
UCHWAŁA NR XX/194/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2020-2024”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1468, poz. 1495 i poz. 2251) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2020-2024” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Wstęp  

Sport i rekreacja są jednym z fundamentów zdrowego trybu życia. Jednym z celów państwa  

i samorządu jest dążenie do rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz rekreacji  

w społeczeństwie. Aktywne ruchowo i zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek 

Gminy. Dzięki aktywności fizycznej i rekreacji, mieszkańcy gminy zyskują źródło satysfakcji 

i wszechstronnego rozwoju organizmu. Uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach 

sportowych tworzy podstawy nowoczesnego społeczeństwa. 

 

Organizacja zajęć, dostęp do bazy sportowej i możliwości swobodnego uprawiania sportu, 

zarówno wyczynowego jak i rekreacyjnego, to zadania, które realizowane na odpowiednim 

poziomie, dadzą efekty widoczne w społeczeństwie. 

Aktywność ruchowa pozwala na wykorzystanie walorów sportu dla kształtowania podstaw 

obywatelskich i przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności chuligaństwu, 

narkomanii i alkoholizmowi.  

 

Strategia Rozwoju Sportu jest dokumentem strategicznym, który ma za zadanie nakreślić 

główne kierunki i działania w latach 2020 -2024 jako niezbędne w kształtowaniu  aktywności 

i sprawności fizycznej społeczności Gminy Strzelce Opolskie. 

Strategia Rozwoju Sportu jest również istotnym elementem polityki zrównoważonego 

rozwoju Gminy Strzelce Opolskie, która pozwoli sformułować misję Gminy w zakresie 

sportu i rekreacji na kolejne lata, jak również  pomoże zdefiniować nowe potrzeby związane 

z rozwojem kultury fizycznej. 

 

Prace nad „Strategią Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2020 -2024” 

wykonywał zespół powołany przez Burmistrza Strzelec Opolskich Zarządzeniem 

Nr 137/2019 z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii 

Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie w latach 2020 -2024.  

 

W skład zespołu weszli przedstawiciele środowiska sportowego działający w mieście Strzelce 

Opolskie, przedstawiciele Rady Miejskiej i Rady Sportu, pracownicy jednostek Oświatowych 

oraz komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego. 

 

Ramy dokumentu opierają się na szczególnym dążeniu samorządu do tworzenia warunków 

dla podniesienia standardu i jakości życia mieszkańców. Wypracowana strategia jest strategią 
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kierunkową, z której powinny wynikać kolejne, działania (programy, projekty i zadania)  

do podjęcia w najbliższych latach. 

 

Podczas prac zespołu przeprowadzono szereg dyskusji nad celami strategicznymi  biorąc pod 

uwagę ewaluację poprzedniej strategii rozwoju sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 

2013-2017. 

Obecny dokument powstał w oparciu o dotychczasowe działania Gminy, analizę stanu 

obecnego jak i założeń zawartych w dokumentach Strategii rozwoju Gminy Strzelce Opolskie  

na lata 2014-2020, Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2020 oraz Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020r. 

 

Nowa strategia znajduje odniesienie do wcześniejszej strategii rozwoju sportu w gminie  

na lata 2013-2017 oraz ukazuje diagnozę stanu strzeleckiego sportu, aktywność fizyczną 

mieszkańców Gminy oraz najważniejsze cele i misje w zakresie sportu i rekreacji. Ukazano 

najważniejsze priorytety i zadania szczegółowe Gminy w rozwój sportu oraz przedstawiono 

plan ewaluacji – wdrażania w poszczególnych latach.  
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Rozdział I. Uwarunkowania rozwoju sportu na terenie Gminy Strzelce 

Opolskie 

1. Uwarunkowania  przestrzenne i demograficzne 

Gmina Strzelce Opolskie położona jest w środkowowschodniej części województwa 

opolskiego na pograniczu z województwem śląskim. Wraz z 6 innymi gminami wchodzi  

w skład powiatu strzeleckiego. Gmina zajmuje powierzchnię ok. 202 km2 z czego 30 km2 

przypada na miasto Strzelce Opolskie.  

Rysunek 1. Położenie Gminy Strzelce Opolskie na tle podziału administracyjnego 

Województwa Opolskiego i Powiatu Strzeleckiego 

                          

Źródło: www.gminy.pl 

Gmina Strzelce Opolskie jest gminą miejsko – wiejską w skład której wchodzi 27 

sołectw, w tym pięć znajduje się w obrębie miasta Strzelce Opolskie. Są to sołectwa: Błotnica 

Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, Grodzisko, Jędrynie, Kadłub Piec, Kadłub Wieś, 

Kalinowice, Kalinów, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica, Rozmierka, 

Rozmierz, Rożniątów, Sucha, Szczepanek, Szymiszów Wieś, Szymiszów Osiedle  

i Warmątowice oraz w granicach miasta sołectwa: Farska Kolonia, Mokre Łany, Suche Łany, 

Nowa Wieś i Adamowice. 

Miasto Strzelce Opolskie do większych aglomeracji miejskich, które posiadają  bogatą 

ofertę i  usługi z zakresu szkolnictwa wyższego, handlu, rozrywki, sportu i rekreacji znajduje 

się w odległości 33 kilometrów od Opola, 30 km od Kędzierzyna-Koźla, 44 km  
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od Gliwic, 60 km od Katowic i 116 km od Wrocławia. Gmina Strzelce Opolskie stanowi 

regionalny ośrodek przemysłowo-usługowy i należy do grupy gmin o średnim stopniu 

uprzemysłowienia. Wiodącymi branżami są: przemysł transportowy, budowlany, drzewny, 

metalowy i rolno - spożywczy. Ważną funkcją gminy jest rolnictwo, które rozwija się 

pomimo średniej jakości i przydatności rolniczej gleb. 

Istotne uwarunkowania rozwoju obszaru wynikają z relacji przyrodniczych. Część 

północna i północno-wschodnia obszaru gminy położona jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, a jej południowo-zachodnia część 

wchodzi w granice Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny i jego otuliny oraz ostoi 

siedliskowej europejskiego systemu ochrony przyrody NATURA 2000 SOO Góra Św. Anny. 

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie znajdują się trzy częściowe rezerwaty przyrody: Ligota 

Dolna, Tęczynów i Płużnica. Walory przyrodnicze gminy można uznać za niezbyt korzystne 

dla rozwoju rekreacji i turystyki, niemniej jednak znajdują się tutaj tereny atrakcyjne dla jej 

rozwoju, np. teren Góra Św. Anny i dolina rzeki Jemielnicy. Możliwy jest rozwój turystyki 

rowerowej, konnej i pieszej, a także agroturystyki. Dzięki dobrym połączeniu 

komunikacyjnym gminy mieszkańcy coraz częściej korzystają z wyjazdów „poza miasto” 

w celu uprawiania różnych dyscyplin sportowo – rekreacyjnych tj. narciarstwo, kajakarstwo, 

wspinaczka górska. 

Czynnikiem kluczowym dla strategii sportu jest prognoza demograficzna. Determinuje 

ona nie tylko sport szkolny, ale ogół działalności sportowej, opartej na wychowankach 

klubów sportowych. Określa także skalę sportu dla młodych mieszkańców Gminy Strzelce 

Opolskie. 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie w latach 2015 -2018. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2019 
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Liczba mieszkańców gminy na koniec 2017 r. wyniosła 30 764 osób z czego 15736 

stanowiły kobiety a 15028 mężczyźni. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego  

w latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała  o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 

42,3 lat i  jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego  

oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gmina Strzelce Opolskie 

posiada ujemny przyrost naturalny. Najczęstszą przyczyną zgonów strzelczan są choroby 

układu krążeniowego, nowotwory oraz choroby układu oddechowego.  

