
ZARYSY PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W CIESZYNIE
NA LATA 2021 – 2025

I. WIZJA

Mieszkańcy Cieszyna są aktywni fizycznie. Stowarzyszenia kultury fizycznej wspierane przez

samorząd tworzą bogatą ofertę różnych form sportowej aktywności. Wybitni sportowcy, którzy

są  wzorcem  dla  młodego  pokolenia,  mają  warunki  do  rozwoju  dzięki  odpowiedniej  bazie

sportowej oraz systemowi wsparcia.

II. MISJA

Miasto  Cieszyn  wspiera  rozwój  sportu  przez  stwarzanie  odpowiednich  warunków  dla

aktywności  fizycznej  wszystkich  grup  mieszkańców,   dzięki  współpracy władz,   miejskich

jednostek organizacyjnych oraz podmiotów działających w sferze sportu i rekreacji.

III. OBSZARY DZIAŁANIA / CELE STRATEGICZNE

1. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna dostępna dla każdego mieszkańca.

1. Cieszyn posiada  bogatą  ofertę  obiektów sportowo -  rekreacyjnych.  Obiekty w Czeskim

Cieszynie ją uzupełniają. Celem działań ze strony Miasta jest utrzymanie odpowiedniego

poziomu technicznego i modernizacja istniejących obiektów oraz ich dostępności.

2. Cieszyn rozwija bazę sportowo – rekreacyjną między innymi poprzez:

1. przebudowę stadionu przy Al. Jana Łyska.

2. budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na obiektach przy ul. Bolko

Kantora.

3. budowę sali gimnastycznej przy SP6.

4. budowę zadaszonego kortu do tenisa ziemnego.

3. Zasady  udostępniania  bazy  sportowo  –  rekreacyjnej  sprzyjają  jej  efektywnemu

wykorzystaniu.

1. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów mają  podmioty realizujące zadania własne

gminy w zakresie sportu i rekreacji.

2. Cenniki obiektów, w tym preferencyjne stawki dla  podmiotów realizujących zadania

własne gminy w zakresie sportu i rekreacji, są uzależnione od kosztów jednej godziny

funkcjonowania danego obiektu. - TEMAT DO DALSZEJ ANALIZY.

3. Każdy  mieszkaniec  Cieszyna  ma  możliwość  korzystania  z  obiektów  na  dogodnych

warunkach.
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2. Miasto wspiera finansowo zadania w zakresie sportu i rekreacji realizowane przez organizacje

sportowe.

1. Wysokość środków.

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programów szkolenia sportowego są

powiązane z budżetem Miasta i stanowią cześć procentową wydatków bieżących.

2. Wysokość  środków  na  pozostałe  obszary  jest  uzależniona  od  możliwości  budżetu

Miasta.

2. Zasady podziału środków.

1. Środki przeznaczone na realizacje programów szkolenia sportowego są podzielone na

pulę  dla  dzieci  i  młodzieży  do  19  roku  życia  oraz  oddzielną  pulę  dla  sportu

seniorskiego.

2. Pozostałe obszary, w których Miasto udziela wsparcia finansowego to:

1. organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,

2. organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo – rekreacyjnych.

3. Miasto zapewnia środki na:

1. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży do 19 roku życia,

2. nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów

i działaczy sportowych.

4. Wielkość  środków  na  sport  osób  niepełnosprawnych  –  czy  wydzielić  odrębna  pulę

środków – TEMAT DO DALSZEJ DYSKUSJI.

5. Dla  nowych  sekcji  sportowych  minimalny  okres  funkcjonowania  bez  wsparcia

finansowego ze strony Miasta na realizację programów szkolenia sportowego wynosi

3 lata.

3. Miasto stawia na sport dzieci i młodzieży.

1. Sport w szkołach podstawowych.

1. Mogą być otwierane klasy sportowe z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1. od 4 klasy szkoły podstawowej,

2. maksymalnie w dwóch dyscyplinach,

3. podpisana  zostaje  umowa  o  zasadach  współpracy  pomiędzy  klubem/klubami

sportowymi prowadzącymi szkolenie sportowe w danej dyscyplinie a daną szkołą

podstawową,

4. w oparciu o istniejące obiekty sportowe w danej  szkole  lub dostępne na terenie

Miasta.
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2. Miasto  daje  możliwość  zdobycia  podstawowych  umiejętności  jeżdżenia  na  łyżwach

i pływania.

3. Prowadzone są sportowe zajęcia pozalekcyjne w różnych dyscyplinach.

2. Organizowane jest współzawodnictwo szkół w różnych dyscyplinach.

3. Prowadzona jest współpraca z powiatem cieszyńskim, która pozwala na ciągłość szkolenia

sportowego młodzieży.

4. We współpracy z Miastami partnerskimi:

1. organizowane są  obozy sportowe,

2. organizowane są wspólne zawody sportowe.

4. Miasto tworzy ofertę sportowo - rekreacyjną dla wszystkich mieszkańców.

1. Wspierana jest aktywność sportowo - rekreacyjna wszystkich grup wiekowych poprzez:

1. udostępnianie obiektów zgodnie z harmonogramem,

2. organizowanie  zajęć  i  wydarzeń  sportowo  –  rekreacyjnych  adresowanych  do

konkretnych grup społecznych i wiekowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,

3. promocję aktywnego spędzania czasu wolnego.

2. Prowadzona jest aktywna polityka informacyjna w oparciu o kanały informacyjne Miasta

polegająca między innymi na:

1. prezentacji poszczególnych klubów sportowych, ich wyników i osiągnięć,

2. utrzymywaniu aktualnej informacji o obiektach sportowych i ich dostępności.
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