkoatletycznej 60 m, skoczni w dal przy 

    Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu. 

10. Budowa Hotelu przy Hali Widowiskowo Sportowej  ul. Sienkiewicza 3. 

11. Budowa bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego z ogrodzeniem, 

    ścianą do ćwiczeń tenisowych oraz liniami gry w tenisa, piłki ręcznej  

    i koszykówki na obecnym  boisku asfaltowym    KS „Wda” w Świeciu. 

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poliuretanu o wymiarach   

    50 x 26 m do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę na terenie Osiedla 

    „Miasteczku” (obecne boisko piłkarskie). 

13. Budowa Hali Tenisowej, squasha i  sztucznych zjazdów na nartach z zapleczem 

    socjalnym i biurowym na Stadionie KS „Wda” w Świeciu. 
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14. Budowa Orlika  przy Szkole Podstawowej w Grucznie. 

15. Budowa krytej trybuny na Stadionie KS „Wda” w Świeciu na skarpie przed 

    budynkami socjalno-biurowymi o długości 60 mb. 

16. Budowa Sali do zajęć z gimnastyki sportowej i artystycznej oraz akrobatyki. 

17. Budowa basenu zewnętrznego przy Parku Wodnym połączonego z „rwącą rzeką”. 

Efekty 

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej ma na celu poprawę warunków 

treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości 

użytkowej obiektów oraz umożliwienie pełnej dostępności do obiektów, 

spełniających wymogi współczesnego sportu. 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

Gmina Świecie, 

Urząd Marszałkowski,  

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

Źródła 

finansowania 

Gmina Świecie, 

Urząd Marszałkowski, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
 

Zadania 

1. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. Realizacja wymienionych 

    inwestycji uzależniona będzie od sklasyfikowania potrzeb społecznych według 

    poniższej kolejności: 

     a) poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, 

     b) modernizacja lub remont istniejącej infrastruktury sportowej, 

     c) budowa nowej (nieprzyszkolnej)  infrastruktury sportowej. 

2. Ujęcie zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie. 

3. Wykonanie projektów i pozwoleń budowlanych inwestycji sportowych. 

4. Powiązanie środowisk gospodarczo – finansowych z budową infrastruktury 

    sportowo – rekreacyjnej. 

5. Pozyskanie środków finansowych z Funduszy Unijnych na rozbudowę, 

    modernizację i zarządzania infrastrukturą sportową ze środków pozabudżetowych. 

Termin realizacji 

zadania 

Zgodnie z harmonogramem. 

Koordynator 

działania 

Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu. 
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Strategia Rozwoju  Sportu w gminie Świecie na lata 2020– 2029_______________   

Cel 4 Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej w gminie Świecie 

Działanie 2  Remonty i modernizacje obiektów sportowo – rekreacyjnych 
 

Opis działania 2 

1. Zakup Boksów 12 osobowych dla zawodników rezerwowych przy boisku nr 3  

    na Stadionie KS „Wda”. 

2. Założenie monitoringu na obiektach sportowych LZS „Strażak” Przechowo, LZS 

    „Wisła” Gruczno, LZS „Tęcza” Wiąg. 

3. Renowacja boisk przy Szkole podstawowej w Czaplach. 

4. Zakup ciągnika oraz osprzętu do konserwacji boisk piłkarskich z trawą naturalną  

    i sztuczną na Stadionie KS „Wda” oraz boiskach typu „Orlik” w Świeciu. 

5. Budowa ściany wspinaczkowej. 

6. Wymiana parkietu  hali głównej na Hali Widowiskowo – Sportowej. 

7. Wykonanie oświetlenia treningowego boiska piłkarskiego LZS „Strażak” 

    Przechowo, LZS „Wisła” Gruczno, LZS „Tęcza” Wiąg, KS „Wda” Świecie. 

8. Uzupełnienie i zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętu sportowego do organizacji 

    zajęć i imprez sportowych tj.  elektroniczny pomiar  czasu w LA. 

9. Renowacja naturalnych boisk piłkarskich. KS „Wda” Świecie, LZS „Strażak” 

    Przechowo, LZS „Wisła” Gruczno, LZS „Tęcza” Wiąg. 

10. Zakup kontenerów na szatnie dla zawodników i ustawienie ich na Stadionie  

    KS „Wda” w miejscu nieczynnych toalet dla publiczności. 

11. Zadaszenie kortu tenisowego, konstrukcja namiotowa z oświetleniem, instalacją 

    grzewczą do korzystania przez cały rok na Stadionie KS „Wda” w Świeciu. 

12. Wymiana sztucznej trawy  na boisku Orlika „Marianki” o powierzchni 1 800  m2, 

    remont systemu odwodnienia i ogrodzenia kompleksu. 

13. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Czaplach. 

14. W zakresie infrastruktury wzmacniającej potencjał turystyczny regionów znajdują 

    się obiekty służące bezpośrednio również kulturze fizycznej: budowa, rozbudowa  

    i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku – 

    szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, placów rekreacyjnych, siłowni 

    plenerowych, ścieżek zdrowia, plaż, kąpielisk, przystani kajakowych.                                                                   

Efekty 

Podniesienie standardów istniejących obiektów sportowych. 