2. Sport jako zjawisko społeczne 
 

W dzisiejszych czasach sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych 

formach – stosownie do możliwości i zainteresowań każdego obywatela. Z definicji sportu 

traktowanego jako „wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne 

lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej  

i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach”1 , wynika, że sport i rekreacja są czynnikami kształtowania zdrowia  

i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, a także wartościową formą 

spędzania wolnego czasu. Konsekwencją tego powinno być zwrócenie szczególnej uwagi  

na jego ważne cele społeczne i strategiczne. Z tych względów państwo jak i lokalne 

samorządy powinny być żywotnie zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem różnych 

form sportu i rekreacji, gdyż wraz z rozwojem cywilizacyjnym są one coraz ważniejszym 

elementem życia człowieka. 

We współczesnym społeczeństwie sport jest traktowany jako jedna z wartości 

kulturowych, mających duży wpływ na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. 

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja jednak aktywności. Udogodnienia 

technologiczne, środki komunikacji, automatyzacja, komputeryzacja zmniejszają  

do minimum aktywność fizyczną w codziennym życiu ludzi. Wiele wynalazków i udogodnień 

eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej, czyli  

z mniejszym wysiłkiem. Ważne jest zatem wprowadzanie zmian w stylu życia, którego 

głównym elementem powinna być aktywność fizyczna. 

Rozwój cywilizacyjny i urbanizacyjny w ostatnich latach wywarł duży wpływ na wzrost 

tempa życia i aktywności zawodowej, które utrwalają bierny sposób spędzania wolnego 

czasu.  

 
1  Dz.U.2019.0.1468 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
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Rysunek 2.  Współczesne formy uczestnictwa  w sporcie. 
 

                       
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obecnie uczestnictwo w sporcie przybiera dwie podstawowe formy − aktywną  

i pasywną. Uczestnictwo aktywne może odbywać się indywidualnie, gdy osoba uprawiająca 

sport samotnie wykonuje ćwiczenia fizyczne czerpiąc z tego satysfakcję lub w szerszym 

gronie, gdy uczestnik bierze udział w rywalizacji sportowej wchodząc w bezpośrednie 

interakcje z innymi sportowcami.  

Z kolei uczestnictwo w formie pasywnej zwykle sprowadza się do oglądania zmagań 

innych sportowców i dopingowania ich do podjęcia większego wysiłku. Uczestnictwo 

pasywne może mieć miejsce w domu podczas oglądania transmisji telewizyjnych  

(tzw. uczestnictwo pośrednie) lub na stadionach/boiskach sportowych, na których rywalizują 

ze sobą inni zawodnicy (tzw. uczestnictwo bezpośrednie). 

 

UCZESTNICTWO 

W SPORCIE 

AKTYWNE PASYWNE 

INDYWIDUALNIE ZBIOROWO BEZPOŚREDNIO POŚREDNIO 
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Rozdział II. Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie w dziedzinie sportu 

i rekreacji 

1. Struktura sportu w Gminie Strzelce Opolskie 
 

Działania bieżące i perspektywiczne w zakresie kultury fizycznej regulowane są  nie tylko 

odpowiednimi ustawami i uchwałami  samorządowymi ale również oczekiwaniami mieszkańców  

i trendami uprawiania różnych dyscyplin sportu w kraju i za granicą. 

 Wśród zadań własnych realizowanych przez Gminę Strzelce Opolskie znajdują się sprawy  

z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W oparciu  

o obowiązujące akty prawne Gmina Strzelce Opolskie realizuje m.in. następujące zadania w sferze 

sportu: 

- wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz klubów sportowych działających  

na terenie Gminy; 

- nadzór nad organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży; 

- utrzymywanie bazy sportowo- rekreacyjnej, będącej własnością Gminy ( bieżące utrzymanie oraz 

inicjowanie działań w zakresie poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów 

sportowych); 

- współudział w organizacji imprez sportowych promujących Gminę. 

 
Rysunek 3. Schemat powiązań między sportem szkolnym, gminnym i klubami. (Strzelecki 
model zarządzania sportem 

 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2013 – 2017 
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Wiodącą rolę w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

Sportu w Gminie Strzelce Opolskie spełniają: szkoły, kluby sportowe, instytucje i stowarzyszenia 

kultury fizycznej. Swoje zadania realizują w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji. 

Działania te są koordynowane przez Referat Sporu i Rekreacji, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

oraz przez Gminny Zarząd Obsługi Jednostek. Mają one charakter planowy, zgodny z określoną 

polityką lokalną, warunkowaną przez: 

- wielkość budżetu, 

- aktualne przepisy prawne, 

- liczbę stowarzyszeń i rodzaj ich działalności, 

- zapotrzebowanie społeczne na czynną aktywność fizyczną, 

- udział angażowanych środków pochodzących od sponsorów, 

- stan techniczny bazy sportowej, 

- wpływ polskich i okręgowych związków sportowych na lokalny rozwój dyscyplin sportowych. 

  W propagowaniu sportu na terenie Gminy Strzelce Opolskie ważną rolę odgrywa również 

Rada Seniorów, działająca prężnie na terenie Gminy organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

wydarzenia. Seniorzy biorą udział w projektach, które umożliwiają osobą starszym aktywne spędzanie 

swojego czasu wolnego. Duży wpływ na życie sportowo-rekreacyjne mieszkańców Gminy mają 

również świetlice wiejskie, sołectwa, które umożliwiają i mobilizują mieszkańców do udziału  

i organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych na terenach wiejskich. 

 

2. Obiekty sportowe 
 

Na możliwości rozwoju sportu oraz dla uprawiania określonych dyscyplin sportowych 

zdecydowany wpływ ma baza obiektów sportowych, jak również zaplecze rekreacyjno – 

sportowe, które umożliwia utrzymanie aktywności fizycznej.  

Gmina Strzelce Opolskie dysponuje bazą obiektów sportowych, która umożliwia uprawianie 

sportu wyczynowego, wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji. Baza sportowo – 

rekreacyjna Gminy Strzelce Opolskie znajduje się w załączniku nr 1 zaś najważniejsze 

obiekty sportowo – rekreacyjne  przedstawiono poniżej: 

 

 Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” (CRWiS „Strzelec”)  - Pływalnia 

Kryta znajduje się na ul. Opolskiej. CRWiS „Strzelec”  zakładem budżetowym powołanym 

uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich NR XIV/72/2011. Pływalnię oddano do 

użytku 29 grudnia 2011r. 

W obiekcie zastosowano urządzenia najwyższej jakości. Obiekt posiada basen sportowy 

 z powierzchnią lustra wody 405 m2 o wymiarach 25×16 m i głębokości od 1,2 do 1,8 m, 
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zgodnie z wytycznymi FINA. Basen ten uzyskał homologację PZP, co umożliwia 

przeprowadzanie oficjalnych zawodów sportowych. Drugi basen pełnił rolę basenu do nauki 

pływania. Jego powierzchnia wynosi 95 m2 a wymiary – 15×6,33 m. W basenie tym jest 

zlokalizowana strefa z atrakcjami (dysza do masażu ściennego, gejzer powietrzny oraz ławka 

rurowa z napowietrzaniem). Niecki basenowe i wyposażenie są wykonane z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej. Na terenie pływalni znajduje się również sauna dla 10 osób. 

