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1. Wprowadzenie – sport w życiu społecznym.

2. Rola i zadania samorządu w rozwoju i promocji sportu.

3. Diagnoza sytuacji w starachowickim sporcie.

• stan bazy sportowo – rekreacyjnej;

• zadania realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia.

4. Cele strategiczne i priorytety w zakresie :

• rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej;

• wychowania fizycznego i sportu szkolnego;

• sportu wyczynowego. 

5. Upowszechnianie sportu dla wszystkich wśród: 

• dzieci i młodzieży szkolnej 

• osób dorosłych 

• osób niepełnosprawnych 

6. Kadry nauczycielskie i trenerskie. 



1.1.1.1. Wprowadzenie – sport w życiu społecznymWprowadzenie – sport w życiu społecznymWprowadzenie – sport w życiu społecznymWprowadzenie – sport w życiu społecznym

Sport  jest  jedną  z  ważnych wartości  kulturowych wpływających  na

rozwój człowieka – jego zdrowie, jakość życia  i stanowi istotną dziedzinę

ludzkiej  aktywności  wyrastającą  z  naturalnych  potrzeb  człowieka

rozwoju sprawności fizycznej,  nabywania umiejętności ruchowych oraz

ich prezentacji w trakcie rywalizacji. 

Sport pomaga - zwłaszcza młodemu pokoleniu - w zwalczaniu zjawisk

określanych powszechnie mianem patologii społecznej i stanowi swoiste

antidotum na plagę narkomanii, czy alkoholizmu. 

Sport  jest  czynnikiem  stymulującym prawidłowy  rozwój  młodych  ludzi

i  sprzyja  kształtowaniu  pozytywnych  cech  osobowości  oraz  takich

wartości  jak  :  odpowiedzialność,  wytrwałość,  koleżeńskość,

obowiązkowość,  odporność  na  stres,  systematyczność,  ambicja,  wola

walki, chęć bycia lepszym. Daje szansę utalentowanej młodzieży wybicia

się,  znalezienia  swojego  miejsca  w  życiu.  Młodzież  uczestnicząca

w sportowej rywalizacji  uczy się współdziałania w grupie, poznaje kraj

oraz  świat.  Natomiast  sport  w  formie  aktywności  ruchowej  służy

podtrzymaniu  zdrowia,  sprawności  fizycznej,  wydolności  oraz  dobrego

samopoczucia.  Sport  jak  pokazuje  praktyka  można  uprawiać



w  dowolnym  wieku  i  w  różnych  formach  odpowiadającym  potrzebom

jednostki, jej możliwościom i zainteresowaniom.

Sport uprawiany w ramach systemu zawodowego może być znaczącym

źródłem dochodu.

W  krajach  Unii  Europejskiej  kultura  fizyczna  i  sport  stały  się  bardzo

istotnym elementem strategii dydaktyczno – wychowawczej realizowanej

na terenie szkół wszystkich szczebli.

Sport jest jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. Tworzy rynki

pracy  i  produkcji.  W następstwie rosnącego znaczenia  nowych źródeł

przekazu sport będzie ważną częścią programu rozrywek społeczeństwa

XXI wieku. 

Państwo jest  żywotnie  zainteresowane  rozwojem i  upowszechnianiem

różnych form sportu  –  i  znajduje  to wyraz w „Strategii  rozwoju sportu

w Polsce do roku 2012”.

Rolą państwa jest przede wszystkim stworzenie warunków do rozwoju

kultury  fizycznej  poprzez  tworzenie  prawa  regulującego  m.in.  zasady

uczestnictwa  i  działalności  w  sporcie  sprzyjającego:  bezpieczeństwu

podczas imprez, zwalczającego wynaturzenia, kształceniu specjalistów,

szkoleniu  utalentowanej  sportowo młodzieży oraz  wspieraniu  ważnych

inicjatyw społecznych m.in. budowy obiektów sportowych. 

Kultura fizyczna oraz propagowanie sportowego trybu życia należy do

wartości  społecznych,  które  są  trwałym  elementem  polityki  państwa.

Podstawą w kreowaniu strategii resortu w zakresie sportu powszechnego

jest stan wiedzy o zdrowiu, sprawności i aktywności fizycznej Polaków.

Od lat prowadzone badania wskazują na pogarszający się stan zdrowia i

sprawności  społeczeństwa  polskiego.  Ponadto  brakuje  nawyków

aktywnego spędzania czasu wolnego, zarówno przez osoby dorosłe, jak

też przez dzieci i młodzież. 



Celem  dokumentu  „Strategia  rozwoju  sportu  w  Starachowicach

w latach 2009-2015 i na lata następne” jest ocena sportu oraz określenie

działań niezbędnych dla osiągnięcia wysokiego poziomu kultury fizycznej

w mieście. 

2.  Rola i zadania samorządu w rozwoju i promocji sportu2.  Rola i zadania samorządu w rozwoju i promocji sportu2.  Rola i zadania samorządu w rozwoju i promocji sportu2.  Rola i zadania samorządu w rozwoju i promocji sportu

Zadaniem  własnym  samorządu  terytorialnego  jest  obok  innych

spraw publicznych o znaczeniu lokalnym wspieranie kultury fizycznej na

swoim terenie działania.

Upowszechnianie  sportu  i  rekreacji  ruchowej  wymaga  od  władz

samorządowych  przeznaczenia  części  budżetu  na  dofinansowanie

zadań  związanych  z  aktywnością  ruchową  ogółu  społeczności

z  uwzględnieniem  budowy  terenów  rekreacyjnych  oraz  urządzeń

sportowych.  Zagadnienia  dotyczące  wspierania  kultury  fizycznej  na

poziomie samorządu terytorialnego regulują obok ustawy o samorządzie

gminnym z dnia 8 marca 1990r. – (  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z późniejszymi zmianami),  także przepisy :  ustawa z dnia 18 stycznia

1996r.  o  kulturze  fizycznej  (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  81  poz.  889

z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dn. 29 lipca 2005r. o sporcie

kwalifikowanym  (Dz.  U.  z  2005r.  Nr  155  poz.  1298  z  późniejszymi

zmianami)  określające  rolę  i  obowiązki  samorządu  terytorialnego  w

sferze rekreacji ruchowej. Wynika z niej, że organizowanie działalności

w dziedzinie  sportu  i  rekreacji  ruchowej  oraz  tworzenie  odpowiednich

warunków  technicznych  dla  ich  rozwoju  jest  obowiązkiem  samorządu

terytorialnego,  klubów sportowych oraz  stowarzyszeń kultury  fizycznej

i ich związków. 