Wzrost liczby ćwiczących  i poziomu sportowego. 

Spełnienie wymogów  współczesnego sportu oraz podniesienie warunków 

organizacji imprez. 
 

Podmioty 

uczestniczące  

w realizacji 

Gmina Świecie, 

Stowarzyszenia sportowe. 
 

Źródła 

finansowania 

Budżet Gminy, 

Środki pozabudżetowe. 

Zadania 

1. Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji. 

2. Ujęcie zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie 

3. Wykonanie projektów i kosztorysów. 
 

Termin realizacji 

zadania 

Zgodnie z harmonogramem. 

Koordynator 

działania 

Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Świeciu. 
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Rozdział IV   Realizacja i monitorowanie strategii     

 Głównym koordynatorem w procesie realizacji strategii jest Burmistrz Świecia przy 

współpracy podmiotów zewnętrznych. Burmistrz Świecia powołuje „Zespół  ds. opracowania  

i wdrażania Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie” w skład której wchodzą  przedstawiciele  

Urzędu Miejskiego a także eksperci i partnerzy społeczni. „Zespół” na podstawie zgromadzonych 

informacji przez Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego, dokonuje ewaluacji (ocenia  

i interpretuje zebrane informacje) określając corocznie stan realizacji i efektywność założonych 

priorytetów. W przypadku zdiagnozowania odchyleń od celów i kierunków rozwoju Zespół wskaże 

Burmistrzowi propozycje działań korygujących które przedstawione Radzie Miejskiej mogą wpłynąć 

na modyfikację zapisów niniejszej Strategii. Wczesne wykrycie zagrożeń i wykonania zadań 

umożliwiać będzie uchronienie się przed błędną realizacją i doprowadzi do szybkiego korygowania 

przyjętych założeń. 

 

Schemat 1. Schemat tworzenia, weryfikacji i monitorowania Strategii 
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Zakończenie 

Strategia ta jest kontynuacją sprawdzonych działań jak również nowych zadań  

i przedsięwzięć które będą miały wpływ na  powszechność i dostępność do kultury fizycznej oraz 

osiągnięcia europejskiego poziom współczesnego sportu. Ważnym elementem w budowaniu 

zdrowego i zintegrowanego społeczeństwa będzie systematyczne i nieprzerwane wsparcie inicjatyw 

oddolnych budujących więzi z regionem i przyjaźni między mieszkańcami naszej małej ojczyzny. 

Przemianom ulega dotychczasowy model państwa opiekuńczego, zabezpieczającego całkowicie 

działania w sferze kultury fizycznej na model w układzie wielopartnerskim  w którym będą 

uwzględnione potrzeby i interesy, ale i wkład własny wszystkich uczestniczących podmiotów: 

związków sportowych, klubów, stowarzyszeń kultury fizycznej, samorządu terytorialnego oraz  

na etapie wczesnego szkolenia, rodziców i opiekunów młodych zawodników. Na obecnym etapie  

ze względu na horyzont czasowy dokumentu nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania skutków 

finansowych, związanych z wdrożeniem strategii lecz zrównoważenie wsparcia finansowego  

z faktycznymi kosztami udziału w centralnym współzawodnictwie sportowym to gwarancja budowy 

silnego wizerunku gminy Świecie na arenach w kraju i zagranicą. Dążenie do podniesienia 

efektywności w obszarach sportu i rekreacji to budowa silnych relacji i więzi emocjonalnej  między 

samorządem a mieszkańcem jak również atencja dla kart historii i nowych wizji rozwoju sportu. 

Niniejsza STRATEGIA nie ma charakteru zamkniętego jest otwarta na innowacyjność, może 

i powinna  być modyfikowana  w momencie zmieniających się przepisów prawa oraz zaistnienia 

warunków, których nie można było przewidzieć. Postawienie na sport w gminie to długoterminowa 

inwestycja w lokalną społeczność, dlatego ze sponsorów możemy stać się inwestorami w budowie 

zdrowia mieszkańców oraz silnej i spójnej społeczności terytorialnej. 

 

Projekt opracował:  

Zespół ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie w składzie:   

Krzysztof Kułakowski, Zbigniew Iwański, Sebastian Glaziński, Tomasz Keller, Marzenna Rzymek, 

Waldemar  Fura, Ryszard Sadowski, Maciej Kaczmarek, Leszek Piotrowski, Andrzej Nadolny, 

Michał Partyka, Piotr Grajewski, Jarosław Czapiewski. 
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Zestawienie Klubów i Organizacji Sportowych 

 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie 

http://www.sportwswieciu.pl 

sport@oksir.pl 

 

Vistula Park Świecie Sp. Z o.o. 

ul. Sienkiewicza 3,  86-100 Świecie 

Hala Widowiskowo – Sportowa, Park Wodny 

http://vistulapark.pl/ 

 

Klub Sportowy Wda w Świeciu 

ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie 

Sekcje: piłka nożna (III liga Seniorów,  Juniorów Młodszych, 

Trampkarzy, Orlika, Młodzika, piłkarskie przedszkole) 

boks, kick-boxing, lekkoatletyka, tenis ziemny. 