 

 

Źródło: www.crwis.strzelceopolskie.pl 
 

Hala widowiskowo - sportowa  Strzelce Opolskie ul. Kozielska 34 przy PSP nr 1  

z widownią  na 770 miejsc stałych i rozsuwanych. Płyta hali posiada pełnowymiarowe boisko 

do koszykówki, pełnowymiarowe  boisko do siatkówki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki 

ręcznej. W budynku znajduje się również mała sala gimnastyczna oraz siłownia. Ponadto   

na zewnątrz obok hali znajdują się boisko do piłki ręcznej/mini piłki nożnej, bieżnia okólna  

3-torowa 150 m z prostą, skocznia w dal oraz boisko do koszykówki. 
 

 
 

       

Źródło: Archiwum GZOJ w Strzelcach Opolskich 
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 Stadion Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  przy ul. Strzelców Bytomskich 2A. 

Stadion posiada pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej trawiaste z widownią, boisko 

wielofunkcyjne ze sztuczną trawą – z oświetleniem i  piłkochwytami, boisko treningowe  

z oświetleniem, bieżnia okólna 400 m, skocznie w dal. 

 

 
Źródło: Archiwum GZOJ w Strzelcach Opolskich 

 
 Pływalnia Odkryta w miejscowości Strzelce Opolskie, ul. Opolska 46,  

Pływalnia czynna w okresie letnim. Osoby zainteresowane korzystaniem z pływalni odkrytej 

mają do dyspozycji: niecka basenu dużego o wymiarach 50x21,88m, niecka basenu średniego 

40x19,88m, brodzik 14x7m, dwa boiska do piłki siatkowej, kort tenisowy. 

 

 

Źródło: Archiwum Referatu Sportu  i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. 

 

Obiekt Wodny „Rybaczówka” – Park Rybaczówka ul. Budowlanych  

W wyniku wieloletnich inwestycji Rybaczówka odzyskała swoje nowe „życie”. Na  dużym 

stawie utworzono piaszczystą plażę z pływającym pomostem. Uporządkowane zostały oba 

stawy. Wokół małego stawu powstały nowe alejki z ławeczkami, przy których zamontowano 
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oświetlenie. Uporządkowany został także sam akwen który wymagał pogłębienia  

i umocnienia brzegów Na środku stawu stanęły budki lęgowe dla ptaków, natomiast na 

terenach pomiędzy stawami ustawione zostały urządzenia do street workoutu, czyli ćwiczeń 

na świeżym powietrzu. 

 

Źródło: Archiwum Gminy Strzelce Opolskie 

 

 Lodowisko „Strzelecki Biały Orlik” przy PSP nr7 w Strzelcach Opolskich ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 2. 

Lodowisko ma taflę o wymiarach 20 na 30 metrów, jest oświetlone, do dyspozycji jest też 

szatnia z indywidualnymi szafkami i wypożyczalnia sprzętu. Ślizgawkę wybudowano  

w ramach pilotażowego programu „Biały Orlik”. Koszty budowy pokryto  z dotacji 

ministerialnej oraz środków Gminy Strzelce Opolskie. Dzięki systemowi rurek znajdujących 

się pod taflą z lodowiska można korzystać  nawet wtedy, gdy termometr pokazuje kilka stopni 

powyżej zera. 

      
 

Źródło: Archiwum GZOJ w Strzelcach Opolskich 

 
  Ślizgawka Górka „Kaśka”  Park Miejski w Strzelcach Opolskich 

Wzniesienie  znajdujące się w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich od lat zwane „Górka 

Kaśka” w okresie zimowym podczas ujemnych temperatur od kilku lat zostaje naśnieżana 

armatką śnieżną w celu umożliwienia mieszkańcom Gminy i gościom aktywnie  spędzać swój 

czas wolny. 
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Źródło: Archiwum Referatu Sportu  i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. 

 

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko - Orlik” przy  PSP nr 7 w Strzelcach 

Opolskich. 

Na obiekcie znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, dwa korty tenisowe, 

boisko do siatkówki plażowej oraz zaplecze sanitarne z szatniami. Natomiast w budynku 

szkoły znajdziemy salę gimnastyczną i salę do zajęć korekcyjnych 

 

          
Źródło: Archiwum GZOJ w Strzelcach Opolskich 

 
Obiekt sportowy w Rozmierce, ul. Szkolna  

 
W wyniku wieloletniej współpracy Gminy Strzelce Opolskie i zaangażowaniu 

mieszkańców Rozmierki stworzono jeden z większych kompleksów boisk piłkarskich.  

Stadion składa się z: płyty głównej, która posiada swój system nawadniania, trzy boiska 

treningowe w tym jedno asfaltowe  i boisko do siatkówki. Obiekt posiada budynek klubowy, 

zadaszoną trybunę sektor dla kibiców gości, parking wewnętrzny oraz wiatę biesiadną. 

Stadion posiada oświetlenie treningowe, umożliwiające prowadzenie zajęć po zmroku.  

Do dyspozycji kibiców jest 152 plastikowych krzesełek oraz ławki. 

Pozostałe obiekty sportowe Gminy przedstawiono w załączniku nr 1 . 
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 Warto również wspomnieć, iż na terenie Gminy znajdują się również obiekty 

sportowo- rekreacyjne powiatu strzeleckiego na których można prowadzić działalność 

sportową, są to:  

• kompleks boisk sportowych i halę sportową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Strzelcach Opolskich (ul. Krakowska 38),  

• kompleks sportowy ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (ul. Powstańców Śląskich 3), 

 • boisko ORLIK 2012 zlokalizowane w Strzelcach Opolskich  przy ul. Wyszyńskiego  

3. Kluby i organizacje sportowe 
Aby stworzyć prawidłowe warunki uczestnictwa społeczności Gminy Strzelce Opolskie  

w życiu sportowym, konieczne jest sprawne funkcjonowanie instytucji sportowych,  

do których należą kluby i stowarzyszenia sportowe. To właśnie tam tworzone są warunki  

do uprawiania określonych dyscyplin jak i rozwoju sportu. Zapewniają one profesjonalną 

kadrę szkoleniową przez którą należy rozumieć instruktorów sportu, trenerów. Są to ludzie 

pełniący często kilka ról jednocześnie, gdyż są specjalistami w zakresie teorii i praktyki danej 

dyscypliny sportowej. 

W sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Strzelce Opolskie działają kluby, 

stowarzyszenia i organizacje sportowe realizujące zadania z zakresu sportu i rekreacji. Zakres 

ich działalności jest bardzo szeroki i skierowany do różnych grup wiekowych i różnych 

środowisk. 

Tabela 1. Kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

Rodzaj organizacji Nazwa klubu 

 -Międzyszkolny Klub Sportowy 

Uczniowskie Kluby Sportowe -UKS „KOMAR”   

-UKS „KRONOS”  

-UKS „Kusy”  (działalność klubu zawieszona ) 

-UKS  „Siódemka”  

-UKS Strzelce Opolskie    

 

Stowarzyszenie  -Stowarzyszenie Klub Sportowy „Piast”   

-Stowarzyszenie ZAKSA –Strzelce Opolskie  

Ludowe Kluby Sportowe -LKS „Adamietz” w Kadłubie, 

-LKS „Błękitni” Rozmierz, 
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-LKS „Czarni” Kalinów – Kalinowice, 

-LKS  „Jedność” Rozmierka, 

-LKS „Plon” Błotnica Strzelecka,  

-LKS Rożniątów  (działalność zawieszona), 

-LKS „Rzemiosło” Dziewkowice, 

-LKS „Tempo” Grodzisko  (działalność zawieszona). 