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256

poz. 2572 z późniejszymi zmianami) z kolei mówi, że prowadzenie szkół



państwowych  i  placówek  oświatowo  -  wychowawczych  jest

obowiązkowym zadaniem gminy;  obowiązkiem szkół  jest  prowadzenie

zajęć  wychowania  fizycznego,  publiczne  szkoły  i  placówki  mogą

organizować gimnastykę korekcyjną i  pozalekcyjne zajęcia  z  rekreacji

ruchowej. 

W świetle cytowanych aktów prawnych do podstawowych obowiązków

samorządów  terytorialnych  należy  obowiązek  zaspokojenia  potrzeb

społeczności lokalnej w zakresie kultury fizycznej, dostępu do urządzeń

sportowych i  terenów rekreacyjnych.  Ważnym partnerem w osiąganiu

powyższych  celów  są  organizacje  spoza  sfery  finansów  publicznych,

głównie stowarzyszenia kultury fizycznej. 

Gmina  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  klubów  sportowych

i  stowarzyszeń,  mieszkańców  opracowała  „Strategię  rozwoju  bazy

sportowo – rekreacyjnej  i  turystycznej w Starachowicach na lata 2007-

2013  i  lata  następne”  stanowiącą  załącznik  Nr  1  do  uchwały

Nr V/1/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2006r.  

Gmina  od  kilku  lat  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.

873  ze  zmianami)  ogłasza  konkursy  ofert  na  realizację  zadań

publicznych m.in. z zakresu kultury fizycznej i sportu.  Kluby sportowe

i stowarzyszenia biorące w nich udział  otrzymują środki finansowe na

swoją  statutową  działalność.  Dotacje  przeznaczone  są  na  płace  dla

szkoleniowców  prowadzących  zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą,  udział

sportowców  we  współzawodnictwie  sportowym  na  szczeblu  miejskim,

wojewódzkim,  makroregionalnym i  ogólnopolskim;  organizację  imprez,

zawodów, a także obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego. 

Z tych środków korzystają następujące kluby i  stowarzyszenia:  UMKS

„Gracz”; KLKS „Juventa – Kobex”; KKS ASPN „Juventa”; SUKS „Sokół”;



KP LOK „Kalmar”; KSSSiK „Wiking”; KS „Dragon”; SKS „Star 1926”; KS

„Świt”; MSZS; KLIMU „Gambit”, MKS „Star”. Prezydent Miasta obejmuje

także patronat nad prestiżowymi imprezami organizowanymi przez kluby

i stowarzyszenia zapisanymi w Miejskim Kalendarzu Imprez Sportowo –

Rekreacyjnych na dany rok. I przeznacza na ich organizację z budżetu

miasta  znaczące  kwoty.  Kluby  sportowe  i  stowarzyszenia  korzystają

nieodpłatnie  z  obiektów  sportowo  –  rekreacyjnych  funkcjonujących  na

terenie  miasta  administrowanych  przez  Miejskie  Centrum  Rekreacji

i Wypoczynku.  Zawodnicy mają do dyspozycji Miejską Halę Sportową

przy ul. Jana Pawła II; Krytą Pływalnię przy ul. Wojska Polskiego; Miejski

Stadion Sportowy przy ul. Szkolnej oraz strzelnicę przy ul. Strzelniczej.

Korzystają  także  z  sal  gimnastycznych,  boisk  szkolnych  oraz  terenu

sportowo – rekreacyjnego przy ul. Pustowójtównej.

Przy  Prezydencie  Miasta  Starachowice  (od  2005r.)  działa  w  oparciu

o m.in.  ustawę z dnia  18 stycznia 1996r.  o kulturze fizycznej  (Dz.  U.

z 2001r. Nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami) Gminna Rada SportuGminna Rada SportuGminna Rada SportuGminna Rada Sportu -

w  skład,  której  wchodzą  przedstawiciele  organizacji  i  instytucji

realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Gminna Rada Sportu

jest  organem  inicjującym  i  opiniodawczym  w  sprawach  dotyczących

kultury fizycznej i  sportu w Gminie Starachowice. Kadencja Rady trwa

2 lata.

Do zadań Rady należy :

1. Tworzenie  krótkofalowych  i  długofalowych  programów

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Starachowice.

2. Wspieranie  inicjatyw  społecznych  w  zakresie  sportu  i  rekreacji

ruchowej.



3. Współpraca z  Komisją  Edukacji,  Kultury,  Zdrowia i  Sportu  Rady

Miejskiej  w  Starachowicach  w  celu  wypracowania  nowych  form

i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.

4. Opiniowanie: 

a.) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej;

b.) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;

c.) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej;

d.) programów bazy sportowej na danym terenie;

e.) planów imprez sportowych i rekreacyjnych dofinansowanych

przez gminę;

Na  początku  każdego  roku  w  Urzędzie  Miejskim  jest  organizowane

uroczyste spotkanie poświęcone podsumowaniu dorobku sportowego (za

rok miniony). 

W  trakcie  spotkania  młodzi  zawodnicy  medaliści  Mistrzostw  Polski  –

otrzymują zgodnie z uchwałą Nr II/10/06 Rady Miejskiej                           w

Starachowicach  z  dnia  27  marca  2006r.  z  późniejszymi  zmianami

stypendia sportowe za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie

międzynarodowym i  krajowym.  Jest  to sprawdzona –  skuteczna forma

mobilizacji młodzieży do pracy na treningach nad kunsztem sportowym.