http://www.wda-swiecie.pl/ 

 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie 

Al. Jana Pawła II 8, 86-105 Świecie 

Sekcje: piłka siatkowa (I liga Seniorek, Kadetek, Juniorek, 

Młodziczek, Młodziczek Młodszych 3 grupy) 

http://joker-swiecie.pl/  

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” 

ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie 

Sekcje: tenis stołowy, piłka siatkowa, zajęcia rekreacyjne. 

sport@oksir.eu 

 

Rada Miejsko-Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w Świeciu 

ul. Chełmińska 8/1, 86-100 Świecie. 

sport@oksir.eu 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu 

ul. Sportowa 16, 86-100 Świecie 

Sekcje: piłka nożna (Senior B klasa, Sekcja kobiet, orlik) 

 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno 

ul. Świecka 21, 86-111 Gruczno 

Sekcje: piłka nożna Senior. 

http://wislagruczno.futbolowo.pl/ 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu 

Wiąg 55, 86-100 Świecie 

Sekcja: piłka nożna (B Klasa Senior, młodzik). 

 

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu 

ul. Tucholska 7, 86-100 Świecie 

Sekcje: zapasy (Seniorzy, seniorki, Juniorzy, Kadeci i Kadetki, 

Młodzicy i Młodziczki, Grupa naborowa).  

grzegorzsikorski@autograf.pl 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set” w Świeciu 

ul. Chmielniki 5, 86-100 Świecie 

Sekcje: lekkoatletyka. 

 

Uczniowski Klub Sportowy przy SP 5 w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 3, 86-100 Świecie 

Sekcje: zapasy, taniec, szachy. 

marly@poczta.onet.pl 

http://www.sportwswieciu.pl/
mailto:sport@oksir.pl
http://vistulapark.pl/
http://www.wda-swiecie.pl/
http://joker-swiecie.pl/
mailto:sport@oksir.com.pl
mailto:sport@oksir.com.pl
http://wislagruczno.futbolowo.pl/
mailto:grzegorzsikorski@autograf.pl
mailto:szkola55@wp.pl
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Klub Pływacki „OLIMPIA" Adres: Wojska Polskiego 193, 

86-100 Świecie, Sekcja pływacka 

olimpiaiwan@wp.pl 

 

Klub Szachowy „Gambit" w Świeciu 

ul. Wyszyńskiego 15, 86-100 Świecie 

Sekcje: szachy. 

 

Świecki Klub SHORIN-RYU Karate w Świeciu 

ul. Okrężna 25, 86-100 Świecie 

Sekcje: karate.  

http://www.karate.grudziadz.com.pl/swiecie/  

 

The Runners Świecie 

Sekcja: Lekkoatletyka. 

 

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu 

Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie. 

Prowadzenie współzawodnictwa sportowego wg jednolitego 

kalendarza imprez Kujawsko – Pomorskiego SZS. 

 

Świecki Klub Tenisa Stołowego 

Adres: ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie 

Sekcje: tenis stołowy. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” 

ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie 

Sekcje: biegacza  zsp_swiecie@go2.pl 

 

Stowarzyszenie „Oldboys” Świecie 

ul. Ks. Krausego 5/45, 86-105 Świecie 

Sekcje: amatorska piłka nożna. 

e-mail : marcin.kulewski@plus.net.pl 

 

Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu 
ul. Ks. St. Krausego 6/29 86-100 Świecie 

http://www.karate-swiecie.cba.pl 

 

Klub Olimpijczyka „Laur” 

ul. Wojska Polskiego 3, 86-105 Świecie 

szkola55@wp.pl 

 

Stowarzyszenie „Volley” Świecie 

ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie 

tomek@volley-swiecie.pl, www.volley-swiecie.pl 

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Tygrysy” Sulnowo 

Sulnowo 51A, 86-100 Świecie 

Sekcja: Piłka Nożna Senior. 

http://www.tygrysysulnowo.futbolowo.pl/ 

 

Yacht Club „Columbus” 

ul.10 Lutego 15, 86-100 Świecie 

Sekcja: Żeglarstwo Morskie i Śródlądowe, Klub płetwonurka. 

http://www.ycm-columbus.pl/biuro@ycm-columbus.pl  

 

Klub Turystów Wodnych „Celuloza” 

ul. Kościuszki 17, 86-100 Świecie 

Sekcja: turystyka kajakowa. 

http://www.ktw-celuloza.pl/wordpress/ ktwceluloza@wp.pl 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Świeciu 

ul. Wojska Polskiego 75a, 86-100 Świecie 

http://www.halawswieciu.pl/kkswiecie/index.php
http://www.karate.grudziadz.com.pl/swiecie/
http://www.karate-swiecie.cba.pl/
mailto:szkola55@wp.pl
mailto:tomek@volley-swiecie.pl
http://www.volley-swiecie.pl/
http://www.tygrysysulnowo.futbolowo.pl/
http://www.ycm-columbus.pl/
mailto:biuro@ycm-columbus.pl
http://www.ktw-celuloza.pl/wordpress/
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