-LKS  „Tęcza” Szymiszów (działalność zawieszona), 

Kluby spoza Gminy prowadzące 

zajęcia sportowe  na terenie 

Gminy 

 

-Klub Karate „NIDAN” (od 2019r. nie prowadzi zajęć na 

terenie Gminy ) 

-Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido „ Stowarzyszenie sztuk 

walki”, 

-Opolski Klub Taekwondo   

Pozostałe kluby i organizacje 

 

- Jednostka Terenowa 0911 LOK „HUZAR” 

-Klub Sportowy MŁODZIK -Strzeleckie Towarzystwo 

Sportowe „Winner”   

-Koło Turystyki Rowerowej „Kamienie szlachetne” Strzelce 

Opolskie O/Z PTTK Zawadzkie 

-Opolski Klub Sportowy „Jonak Team” (działalność 

zawieszona)  

-Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich -

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Sportowo, 

-Stowarzyszenie Motocyklowe „Panda Racing”, 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Wyżej wymienione kluby i stowarzyszenia sportowe wykorzystują w dużej mierze 

dostępną bazę sportową, prowadząc zajęcia szkoleniowo – treningowe, uczestniczą  

w regionalnych i krajowych zawodach sportowych, tworzą własny system współzawodnictwa 

sportowego, organizując imprezy sportowo - rekreacyjne. Powstaje w ten sposób powszechna 

i ogólnie dostępna oferta skierowana zarówno do młodego  jak i starszego pokolenia  

w różnych dyscyplinach sportowych. 

Aktualnie mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie mogą rozwijać i podnosić swoje 

umiejętności sportowe w następujących dyscyplinach sportowych, prowadzonych przez 

jednostki organizacyjne, kluby i stowarzyszenia sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz 

inne organizacje działające na terenie gminy w zakresie sportu: piłka nożna, siatkówka, 

koszykówka , badminton, brydż sportowy, lekkoatletyka, sumo, judo, tenis ziemny, sport 

motocyklowy, taekwondo, rowery, pływanie. 
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Przy Referacie Sportu i Rekreacji działają również  następujące sekcje sportowe : 

1. Sekcja biegowo – narciarska, 

2. Sekcja tenisa stołowego, 

3. Sekcja Nordic Walking, 

4. Sekcja szachowa, 

5. Sekcja skata sportowego, 

6. Drużyna WOPR oraz drużyna sportowa WOPR. 

Mieszkańcy gminy mimo iż posiadają szeroki wybór  w uprawianiu  różnych dyscyplin 

sportu najczęściej  wybierają piłkę nożną. Na terenie gminy działa aż 7 aktywnych  klubów 

sportowych które prowadzą rozgrywki w 26 kategoriach piłkarskich zarówno dla dorosłych 

jak i dla dzieci i młodzieży. Wykaz klubów z podziałem na grupy wiekowe i klasy 

rozgrywkowe w sezonie 2019/2020 przedstawiono w  tabeli poniższej. 

Tabela 2: Wykaz zespołów piłkarskich działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
z początkiem sezonu 2019/2020 

Nazwa Klubu 
LKS 
„Błękitni” 
Rozmierz 
 

Stowarzyszenie 
Klub Sportowy  
„Piast”  w 
Strzelcach 
Opolskie 
 

LKS 
„Plon” 
Błotnica 
Strzelecka 

LKS 
„Adamietz” 
Kadłub 
 

LKS 
„Czarni” 
Kalinów- 
Kalinowice 
 

LKS 
„Rzemiosło” 
Dziewkowice 
 

LKS 
„Jedność” 
Rozmierka 
 

Grupa rozgrywkowa 

IV Liga seniorów  X      
okręgówka        

Seniorzy 
klasa  A 

   X   X 

Seniorzy 
klasa B 

X    X X  

Opolska Liga 
Juniorów 
Starszych 

 X      

I liga Juniorzy 
Starsi   

       

II liga Juniorzy 
Starsi   

       

Opolska  
Liga  Juniorów 

Młodszych 

 X      

I  Liga juniorów 
młodszych 

       

II Liga juniorów 
młodszych 

      X 

Opolska Liga 
Trampkarzy 

 X      

Trampkarze 
opolska I liga 
wojewódzka 

      X 

Trampkarze 
opolska 
II liga 

wojewódzka 
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Młodzicy gr. 
Mistrzowska  

       

Młodzicy  2X    X X 
Orlicy  3X X    X 
Żaki  2X X    X 

Skrzaty  X X    X 
II liga futsalu 

mężczyzn 
       

I Liga Polski 
Futsalu Kobiet 

  X     

II Liga Futsalu 
Kobiet 

       

II liga Polski kobiet   X     
III liga Polski kobiet  X X     

Liga juniorek 
starszych 

       

Opolska liga 
juniorek młodszych 

 X X     

Młodziczki  X      

Źródło: opracowanie własne 

Najszerszą ofertą dysponuje SKS „Piast” Strzelce Opolskie prowadzący 1 drużyny 

seniorskie oraz 8 grup dla juniorów i dzieci. W kategorii żaków nie są prowadzone regularne 

rozgrywki, lecz oprócz treningów najmłodsi adepci piłkarscy mają możliwość uczestniczenia 

w turniejach. Do prężnie rozwijających się klubów piłkarskich zaliczamy również LKS 

„Jedność” Rozmierka oraz LKS „Plon” Błotnica Strzelecka , które prowadzą rozgrywki nie 

tylko dla grupy seniorów.  

Większość pozostałych klubów prowadzi działalność w jednej dyscyplinie sportu ale 

w różnych grupach  i kategoriach wiekowych. Znaczną popularnością  i wysokimi wynikami 

sportowymi, cieszy się uczestnictwo dzieci i młodzieży w treningach sportów walki.  

Na terenie Gminy dzieci i młodzież mają możliwość udziału m. in.: w treningach 

sumo i judo prowadzonych w ramach UKS „Siódemka”, taekwondo prowadzonych przez 

Opolski Klub Taekwondo i Aikido przez  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Aikido 

„Stowarzyszenie sztuk walki”. 
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Źródło: Archiwum Referatu Sportu  i Rekreacji w Strzelcach Opolskich. 

Oprócz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu finansowanych głównie z budżetu 

Gminy Strzelce Opolskie, mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z obiektów 

i zasobów sportów rekreacyjnych oferowanych przez osoby prywatne. Zwiększa się oferta 

szkół jeździectwa i  nauki jazdy konnej, działają prywatne korty tenisowe, coraz 

popularniejsze stają się organizowane rowerowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze.  

Nie brakuje również sympatyków sportów motorowych, rowerzystów oraz miłośników 

strzelectwa zrzeszonych w małych organizacjach m.in.: „SM Panda Racing”, czy KOŁO 

PTTK „Kamienie Szlachetne” Strzelce Opolskie, oraz Stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju  

w Strzelcach Opolskich Jednostka Terenowa 0911 LOK „HUZAR”. Na terenie Gminy 

znajdują się również miłośnicy wspólnych wyjazdów na stoki narciarskie, spływów 

kajakowych, rajdów rowerowych, wędkarstwa, zajęć na krytej pływalni lub spotkań na 

boiskach piłkarskich. Sympatycy sportowego trybu życia mają możliwość korzystania  

z  2 prywatnych siłowni, a także możliwość uczestniczenia w zajęciach fitness, zumby itp. 