I  jednocześnie  wsparcie  finansowe  dla  młodzieży  znajdującej  się

niejednokrotnie w trudnej sytuacji finansowej. 

Oprócz stypendiów Prezydent Miasta przyznaje także doroczne nagrody

pieniężne  i  wyróżnienia  za  wybitne  osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury

fizycznej  i  sportu  (w  oparciu  o  uchwałę  Nr  II/11/06  Rady  Miejskiej

w Starachowicach z dnia 27 marca 2006r.). 



                  3.Diagnoza sytuacji w Starachowickim sporcie                   3.Diagnoza sytuacji w Starachowickim sporcie                   3.Diagnoza sytuacji w Starachowickim sporcie                   3.Diagnoza sytuacji w Starachowickim sporcie 

• stan bazy sportowo – rekreacyjnejstan bazy sportowo – rekreacyjnejstan bazy sportowo – rekreacyjnejstan bazy sportowo – rekreacyjnej

Diagnoza sytuacji w starachowickim sporcie – ujęta jest w „Strategii

rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej i turystycznej w Starachowicach na

lata 2007 – 2013 i lata następne” stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały

Nr V/I/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2006r. 

Zawiera  ona  m.in.  diagnozę  stanu  istniejącego  wraz  ze

zidentyfikowanymi  obszarami  problemowymi  (mocne  i  słabe  strony)

zalewów  „Lubianka”,  „Piachy”,  Krytej  pływalni  ul.  Wojska  Polskiego,

Miejskiej  Hali  Sportowej  ul.  Jana  Pawła  II,  Kortów  tenisowych  –  ul.

Krzosa,  strzelnicy  sportowej,  basenu  odkrytego  oraz  kompleksu

sportowego  –  stadion.  Są  to  w  większości  z  wyjątkiem  Miejskiej  Hali

Sportowej  obiekty  przestarzałe  wymagające  dużych  nakładów

finansowych na  remonty i modernizacje. Stan techniczny obiektów budzi

szereg zastrzeżeń. I z tego powodu kluby sportowe nie  mogą w pełni

realizować wyznaczonych celów szkoleniowych. 

Ograniczeniu  ulega  także  liczba  dzieci  i  młodzieży  uczestniczącej

w zajęciach. W 2008 roku oddano do użytku lodowisko syntetyczne na

Szlakowisku  oraz  kompleks  sportowo  –  rekreacyjny  przy  ul.

Pustowójtównej.

W chwili obecnej trwają prace związane z budową krytej pływalni przy ul.

Szkolnej. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2010 roku.

Administratorem  wymienionych  obiektów  (z  wyjątkiem  kortów

tenisowych) jest Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku. 

• zadania realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszeniazadania realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszeniazadania realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszeniazadania realizowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia



Na terenie gminy funkcjonuje 15 klubów sportowych  i stowarzyszeń,

które zajmują się  szkoleniem dzieci  i  młodzieży  oraz  uczestniczą we

współzawodnictwie krajowym na szczeblu województwa, makroregionu,

a także kraju. Gmina Starachowice zajmuje od kilku lat -  w krajowym

systemie  sportu  młodzieżowego  –  drugie  miejsce  w  województwie

świętokrzyskim  ustępując  jedynie  Kielcom.  Natomiast  w  klasyfikacji

klubów strzelcy  „Świtu”  od  sześciu  lat  zajmują  pierwsze  bądź  drugie

miejsce  w  województwie  świętokrzyskim.  W  dziesiątce  najlepszych

klubów  świętokrzyskiego  regularnie  plasują  się  lekkoatleci  „Juventy  –

Kobex”.

Punkty dla gminy w systemie sportu młodzieżowego zdobywają ponadto

pięściarze  SKS „Star  1926”,  koszykarki  UMKS „Gracz”,  piłkarze KKS

ASPN  „Juventa”,  ciężarowcy  KSSSiK  „Wiking”  oraz  reprezentanci

„Dragona”  -  kick  boxing.  Współzawodnictwo  obejmuje  rywalizację

w  czterech  kategoriach  wiekowych:  młodzików  (Międzywojewódzkie

Mistrzostwa  Młodzików),  juniorów  młodszych  (Mistrzostwa  Polski

Juniorów  Młodszych  i  Ogólnopolska  Olimpiada  Młodzieży),  juniorów

(Mistrzostwa  Polski  Juniorów)  i  młodzieżowców  (Młodzieżowe

Mistrzostwa Polski).

Warto  podkreślić,  iż  na  listę  medalistów  Mistrzostw  Polski  –  we

wszystkich kategoriach wiekowych wpisują  się od lat  strzelcy „Świtu”,

lekkoatleci „Juventy – Kobex”, trójboiści siłowi „Wikinga” oraz zawodnicy

trenujący  kick  boxing  w  „Dragonie”.  Do  kadry  narodowej  od  lat

powoływani  są  lekkoatleci  „Juventy  –  Kobex”,  strzelcy  „Świtu”

i wychowankowie „Dragona”.

Kluby  Sportowe  i  Stowarzyszenia  funkcjonujące  na  terenie

miasta  prowadzą  działalność  w  następujących  sekcjach:  KS



„Świt”  -  strzelectwo  sportowe;  Klub  Płetwonurków  Ligi  Obrony

Kraju  „Kalmar”  -  pływanie,  nurkowanie;  KS  „Barakuda”  -

pływanie;  KS  „Dragon”  -  kick  boxing;  Automobilklub  Kielecki  –

Oddział w Starachowicach – sporty samochodowe; Klub Sportowy

Sportów  Siłowych  i  Kulturystyki  „Wiking”  -  trójbój  siłowy,

wyciskanie  sztangi  leżąc;  Katolicki  Ludowy  Klub  Sportowy

„Juventa  –  Kobex”-  lekka  atletyka;  Katolicki  Klub  Sportowy  –

Autonomiczna  Sekcja  Piłki  Nożnej  „Juventa”  -  piłka  nożna;