4. Sport Szkolny  

Niezwykle ważną rolę w propagowaniu aktywności ruchowej wśród najmłodszych 

mieszkańców Gminy wypełniają placówki oświatowe. Dzieci powinny mieć jak najszerszą 

ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Istotne 

jest zadbanie o to, by wszyscy uczniowie w jak największym zakresie korzystali z oferty zajęć 

ruchowych. Niestety, część rodziców nie wspiera szkół w tym zakresie. Dzieci przynoszą 

zwolnienia z zajęć wf, często bez powodu. Przekonanie rodziców i samych dzieci  

do aktywności sportowej to jedno z zadań placówek oświatowych. Bardzo ważne jest również 

zauważenie już na etapie szkolnym sportowych talentów i umożliwienie im dalszej 

możliwości rozwoju. Jednym z głównych ośrodków umożliwiających to mieszkańcom Gminy 

jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS). 
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Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich prowadzi szkolenie 

sportowe dzieci i młodzieży w 6 dyscyplinach sportowych: koszykówka, piłka siatkowa, piłka 

nożna, judo/sumo, badminton, pływanie, realizuje własny kalendarz imprez sportowych, 

koordynuje współzawodnictwo sportowe szkół, organizuje wypoczynek w okresie wakacji  

i ferii zimowych, a także dni wolnych od zajęć. Prowadzi wymianę sportową z miastami 

partnerskimi, dzięki której wychowankowie MOS mają możliwość współzawodniczyć  

z młodzieżą z innych państw, zdobywać nowe doświadczenia, nawiązywać nowe przyjaźnie, 

integrować się z innymi mieszkańcami Unii Europejskiej.  

Wychowankowie placówki jako zawodnicy strzeleckich klubów sportowych biorą 

udział w rozgrywkach okręgowych związków sportowych na szczeblu regionalnym, 

wojewódzkim a także międzynarodowym. Reprezentują również strzeleckie szkoły  

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy. 

Ośrodek zatrudnia 19 nauczycieli zajęć pozalekcyjnych (w tym dyrektora) oraz 5 

pracowników obsługi. Przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Strzelcach Opolskich 

działa 21 sekcji sportowych w zajęciach których uczęszcza 328 wychowanków:  

1. Koszykówka dziewcząt kadetki  

2. Koszykówka chłopców  

3. Koszykówka juniorzy starsi  

4. Mini koszykówka skrzaty  

5. Mini koszykówka chłopców  

6. Koszykówka dziewcząt młodziczki  

7. Mini koszykówka dziewcząt  

8. Piłka siatkowa dziewcząt  

9. Mini piłka siatkowa dziewcząt  

10. Piłka nożna młodzicy I  

11. Piłka nożna młodzicy II  

12. Piłka nożna orliki  

13. Piłka nożna żacy  

14. Piłka nożna trampkarze  

15. Piłka nożna młodzicy  

16. Piłka nożna dziewcząt  

17. Sumo/Judo dzieci młodsze  

18. Sumo/Judo dzieci starsze  

19. Sumo/Judo juniorzy starsi  

20. Badminton dzieci żacy młodzicy  

21. Pływanie  
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5. Sport niepełnosprawnych  

W gminie Strzelce Opolskie niepełnosprawni mają duże możliwości uprawiania sportu                      

i rekreacji. Coraz mniejsza ilość barier architektonicznych, liczne udogodnienia do poruszania 

się dla osób z ograniczeniami ruchowymi sprawia, że takie osoby chętnie wychodzą z domu         

i aktywnie spędzają czas realizując się zarówno w sportach indywidualnych jak i grupowych. 

Wielu naszych mieszkańców, którzy uczą się w placówkach oświatowych  (Zespół Placówek 

Oświatowych Ósemka, Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie), lub są uczestnikami 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich biorą udział w różnorodnych 

zawodach oraz mitingach sportowych. Wśród najpopularniejszych można wymienić:  

cykl zawodów sportowych organizowanych w ramach Olimpiad Specjalnych (bowling, piłka 

nożna, pływanie, łyżwiarstwo szybkie, unihokej, biegi przełajowe, badminton, tenis stołowy, 

narciarstwo zjazdowe, hipoterapia), a także zawody MATP, czyli aktywność  

dla niepełnosprawnych o najmniejszej możliwości ruchowej. 

Wśród imprez sportowych dla niepełnosprawnych, 2 imprezy organizowane są od wielu lat  

w naszej gminie:  

 Wojewódzki Halowy Turniej Sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy  

(w roku 2019 udział wzięło 60 zawodników z 11 Środowiskowych Domów 

Samopomocy z całego województwa 

 Wojewódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych Polska Oddział Opolskie  

(w 2019 roku udział wzięło ponad 80 zawodników z klubów z województwa 

opolskiego) 

Ponadto mieszkańcy z różnymi niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi, jak  

i intelektualnymi aktywnie spędzają czas uczestnicząc w indywidulanych zajęciach 

ruchowych, odwiedzając Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu  „Strzelec” lub biorąc udział  

w imprezach sportowych organizowanych przez Gminę np. w Strzeleckim Biegu Ulicznym 

im. Euzebiusza Ferta. 

6. Osiągnięcia i wydarzenia sportowe w Gminie  

Okres objęty analizą obfitował w liczne wydarzenia i sukcesy sportowe. Odbyło się 

wiele imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim  

i lokalnym w różnych dyscyplinach. 

Do cyklicznie organizowanych imprez należą: Strzelecki Bieg Uliczny im. Euzebiusza 

Ferta na dystansie 15km, imprezy sportowo rekreacyjne z okazji obchodów Dni Ziemi 
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Strzeleckiej (tj. Bieg Strzelca, Rajd Rowerowy, turniej tenisa stołowego), Mistrzostwa  

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Grand Prix Szachowe, Otwarty Turniej Tenisa 

Stołowego z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Ogólnopolski Turniej „STRZELCA” 

Piłki Siatkowej Młodzików i Kadetów, Memoriał szachowy Franciszka Prochownika, 

Amatorska Liga Piłki Siatkowej, 30 turniejów skata o Puchar Burmistrza Strzelec Opolskich, 

Otwarty Bieg Przełajowy, Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego, Turnieje i zawody podczas 

ferii zimowych i „Lato w Mieście”, festyny rekreacyjne oraz szereg imprez sportowych dla 

dzieci i młodzieży. Podkreślić należy, że imprezy te przyczyniają się nie tylko  

do popularyzacji różnych dyscyplin sportowych, ale także promocji Gminy Strzelce Opolskie.  

Wychowankowie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego biorą udział w corocznych 

Międzynarodowych Wymianach Sportowych: 

- Czerwiec - Holice, Czechy - Turniej "Victoria Cup - Memorial Ladi Vojire" - drużyna piłki 

nożnej chłopców MOS  

- Maj - Strzelce Opolskie - Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców "Wspólna 

Europa" z udziałem drużyny z miasta partnerskiego Holice w Czechach.  

- Wrzesień - Holice, Czechy Turniej Koszykówki - drużyna chłopców MOS  

- Listopad - Strzelce Opolskie - Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości  

z udziałem drużyn z Holic Czechy  

Do najważniejszych imprez sportowych MOS organizowanych we współpracy  

z klubami sportowymi należą: 

1. Mistrzostwa w Badmintonie Dzieci i Żaków;  

2. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Sumo;  

3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Sumo; 

4. Wiosenny Turniej Mini Judo; 

5. Mikołajkowy Turniej Mini Koszykówki Chłopców i Dziewcząt;  

 

Źródło: zdjęcie archiwalne Referatu Sportu i Rekreacji 
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Strzeleckie środowisko sportowe jest również bardzo bogate w zawodników, którzy 

zarówno na arenie krajowej jak i zagranicznej odnoszą bardzo wysokie wyniki w swoich 

dyscyplinach sportowych. Największe osiągnięcia strzeleckich zawodników i ich trenerów 

przedstawiamy poniżej. 
 