Miejski  Szkolny  Związek  Sportowy  –  organizacja  imprez  dla

uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów;  KS  „Star  1926”  -

boks;  Uczniowski  Międzyszkolny  Klub  Sportowy  „Gracz”  -

koszykówka  kobiet;  KS  „HDD  Dynamic”  -  boks,  kick  boxing;

Miejski  Klub  Sportowy  „Star”  -  piłka  nożna;  Starachowicki

Uczniowski  Klub  Sportowy  „Sokół”  -  piłka  nożna,  szachy;

Katolicki  Ludowy  Integracyjny  Międzyszkolny  Uczniowski  Klub

Sportowy  „Gambit”  -szachy;  KS  „Czwórka”  -  siatkówka

dziewcząt,  koszykówka  chłopców;  Świętokrzyski  Okręgowy

Związek Strzelectwa Sportowego – strzelectwo sportowe.

 Ogółem w klubach sportowych szkoleniem objętych jest około tysiąca

osób. Zajęcia z młodymi sportowcami prowadzi 50 szkoleniowców. Są to

w  zdecydowanej  większości  absolwenci  Akademii  Wychowania

Fizycznego  ze  specjalnością  trenerską  –  pracujący  na  co  dzień

z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. 

4.4.4.4. Cele strategiczne i priorytety w zakresieCele strategiczne i priorytety w zakresieCele strategiczne i priorytety w zakresieCele strategiczne i priorytety w zakresie



• rozwoju bazy sportowo – rekreacyjnejrozwoju bazy sportowo – rekreacyjnejrozwoju bazy sportowo – rekreacyjnejrozwoju bazy sportowo – rekreacyjnej.

Budowa  nowych  oraz  modernizacja  już  istniejących  obiektów

sportowo  –  rekreacyjnych  przyczyni  się  do  wzrostu  liczby  dzieci

i młodzieży uczęszczającej  w zajęcia sportowych organizowanych przez

kluby  i  stowarzyszenia.  Młodzi  zawodnicy  będą  w  profesjonalnych

warunkach pracować nad kunsztem sportowym i osiągać coraz lepsze

wyniki w rywalizacji z rówieśnikami.

Stworzenie  profesjonalnej  bazy  umożliwi  wymianę:  grup  sportowych,

myśli  szkoleniowej  oraz  przyczyni  się  do  zagospodarowanie  czasu

wolnego szerokiej rzeszy dzieci i młodzieży szkolnej. W naszym mieście

będą mogły  odbywać się prestiżowe zawody – rangi – Mistrzostw Europy,

Mistrzostw Polski z udziałem najlepszych sportowców. 

Strategia  rozwoju  bazy  sportowej  jest  spójna  z  priorytetami  gminy

w  zakresie  rozwoju   takich  dyscyplin  sportu  jak:  piłka  nożna,  lekka

atletyka, strzelectwo, koszykówka, pływanie.

•••• wychowania fizycznego i sportu szkolnegowychowania fizycznego i sportu szkolnegowychowania fizycznego i sportu szkolnegowychowania fizycznego i sportu szkolnego

Wyniki  badań  jednoznacznie  wskazują,  że  młode  pokolenie  Polaków

charakteryzuje się niskim poziomem wydolności i sprawności fizycznej.

Wynika  to  m.in.  z  braku  atrakcyjnej  oferty  w  zakresie  wychowania

fizycznego  i  sportu  szkolnego  oraz  narastających  zagrożeń

patologicznych (narkomania, alkoholizm, przestępczość). Jeżeli chcemy

jak zapisano w strategii rozwoju sportu w Polsce osiągnąć do 2012 roku

europejskie standardy m.in. w zakresie powszechności i dostępności do

sportu będziemy kłaść nacisk na :



• wyrobienie u młodych ludzi nawyku uprawiania sportu;

• zapoznanie  uczniów  z   tajnikami  i  przepisami  dyscyplin

sportowych;

• nauczenie  uczniów podstawowych  umiejętności  w zakresie

uprawiania różnych dyscyplin sportowych;

• podnoszenie  ogólnej  sprawności  fizycznej  uczniów  (już

w wieku przedszkolnym – korektywa);

• kształtowanie  w  trakcie  zajęć  prawidłowych  nawyków

ruchowych;

• opracowanie  atrakcyjnego  programu  zagospodarowania

czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży.  To  zadanie  jest

realizowane  w  ramach  Miejskiego  Kalendarza  Imprez

Sportowo  –  Rekreacyjnych  przez  Wydział  Promocji  Miasta

i  Sportu  Urzędu  Miejskiego  przy  współpracy  Miejskiego

Centrum Rekreacji i Wypoczynku, Starachowickiego Centrum

Kultury,  klubów  sportowych,  stowarzyszeń,  placówek

oświatowych.  Kalendarz  zawiera  ponad  100  imprez

organizowanych w skali całego roku;

• tworzenie klas sportowych;

• zachęcanie uczniów do udziału w imprezach organizowanych

przez Miejski Szkolny Związek Sportowy – Szkolne Igrzyska

Sportowe;

• promowanie wśród uczniów zdrowego stylu.

Objęcie  nauką  pływania  jak  największej  liczby  uczniów.  Zamiast

wydawać pieniądze na leczenie wad postawy zadbajmy o profilaktykę.

Upowszechnianie  sportu  dzieci  i  młodzieży  powinno  się  odbywać

poprzez utworzenie lig miejskich w strategicznych dyscyplinach sportu

m.in. :piłce nożnej, koszykówce, lekkiej atletyce, strzelectwie, pływaniu.



Rozgrywki  przebiegałyby  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta  przy

współpracy  Miejskiego  Szkolnego  Związku  Sportowego,  Miejskiego

Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku,  klubów  sportowych  i  placówek

oświatowych. Zawody stanowiłyby formę naboru uzdolnionej młodzieży

do klas sportowych i  klubów sportowych. 