Sumo  rok 2017 

Katarzyna Namyślak – złoty medal Mistrzostw Europy Seniorek w Tbilisi (w kat. wag. - 55 

kg), złoty medal Mistrzostw Polski Seniorek (w kat. wag. - 55 kg). 

Igor Misterowicz, - III miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzików w Warszawie   

(w kat. wag. - 55 kg). 
 

Sumo  rok 2018 

Anna Sala-  brązowy medal w Estonii na Mistrzostwach Europy Młodzików w Sumo (w kat. 

wag. - 40 kg.) oraz  złoty medal w  Mistrzostwach Polski Młodzików w Kobylinie oraz 

Puchar Polski Młodzików w Sumo (w kat. wag. - 40 kg.) w Kielcach.  

Igor Misterowicz, - IX miejsce na Mistrzostwach Europy Młodzików w Sumo w Estonii   

(w kat. wag. - 55 kg), złoty  medal w Mistrzostwach Polski (w kat. wag. - 55 kg), złoto  

w Pucharze Polski Młodzików w Sumo (w kat. wag. -55 kg) w Gorzowie Wielkopolskim  

 i  brązowy medal w  Pucharze Polski Młodzików w Sumo (w kat. wag. 50 kg) w Kielcach, 

liczne medale w turniejach judo. 
 

Sumo  rok 2019  

Igor Misterowicz -  srebrny medal Mistrzostw Europy Młodzików, Kadetów i Juniorów  

w Sumo w węgierskim Szigetszentmiklos w kategorii wagowej do 60 kg , złoty medal  

w Mistrzostwach Polski w Lublinie (w kat. wag. - 60 kg), brązowe medale w Pucharach 

Polski Młodzików w Sumo (w kat. wag. -60 kg) w Gorzowie Wielkopolskim i w Kielcach, 

liczne medale w turniejach 

 

 

Źródło: www.strzelceopolskie.pl 
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Badminton rok 2018 

Jankowska Zuzanna - srebrny medal w FZ Forza Czech U-17 International gra mieszana – 

Ceski Krumlov, złoty medal w rozgrywkach Grand Prix Polski gra pojedyncza w Sobótce  

i złoto w Polish Open U-17 w grze deblowej w Głubczycach; brązowy medal  

w rozgrywkach Polish U-17 International (Lubin)  i brąz w Drużynowych Mistrzostwach 

Polski Województw  Juniorek w Badmintonie. Ponadto  Zuzanna jest członkiem kadry 

narodowej.  

 

Strzelecka drużyna  WOPR  rok 2018 

Drużyna ratowniczek w składzie:  Joanna Czok, Paulina Reszczyńska, Alicja Piecha, Alicja 

Waszczuk, Julia Misiec, zajęła V miejsce podczas Mistrzostw Polski oraz VI podczas 

GRAND PRIX POLSKI. 

Największy sukces odniosła Joanna Czok zdobywczyni dwóch medali podczas Mistrzostw 

Polski w Szczecinie: srebrnego w konkurencji 50m holowanie manekina i brązowego  

w konkurencji 100m z przeszkodami. 

 

I liga ZAKSA Strzelce Opolskie 

Drużyna ZAKSA Strzelce Opolskie powstała w celu popularyzacji siatkówki 

pod marką ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Jest bezpośrednim zapleczem Mistrza Polski. Stwarza 

dogodne warunki do rozwoju sportowego. Zaledwie po dwóch sezonach od powstania, 

zdołała awansować na zaplecze PlusLigi. Aktualnie bierze udział w rozgrywkach Krispol  

1. Ligi i promuje Strzelce Opolskie na sportowej mapie kraju.  

 

 

Źródło: www. zaksastrzelce.pl 
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Uczniowie strzeleckich szkół i mieszkańcy Gminy na każdym poziomie odnoszą 

sukcesy w rozgrywkach i dyscyplinach sportowych.  Poniżej przedstawiamy ważniejsze 

osiągnięcia sportowe szkół: 

ROZGRYWKI SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO  

FINAŁY WOJEWÓDZKIE 2018/2019 IGRZYSKA DZIECI (kl. VI i mł.)  

Badminton drużynowo chłopcy  III miejsce  

Mini koszykówka dziewcząt IV miejsce  

Mini piłka siatkowa chłopców III miejsce  PSP Nr 4  

Lekkoatletyka rzut piłką palantową III m. chłopcy PSP Nr 7  

Lekkoatletyka 100 m  bieg przez płotki chłopców  II m. PSP Nr 4  

Pływanie chłopcy styl grzbietowy III miejsce PSP Nr 2  

Pływanie sztafeta chłopcy  III miejsce  PSP Nr 2 styl dowolny  

Pływanie sztafeta dziewczęta  III miejsce  PSP 2 styl dowolny  

 

FINAŁY WOJEWÓDZKIE 2018/2019 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

(kl. VII – VIII)  

Piłka nożna chłopców PSP Nr 1 II miejsce  

Koszykówka dziewcząt  III miejsce PSP Nr 7  

Lekkoatletyka bieg 2000 metrów PG Szymiszów III miejsce  

Pływanie styl grzbietowy PSP Nr 1 chłopcy  III miejsce  

Pływanie styl motylkowy PSP Nr 1 chłopcy III miejsce 

Pływanie styl klasyczny PSP Nr 2 dziewczęta II miejsce 

Pływanie sztafeta dziewczęta PSP Nr 2  III miejsce 

Szachy I miejsce  w województwie PGD udział w finale Mistrzostw Polski  

Tenis stołowy indywidualnie dziewczęta  II miejsce  PG 

 

7. Finansowanie sportu 

Strzelecki sport oparty jest na szerokim spektrum form finansowania, opartym głównie 

na środkach planowanych w budżecie gminy na każdy rok budżetowy. Analizie w tym 

miejscu podlegają jednak jedynie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem bez 

wliczania zadań inwestycyjnych w ramach infrastruktury sportowej. Kluczową pozycję bliską 

3,9 mln zł zajmuje finansowanie działań klubów sportowych w formie dotacji oraz bieżące 

utrzymanie CRWiS „Strzelec”. Sport szkolny z uwzględnieniem funkcjonowania MOS-u oraz 

zajęć sportowych dla uczniów wraz z utrzymaniem w sezonie zimowym lodowiska 
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przekracza 1,1 mln zł. Część zadań bezpośrednio, bądź pośrednio dotyczących oferty 

sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy finansowana jest w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie ok. 50 tys. zł. Pozostała 

część składowa budżetu gminy przeznaczana na sektor sportowy dotyczy promocji, 

finansowania wyjazdów, funkcjonowania sekcji itp. w kwocie rzędu 500 tys. zł.  

Sumarycznie z budżetu gminy wydatkowane jest co najmniej 5,55 mln zł na zadania 

dotyczące sportu i rekreacji. Na rok budżetowy 2020 będący pierwszym rokiem 

programowania Strategii stanowi to ponad 3,7% ogółu budżetu gminy Strzelce Opolskie. Dla 

porównania w roku 2013 stanowiącym początek programowania poprzedniej Strategii sportu 

kwota wynosiła ok. 3,4 mln zł i stanowiła również ok. 3,7 % ogółu budżetu gminy Strzelce 

Opolskie. 

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, nakłady finansowe ponoszone  

na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, regulowane są odpowiednimi ustawami  

i uchwałami samorządowymi.  

Gmina Strzelce Opolskie podejmuje szereg działań o charakterze sportowym  

i wspierającym aktywność sportową, które służą rozwojowi kultury fizycznej, rekreacji  

i propagowaniu zdrowego trybu życia. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty, które obejmują m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  

Jednym ze sposobów finansowania sportu w gminie w myśl powyższej ustawy jest 

realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej, jako zadanie własne przeznaczając na ten cel 

część dochodów własnych. Gmina Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/188/08 z dnia 23 lipca 

2008r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych gminy Strzelce Opolskie, ustaliła  

preferencyjne  warunki  korzystania z obiektów sportowych  na terenie gminy. 

Samorząd gminy uznając, że kluby i stowarzyszenia sportowe działające na terenie 

gminy znają potrzeby środowiska w którym działają, nawiązał współpracę z tymi 

organizacjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.  

Opracowano i wprowadzono w formie uchwały coroczny program współpracy gminy 

Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

W dniu 27 listopada 2013 roku decyzją uchwały Rady Miejskiej nr XL/307/2013  

z późn. zm. określono warunki i tryb finansowania zadania własnego gminy Strzelce Opolskie 
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w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W związku z powyższym 

gmina organizuje nabory wniosków na realizację zadań z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej a tym samym przyznawania dotacji celowych  

na wsparcie realizacji tychże zadań.  

Organizacje sportowe zobowiązane są do przygotowania ofert i wniosków z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacji imprez sportowych. Dzięki temu 

samorząd uzyskuje wiedzę na temat aktywności tych podmiotów oraz posiada kontrolę nad 

wydatkowaniem środków publicznych.  

Wysokość dotacji przeznaczonych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu w latach 2014 – 2019 realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe 

przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RSiR 
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Kolejnym sposobem finansowania sportu jest przyznawanie stypendiów sportowych. 

Uchwałą Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w gminie Strzelce 

Opolskie określono szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów za osiągnięcia 

sportowe. Stypendia sportowe mogą zostać przyznane za osiągnięcie wysokiego wyniku 

sportowego we spółzawodnictwie sportowym stale zamieszkałym na terenie gminy Strzelce 

Opolskie, uprawiającym określoną dyscyplinę sportową. Stypendium sportowe stanowi 

wypłacane z budżetu Gminy Strzelce Opolskie świadczenie pieniężne. Środki na stypendia 

sportowe są zabezpieczone w budżecie Gminy. Zawodnikowi może zostać przyznane tylko 

jedno stypendium w danym roku kalendarzowym bez względu na liczbę osiągnięć w różnych 

dyscyplinach sportowych. Kandydatów do stypendium sportowego mogą zgłaszać działające 

na terenie gminy kluby i stowarzyszenia sportowe zajmujące się organizowaniem  

i prowadzeniem działalności sportowo rekreacyjnej.  
 

Kwota przyznanych stypendiów sportowych w latach 2017-2019 

15600 zł

13200 zł

12480 zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RSiR 
 

Zagadnienia dotyczące kultury fizycznej i sportu są istotną kwestią dla społeczności 

lokalnej i władz gminy Strzelce Opolskie. Związane jest to z postrzeganiem tej dziedziny nie 

tylko jako sfery konsumpcji rozrywkowej czy wypoczynkowej, lecz także z uwzględnieniem 

jej wpływu na procesy rozwoju psychofizycznego, kształtowania charakteru i utrzymania 

dobrego stanu zdrowia.  

Wspieranie imprez ze strony gminy Strzelce Opolskie odbywa się poprzez objecie 

honorowym patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich, współorganizację oraz udzielanie 

dotacji celowych na ich organizację.  W związku z powyższym miasto wraz z jednostkami  

i organizacjami pozarządowymi podejmuje przedsięwzięcia w kierunku wspierania działań na 

poziomie lokalnym. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie w jednostkach samorządu 

terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez organy wykonawcze spośród 

przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.  

Do zadań rady sportu należy przede wszystkim wydawanie opinii w różnych sprawach 

mieszczących się w kategorii uprawiania i organizowania sportu.  

W Gminie Strzelce Opolskie Radę Sportu utworzono 12 czerwca 2008r. Zarządzeniem 

Burmistrza Nr 100/2008.  Pierwszych członków Rady Sportu powołano w czerwcu 2008r.  

na 3-letnią kadencję. Po jej upływie dokonywane są nowe wybory, spośród przedstawicieli  

i stowarzyszeń sportowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w zakresie 

kultury fizycznej i sportu, działających na terenie gminy Strzelce Opolskie – na wniosek lub 

po udzieleniu rekomendacji tych organizacji, stowarzyszeń lub podmiotów.  

W budżecie gminy Strzelce Opolskie zabezpieczone są również środki finansowe  

na bieżące wykonywanie  drobnych prac remontowych na obiektach sportowych, utrzymanie 

ścieżek rowerowych oraz zakup materiałów promocyjnych. Natomiast w ramach gminnego 

programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych corocznie wydatkowane są 

środki na zakup sprzętu i wyposażenia obiektów sportowych. 
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Rozdział III. Analiza stanu wyjściowego 
 

1. Wyniki badań społecznych wśród mieszkańców 

Celem przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców była potrzeba uzyskania obrazu 

mieszkańców gminy Strzelce Opolskie pod względem ich aktywności fizycznej oraz zebranie 

preferencji, jakie panują wśród ankietowanych jeśli chodzi o rodzaj uprawianego sportu                 

i rekreacji. Wyniki te posłużyły w opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Sportu w Gminie 

Strzelce Opolskie na lata 2019 -2023, w której zostaną określone kierunki oraz cele rozwoju 

sportu i rekreacji w Gminie. 

Formą badania jaką przyjęto do zebrania danych był kwestionariusz w formie 

papierowej zawierający 10 pytań, w tym 1 pytanie otwarte. Ankietowani kwestionariusz 

wypełniali samodzielnie, ankieta była anonimowa i wszyscy zostali poinformowani w jakim 

celu zostali poproszeni o jej wypełnienie.  

Próbą badawczą byli mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie, w tym uczniowie szkół 

średnich, seniorzy, klienci obiektów sportowych między innymi pływalni „Strzelec”, 

członkowie sekcji sportowych działających w Strzelcach Opolskich, pracownicy firm 

prywatnych oraz instytucji publicznych mających siedzibę w Strzelcach Opolskich. Łącznie  

w okresie od 30 października do 6 listopada 2019 roku zebrano 150 ankiet.  

Kwestionariusz ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej strategii rozwoju sportu. 