•••• sportu wyczynowegosportu wyczynowegosportu wyczynowegosportu wyczynowego

Sport  wyczynowy  uprawiany  jest  przez  osoby  utalentowane

w  młodym  i  dojrzałym  wieku  z  myślą  o  uzyskiwaniu  jak  najlepszych

wyników. Zgodnie ze strategią polskiego sportu podstawową jednostką

organizacyjną realizującą zadania w tym zakresie jest klub sportowy ze

swoimi  sekcjami.  W  kraju  jest  tendencja  tworzenia  klubów

jednosekcyjnych,  które  są  tańsze  w  utrzymaniu  i  nastawiają  się  na

szkolenie  w  konkretnej  dyscyplinie  sportu.  W  obszarze  sportu

wyczynowego  należy  wyodrębnić:  sport  młodzieżowy,  sport

kwalifikowany, sport olimpijski i sport zawodowy.

         W strategii  Miasta  Starachowice  dotyczącej  rozwoju  sportu         W strategii  Miasta  Starachowice  dotyczącej  rozwoju  sportu         W strategii  Miasta  Starachowice  dotyczącej  rozwoju  sportu         W strategii  Miasta  Starachowice  dotyczącej  rozwoju  sportu

wyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu na najbliższewyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu na najbliższewyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu na najbliższewyczynowego należy się skoncentrować na postawieniu na najbliższe

lata na rozwój takich dyscyplin sportu, które :lata na rozwój takich dyscyplin sportu, które :lata na rozwój takich dyscyplin sportu, które :lata na rozwój takich dyscyplin sportu, które :

• cieszą się dużą popularnością wśród społeczeństwa naszego

miasta i są widowiskowe; 

• w oparciu o kadrę szkoleniową, bazę sportowo – rekreacyjną,

tradycję, potencjał ludzki gwarantują sukces;

• ze względu na wyniki sportowe przysparzają naszemu miastu

splendoru na arenie krajowej oraz międzynarodowej;



• zapewniają trenującym stabilizację organizacyjną, finansową

i szkoleniową;

Do takich dyscyplin sportu należą :

• piłka  nożnapiłka  nożnapiłka  nożnapiłka  nożna –  niezwykle  widowiskowa  dyscyplina  sportu,

bogate tradycje, najliczniej uprawiana, duża liczba trenerów,

trzy kluby o profilu piłkarskim, dobre wyniki;

• lekka  atletykalekka  atletykalekka  atletykalekka  atletyka –  cieszy  się  dużą  popularnością  wśród

młodszej  i  starszej  części  społeczeństwa,  duża  liczba

medalistów  Mistrzostw  Polski  –  we  wszystkich  kategoriach

wiekowych,  reprezentantów  Polski,  oddani,  zaangażowani

w pracę szkoleniowcy;

• strzelectwo  strzelectwo  strzelectwo  strzelectwo  –  obiekty  jedne  z  nielicznych  w  kraju

przystosowane  do  rozgrywania  zawodów  we  wszystkich

konkurencjach  olimpijskich  –  rangi  krajowej  oraz

międzynarodowej,  bogate  tradycje,  wybitni  szkoleniowcy.

Wychowankowie klubu – reprezentanci Polski – zdobywają od

lat medale w zawodach rangi Mistrzostw Polski.

• koszykówkakoszykówkakoszykówkakoszykówka –  widowiskowa  –  halowa  dyscyplina  sportu  –

dobra  baza,  tradycje,  duża  popularność,  wykwalifikowani

szkoleniowcy, dobre wyniki;

• pływaniepływaniepływaniepływanie –  dyscyplina  popularna  wśród  dzieci  i  młodzieży,

duża  liczba  szkoleniowców.  Dobra  baza do  uprawiania  tej

dyscypliny.

Gmina  będzie  również  w  miarę  swoich  możliwości  –  wspierać  także

rozwój takich dyscyplin sportu jak:



•••• boksboksboksboks – posiada w naszym mieście bogate tradycje – ponad

100  medali  w  zawodach  rangi  Mistrzostw  Polski.  Duże

grono sympatyków;

•••• kick  boxingkick  boxingkick  boxingkick  boxing –  zyskuje  coraz  większą  popularność  wśród

młodzieży. W tej dyscyplinie nasi zawodnicy zdobywają od

kilku  lat  medale  w  Mistrzostwach Świata  i  Mistrzostwach

Polski;

•••• szachyszachyszachyszachy – ta dyscyplina cieszy się popularnością – zwłaszcza

wśród młodzieży szkolnej. W mieście funkcjonują dwa kluby

szachowe;

•••• brydż  sportowybrydż  sportowybrydż  sportowybrydż  sportowy –  doskonała  baza  do  uprawiania  tej

dyscypliny  sportu,  tradycje,  zaangażowani  działacze

posiadający  duże  doświadczenie  w  organizacji  imprez

najwyższej rangi;

•••• siatkówka  –siatkówka  –siatkówka  –siatkówka  – starachowicka  młodzież  wykazuje  duże

predyspozycje do uprawiania tej dyscypliny sportu. I odnosi

sukcesy  w  zawodach  na  szczeblu  wojewódzkim,

ogólnopolskim.

•••• trójbój siłowytrójbój siłowytrójbój siłowytrójbój siłowy – z roku na rok wzrasta popularność tej jakże

dynamicznie  rozwijającej  się  dyscypliny  sportu.  Duże

sukcesy w zawodach rangi  Mistrzostw Świata,  Mistrzostw

Europy  i  Mistrzostw  Polski.  Dobra  baza,  wybitni

szkoleniowcy. Wszystko wskazuje na to,  że trójbój  siłowy

stanie  się  już  w  niedalekiej  przyszłości  dyscypliną

olimpijską.



Gmina  ze  względu  na  rozległość  potrzeb  społecznych  nie  jest

w  stanie  wspierać  wszystkich  inicjatyw  społecznych.  Dlatego  należy

stworzyć  odpowiednie  warunki  do  tego,  aby  przy  Prezydencie  Miasta

Starachowice  powstała  Rada  Sponsorów  ds.  Sportu  z  udziałem

przedstawicieli firm i instytucji funkcjonujących na terenie gminy. Każda

dyscyplina  sportowa  będzie  miała  wówczas  sponsora  strategicznego.

W  oparciu  o  potencjał  ludzki,  bazę  oraz  możliwości  finansowe

samorządu i sponsorów zostaną wyznaczone – na najbliższe lata – cele

strategiczne dla poszczególnych dyscyplin sportu. 

Trzeba  zachęcać  kluby i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie gminy

do  ubiegania  się  o  status  organizacji  pożytku  publicznego.

A  wówczas  będą  mogły  pozyskiwać  dodatkowe  środki  na  swoją

działalność  m.in.  z  odpisów.  Status  organizacji  pożytku  publicznego

posiadają: KLKS „Juventa - Kobex” i KS „Świt”.

Działanie  wszystkich  starachowickich  klubów   jest  oparte  o  proces

wychowania i szkolenia dzieci i młodzieży. Tak jest m.in. w strzelectwie

sportowym, piłce nożnej, lekkiej atletyce, koszykówce żeńskiej, trójboju

siłowym, boksie, kick boxingu, pływaniu. Dlatego sprawa naboru młodych

sportowców ma dla nich tak duże znaczenie.

Drugą  nie  mniej  istotną  kwestią  jest  zagwarantowanie  uzdolnionym

sportowo  uczniom  możliwości  systematycznego  treningu  w  dobrych

warunkach  i  pogodzenie  wynikających  z  tego  obowiązków  z  nauką.

Niektóre kluby podjęły organizację szkolenia na poziomie Gimnazjum nr

1 strzelectwo – KS „Świt” i koszykówka dziewcząt - UMKS „Gracz”  oraz

Gimnazjum Nr  4  –  siatkówka dziewcząt  i  koszykówka chłopców –  KS

„Czwórka” poprzez organizację klas sportowych.  Nabór do takich klas

w  szkołach  podstawowych  i  gimnazjach  powinien  być  oparty  na

profesjonalnie zorganizowanej akcji marketingowej na terenie gminy oraz



powiatu starachowickiego. W roku poprzedzającym otwarcie klas należy

przeprowadzić  cykl  zawodów  –  w  ramach  lig  miejskich  oraz

sprawdzianów, które wyłonią dzieci i młodzież uzdolnioną sportowo. Inne

metody selekcji  kandydatów do klas to:  obserwacja uczniów w trakcie

zajęć  prowadzona  przez  nauczycieli  wychowania  fizycznego  oraz

wywiady środowiskowe. 

Cele strategiczne dla wiodących dyscyplin sportu na najbliższe lata :Cele strategiczne dla wiodących dyscyplin sportu na najbliższe lata :Cele strategiczne dla wiodących dyscyplin sportu na najbliższe lata :Cele strategiczne dla wiodących dyscyplin sportu na najbliższe lata :

• piłka  nożnapiłka  nożnapiłka  nożnapiłka  nożna –  stworzenie  na  bazie  wychowanków

starachowickich klubów – przy współpracy gminy, sponsorów -

klasowego  zespołu  seniorów występującego  w coraz  wyższej

klasie rozgrywkowej. 

W przyszłości gmina może być udziałowcem klubu piłkarskiego

przekształconego  w  spółkę  akcyjną  i  przeznaczać  na  jego

działalność  środki  finansowe.  Może  także  wyasygnować

z budżetu gminy środki na stypendia dla futbolistów – w oparciu

o Uchwałę Rady Miejskiej. Warunkiem uzyskania stypendiów są

występy zespołu seniorskiego w rozgrywkach na poziomie co

najmniej III   ligi. 

• strzelectwostrzelectwostrzelectwostrzelectwo –  utrzymanie  wysokiej  pozycji  na  arenie

wojewódzkiej  i  ogólnopolskiej.  Objęcie  szkoleniem  coraz

większej  liczby  dzieci  i  młodzieży,  wyposażenie  zawodników

odnoszących  sukcesy  w  Krajowym  Systemie  Sportu

Młodzieżowego  w  wysokiej  klasy  sprzęt.  Organizacja

prestiżowych  imprez  takich  jak  Puchar  Polski,  Ogólnopolska

Olimpiada  Młodzieży,  Młodzieżowe  Mistrzostwa  Polski  oraz



zawodów międzynarodowych z  udziałem czołowych  strzelców

Europy.

• koszykówka żeńskakoszykówka żeńskakoszykówka żeńskakoszykówka żeńska – zbudowanie na bazie wychowanek klubu

zespołu seniorskiego, który powinien w niedalekiej  przyszłości

powalczyć o ekstraklasę. Stworzenie zawodniczkom właściwych

warunków  do  pracy  nad  kunsztem  sportowym.

(zabezpieczenie  koszykarkom  etatów  w  firmach  bądź

stypendiów klubowych).

• lekka  atletykalekka  atletykalekka  atletykalekka  atletyka –  utrzymanie  wysokiej  pozycji  klubu  w  sporcie

młodzieżowym,  objęcie  szkoleniem większej  grupy młodzieży.

Rozwój  tzw.  konkurencji  technicznych jak skok w dal,  wzwyż,

pchnięcie  kulą,  rzut  dyskiem,  itp.  Współpraca  z  klubami

sportowymi  w  zakresie  tzw.  ogólnorozwojówki.  Organizacja

zawodów z udziałem czołówki krajowej;

• pływaniepływaniepływaniepływanie –  objęcie  szkoleniem  uczniów  szkół  podstawowych

i  gimnazjów.  W  pierwszym  etapie  dzieci  i  młodzież  szkolna

nabywają umiejętności  poruszania  się  w wodzie.  A następnie

przygotowują się do udziału w zawodach na szczeblu: gminy,

powiatu, województwa i makroregionu. 

         Kluby  wspierane  –  przez  gminę  –  powinny  opracować  plany

szkolenia zawodników mających szansę uczestniczenia w Mistrzostwach

Świata,  Mistrzostwach  Europy,  Pucharze  Świata  i  Igrzyskach

Olimpijskich. Sportowcy powinni być otoczeni w klubach fachową opieką

medyczną oraz  korzystać  z  odnowy  biologicznej,  pływalni.  Konieczne

jest  wprowadzenie  i  przestrzeganie  Sportowego  Kodeksu  Etycznego

„Fair Play”, który zmierza do wyeliminowania takich negatywnych zjawisk

jak oszustwa, cwaniactwo, korupcja, doping, przemoc, nierówne szanse,



nadmierna eksploatacja zawodników. Instytucje i osoby, które wpływają

bezpośrednio  na  sportowe  doświadczenia  dzieci  i  młodzieży  winny

nadać  zasadom  Fair  Play  najwyższy  priorytet.  Sport  spełnia  istotną

i  ważną  rolę  wychowawczą  oraz  społeczną.  Powinien  dostarczać

wzorców  osobowych,  integrować  społeczeństwo  i  być  widowiskiem

z udziałem aktorów – czyli sportowców.

Priorytety w strategii starachowickiego sportuPriorytety w strategii starachowickiego sportuPriorytety w strategii starachowickiego sportuPriorytety w strategii starachowickiego sportu

Realizacja  każdego z  celów strategicznych  wymaga podjęcia  szeregu

zadań,  które  są  wymienione  wg  hierarchii  ważności.  Nie  wszystkie

zadania muszą być wykonywane równocześnie, dlatego też strategiczny

plan rozwoju sportu w Starachowicach winien być realizowany etapowo

z jednoczesnym określeniem zadań priorytetowych.

W tym zestawie zadań do priorytetowych celów należy zaliczyć :

• podniesienie na wyższy poziom zajęć wychowania fizycznego

i sportu szkolnego;

• doskonalenie systemu szkolenia dzieci  uzdolnionych sportowo

(klasy  sportowe,  szkoły  sportowe,  szkoły  mistrzostwa

sportowego);

• w  dyscyplinach  sportu  uznanych  za  wiodące  obligatoryjne

wdrożenie  systemu  szkolenia  sportowego,  gwarantującego

wychowanie  zawodników  na  wysokim  poziomie  sportowym

w grach zespołowych i konkurencjach indywidualnych;

5.Upowszechnianie sportu dla wszystkich5.Upowszechnianie sportu dla wszystkich5.Upowszechnianie sportu dla wszystkich5.Upowszechnianie sportu dla wszystkich



Upowszechnianie sportu – to zgodnie ze strategią rozwoju sportu

w Polsce do roku 2012 -  ważny czynnik profilaktyki  i  dbałości  o stan

zdrowia  społeczeństwa,  szerszego  dostępu  obywateli,  a  także  osób

niepełnosprawnych do różnych form sportowej aktywności.  To również

jeden  z  ważnych  i  skutecznych  sposobów  walki  z  negatywnymi

zjawiskami i wszelkimi patologiami społecznymi. 

Sport  dla wszystkich ma umożliwić dostęp do aktywności fizycznej jak

najszerszym  grupom  społeczeństwa  –  bez  względu  na  wiek,  płeć,

sprawność  fizyczną  w  formach  odpowiadających  zainteresowaniom

i  indywidualnym  możliwościom  każdego  uczestnika.  Jego  celem  jest

upowszechnianie takich form aktywności fizycznej, które będą sprzyjać

poprawie samopoczucia, podnosić aktywność fizyczną i w konsekwencji

prowadzić  do  podnoszenia  stanu  zdrowia  społeczeństwa.  Gmina

Starachowice  –  uczestniczy  od  kilku  lat  -  z  dużym  powodzeniem  -

w  Sportowym  Turnieju  Miast  i  Gmin  –  imprezie  organizowanej  przez

Krajową  Federację  Sportu  dla  Wszystkich  na  zlecenie  Ministerstwa

Sportu i Turystyki. Celem imprezy jest upowszechnianie kultury fizycznej

wśród najszerszych kręgów  społeczeństwa. 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej będzieUpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej będzieUpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej będzieUpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej będzie

realizowane przez :realizowane przez :realizowane przez :realizowane przez :

• system imprez sportowo – rekreacyjnych – z udziałem uczniów ze

szkół  podstawowych i  gimnazjów –  w ramach Szkolnych Igrzysk

Sportowych – na szczeblu : gminy, powiatu, województwa;



• w  ramach  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych,  pozalekcyjnych

organizowanych  we  wszystkich  szkołach  podstawowych

i gimnazjach;

• system miejskich lig szkolnych w wybranych dyscyplinach sportu,

w których nasze miasto odnosi sukcesy na arenie ogólnopolskiej:

strzelectwie sportowym, piłce nożnej, koszykówce, lekkiej atletyce,

a także siatkówce, szachach, tenisie stołowym, pływaniu;

• aktywny  udział  w  realizacji  Rządowych  programów  wspierania

i  realizacji  regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania

szans edukacyjnych dzieci  i  młodzieży „Aktywizacja i  wspieranie

jednostek  samorządu terytorialnego i  organizacji  pozarządowych

w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze

edukacyjnym”;

• Dofinansowanie  zadań  z  Funduszu  Zajęć  Sportowo  –

Rekreacyjnych;

• wspieranie  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych,  których  celem  jest

zabawa i wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku takich jak :

Turnieje  Dzikich  Drużyn;  Sportowe  Środy  (  cykl  imprez

plenerowych  organizowanych  na  osiedlach  mieszkaniowych);

Turnieje  Bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym,  Młodzieżowe

Turnieje  Motoryzacyjne;  Kryterium Młodego Motorowerzysty oraz

festynów  np.:  „Z  okazji  Dnia  Dziecka”,  „Powitania  Wiosny”,

„Powitania wakacji”.

Partnerami  Gminy  przy  realizacji  tych  zadań  będą  kluby  sportowe

i  stowarzyszenia,  Miejskie  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku,

Spółdzielczy  Dom  Kultury  Starachowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,

Starachowickie Centrum Kultury.



Upowszechnianie sportu wśród osób dorosłych realizowane będzieUpowszechnianie sportu wśród osób dorosłych realizowane będzieUpowszechnianie sportu wśród osób dorosłych realizowane będzieUpowszechnianie sportu wśród osób dorosłych realizowane będzie

przez:przez:przez:przez:

• pomoc  w  organizacji  rozgrywek  zespołowych:  liga  tenisa

stołowego,  piłki  nożnej,  siatkówki,  koszykówki,  strzelań

powszechnych – zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym;

• wsparcie  imprez  sportowo  –  rekreacyjnych  adresowanych  do

mieszkańców Starachowic  takich jak m.in.  :  Marszobieg Rodzin,

Bieg Uliczny Stara, Maraton pływacki, Turnieje: tenisa ziemnego,

siatkówki plażowej, koszykówki;

• wsparcie  festynów  rekreacyjno  –  sportowych  adresowanych  do

szerokiego  grona  odbiorców –  rodzin  oraz  Pikników Rodzinnych

z Prezydentem Miasta;

Partnerami gminy przy realizacji tych zadań będą stowarzyszenia i kluby

sportowe,  Miejskie  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku,  Starachowickie

Centrum Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury Starachowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej  oraz  Klub  Spółdzielczy  –  Spółdzielni  Mieszkaniowej

Lokatorsko – Własnościowej „Wanacja”.

Gmina  organizuje  w  skali  roku  ponad  100  imprez  sportowo  –

rekreacyjnych  adresowanych do szerokiego grona odbiorców.  Są one

zapisane  w  Miejskim  Kalendarzu  Imprez  Sportowo  –  Rekreacyjnych,

Turystyczno –  Krajoznawczych  i  Kulturalnych  na  dany  rok  –  na  bazie

propozycji  zgłoszonych  przez  Kluby  Sportowe  i  Stowarzyszenia  oraz

mieszkańców Starachowic. 



Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnychUpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnychUpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnychUpowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych

W strategii  rozwoju sportu w Polsce należne miejsce przypisano

sportowi osób niepełnosprawnych. 

Traktowany on jest jako ważny element rehabilitacji i zwalczania izolacji

społecznej. Temu celowi winna służyć organizacja: m.in. Olimpiad Osób

Niepełnosprawnych,  festynów  sportowo  –  rekreacyjnych  z  okazji

Światowego Dnia Inwalidy, Turniejów Rekreacyjnych Rodzin Sprawnych

Inaczej,  rajdów  samochodowych  osób  niepełnosprawnych,  biegów

ulicznych –  czy różnego rodzaju rozgrywek w tzw. grach zespołowych.

Mają one integrować społeczność lokalną. W związku z tym konieczne

jest  unowocześnienie  i  dostosowanie  do  potrzeb  osób

niepełnosprawnych  całej  bazy  sportowo  –  rekreacyjnej  funkcjonującej

w mieście. Na te cele można uzyskać środki finansowe np. z dopłat do

gier liczbowych oraz innych programów.



        6. Kadry nauczycielskie i trenerskie        6. Kadry nauczycielskie i trenerskie        6. Kadry nauczycielskie i trenerskie        6. Kadry nauczycielskie i trenerskie

W  procesie  realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego,  sportu

szkolnego i  wyczynowego ważną rolę  do odegrania  mają nauczyciele

i trenerzy. To od ich  umiejętności, predyspozycji, chęci zależeć będzie

wynik  sportowy.  Mogą  oni  swoją  postawą  ,  podejściem  do  zawodu

zachęcić  bądź  całkowicie  zniechęcić  dzieci  i  młodzież  do  uprawiania

sportu. 

Z uwagi na rosnące wymagania jakościowe, dynamiczny rozwój badań

naukowych weryfikujących stan wiedzy o sporcie niezwykle ważne jest

stałe  dokształcanie  kadry  trenerskiej.  Istnieje  konieczność  organizacji

szkoleń z zakresu fizjologii  sportu, treningu ogólno – sprawnościowego

dla  wszystkich  starachowickich  trenerów-  nauczycieli  bez  względu  na

prowadzoną  dyscyplinę.  Trenerzy  klubowi  winni  nawiązać  współpracę

z nauczycielami wychowania fizycznego. Co najmniej raz w roku Urząd

Miejski  będzie  organizatorem  narady  trenerów  koordynatorów

poszczególnych  dyscyplin  sportu,  celem  wymiany  doświadczeń

i szczegółowej analizy systemu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej

sportowo.

Prognozy  na  najbliższe  lata  wskazują,  że  największe  powodzenie  na

rynku  pracy  i  zatrudnienie  będą  mieli  specjaliści  o  szerokim  profilu

zawodowym – nauczyciel wychowania fizycznego – trener.

W  Starachowicach  na  pierwszym  miejscu  należy  postawić  problem

dokształcenia  nauczycieli  wychowania  fizycznego  współpracujących

w różnych dyscyplinach sportu jakie są prowadzone przez nasze kluby.

Dokształcanie  to  winno  mieć  dwa  kierunki:  ogólny  i  specjalistyczny.

Środki  na  te  cele  będą  przeznaczane  z  funduszu  na  doskonalenie

zawodowe nauczycieli zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela. W naszym



mieście  -  w  oparciu  o  tradycję,  bazę,  potencjał,  wybitnych  trenerów,

istnieją  warunki  do  stworzenia  ośrodka doskonalenia  kadr  nauczycieli

i trenerów w takich dyscyplinach sportu jak : piłka nożna, koszykówka,

strzelectwo,  podnoszenie  ciężarów,  trójbój  siłowy,  pływanie.

Nauczyciele – trenerzy osiągający najlepsze wyniki w pracy powinni być

dodatkowo wynagradzani – w miarę istniejących możliwości finansowych.