Poniżej przedstawiamy analizę statystyczną poszczególnych pytań: 

Pytanie 1 

Płeć: 

 Kobieta  -92  

 Mężczyzna -58 

W ankiecie wzięło udział łącznie 150 osób, mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, z czego 

92 osoby stanowiły kobiety, natomiast 58 mężczyzn. 
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61%
39%

płeć

kobieta

mężczyzna

 

 

Pytanie 2 

Wiek: 

 15 -24 lata : 46 osób (28 mężczyzn i 18 kobiet) 

 25-39 lat : 30 osób (8 mężczyzn i 22 kobiety) 

 40- 55 lat : 46 osób (14 mężczyzn i 32 kobiety) 

 Powyżej 55 lat : 28 osób (8 mężczyzn i 20 kobiet) 

 

30%

20%31%

19%

struktura wiekowa

15-24

25-39

40-55

powyżej 55

 

 

Jeśli chodzi o strukturę wiekową to największą grupę badawczą stanowiły osoby  

w przedziale wiekowym 15-24 lata (uczniowie placówek oświatowych) oraz w przedziale 

40 -55 lat (osoby pracujące, które wypełniały ankietę w miejscu pracy lub bezpośrednio  

w miejscach gdzie korzystają z oferty sportowej gminy. Grupa ankietowanych osób  

w przedziale powyżej 55 lat to przedstawiciele seniorów zrzeszonych w Polskim Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Opolskich oraz kilka osób czynnych 

zawodowo. Grupa wiekowa 25-39 lat to pracownicy firm prywatnych, instytucji 

publicznych do których trafiła ankieta. 

 

 

Id: 21BC7A0D-D2B0-41F3-B8BB-0F3D4B258132. Podpisany Strona 31



Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2024 

32 
 

Pytanie 3 

Czy uprawia Pan/Pani sport 

 Tak - 129 

 Nie –31 

81%

19%

czy uprawia pan/pani sport

tak

nie

 

 

129 ankietowanych zaznaczyło że uprawia sport. Wśród osób, które zaznaczyły że sportu nie 

uprawiają tylko 3 z nich konsekwentnie nie zaznaczyły żadnej formy aktywności fizycznej  

w dalszych pytaniach ankiety, natomiast 28 osób z tej grupy w kolejnych pytaniach 

zaznaczyły różne zasugerowane w pytaniach formy aktywności traktując je raczej jako formę 

rekreacji ruchowej niż jako uprawianie sportu (pływanie, spacery, taniec, wycieczki 

rowerowe, dard ). 

Niezależnie od faktu, czy ankietowani swoją aktywność fizyczną traktują jako uprawianie 

sportu czy też jako rekreację ruchową należy podkreślić że znaczna część ankietowanych 

podejmuje jakąkolwiek aktywność fizyczną na miarę swojego wieku, możliwości  

i preferencji.  

 

Pytanie 4 

Jak często uprawia Pan/Pani sport/rekreację 

 Kilka razy w tygodniu – 77 osób 

 Raz w tygodniu -36 osób 

 Kilka razy w miesiącu -14 osób 

 Raz w miesiącu -16 osób 
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54%25%
10%11%

jak często uprawia pan/pani 
sport

kilka razy w tyg.

raz w tyg.

kilka razy w mc

raz w miesiacu

 

Jeśli chodzi o częstotliwość uprawiania sportu, czy rekreacji to zdecydowana 

większość osób deklaruje że robi to kilka razy w tygodniu, następna grupa uprawia sport raz 

w tygodniu i najmniejszy odsetek osób ankietowanych zaznaczył, że sport uprawia 

sporadycznie. Należy tutaj podkreślić, że wiele osób uprawia kilka rodzajów sportu lub 

rekreacji a co za tym idzie ich częstotliwość będzie większa niż osób podejmujących jeden 

rodzaj aktywności. 

 

Pytanie 5 

Jaki rodzaj sportu/rekreacji Pan/Pani uprawia (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Piłka nożna - 16 

 Piłka siatkowa -14 

 Koszykówka - 9 

 Kolarstwo, wycieczki rowerowe -48 

 Biegi, marsze, wędrówki, spacery -74 

 Taniec, zumba, aerobik, pilates, joga, gimnastyka -30 

 Zajęcia na siłowni, sporty siłowe -28 

 Pływanie -39 

 Inne sporty -10 jakie: dart, szachy, jeździectwo, tenis stołowy, wspinaczka, tenis 

ziemny, judo 
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6%5%3%
18%

28%
11%

10%
15%4%

uprawiane dyscypliny sportu

piłka nożna

siatkówka

koszykówka

turystyka rowerowa

 

 

Formy i rodzaje sportu jakie uprawiają mieszkańcy Strzelec Opolskich są bardzo 

różnorodne  i nie można jednoznacznie wymienić przodującej dyscypliny wśród ludzi 

aktywnych sportowo.  Najwięcej osób zaznaczyło, że biega, spaceruje i uprawia marsze, 

jednak ze względu na fakt, że wszystkie te 3 formy wyszczególnione były w jednym punkcie, 

a mając wiedzę jak wiele osób w naszej gminie biega, uprawia nordic walking oraz traktuje 

spacery jako formę rekreacji i aktywności fizycznej nie można przesadzać, że są  

to najpopularniejsze formy ruchu wśród naszych mieszkańców. 

Natomiast wyraźną przewagę nad pozostałymi aktywnościami mają pływanie oraz 

szeroko rozumiana tu turystyka rowerowa, co doskonale obrazują też odpowiedzi 

ankietowanych w pytaniu 10, gdzie zadano pytanie o potrzeby inwestycyjne w zakresie sportu 

w naszej gminie.  

Jeśli chodzi o gry zespołowe typu koszykówka, piłka nożna, siatkówka to wśród 

uprawiających te dyscypliny przeważają zdecydowanie ankietowani z przedziału wiekowego 

15 -24 lata,   a więc uczniowie szkół, którzy brali udział w badaniu.  

Dużą popularnością cieszą się zajęcia na siłowniach, których oferta w naszej ocenie zaspokaja 

potrzeby mieszkańców w tym zakresie oraz wszelkiego rodzaju zajęcia typu joga, aerobik, 

pilates, zumba, które odbywają się zarówno w mieście jak i na salach gimnastycznych                    

w sołectwach i z roku na rok mają coraz więcej amatorów. 
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Pytanie 6 

Czy zajęcia sportowe w których Pan/Pani uczestniczy są płatne: 

 Tak -70 osób 

 Nie -80 osób 

47%53%

czy zajęcia sa płatne

tak

nie

 

W tym przypadku odpowiedzi na pytanie są zbliżone i wynika z nich,, że nie można 

jednoznacznie stwierdzić że przeważają osoby, które przeznaczają określoną kwotę na sport, 

czy też uprawiają go tylko i wyłącznie bez ponoszenia kosztów. Biorąc pod uwagę przy 

jakich typach sportu ankietowani zaznaczali, że ponoszą koszty można wywnioskować, że są 

to opłaty za zajęcia grupowe typu aerobik, taniec, a także koszty biletów wstępu np. na basen, 

czy koszty wpisowego oraz koszty np. zakupu sprzętu sportowego. 

 

Pytanie 7 

Jaką kwotę domowego budżetu przeznacza Pan/Pani i rodzina na sport 

 Do 100 zł miesięcznie – 70 osób 

 Do 200 zł miesięcznie -20 osób 

 Powyżej 200 zł miesięcznie -7 osób 

 

72%

21%
7%

ile wydaje pan/pani na 
sport miesiecznie

do 100 zł

do 200 zł

powyżej 200 zł
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Zdecydowana większość ankietowanych przeznacza na sport miesięcznie kwotę do 100 zł, 

jedynie 20 osób wydaje na ten cel do 200 zł miesięcznie, a 7 osób wśród ankietowanych może 

sobie pozwolić na wydatki rzędu 200 zł i więcej miesięcznie z przeznaczeniem na sport                   

i rekreację.  

W przypadku tego pytania odpowiedzi udzieliło również kilka osób które zaznaczyły że 

osobiście nie uprawiają sportu, jednak ponoszą koszty z ogólnego budżetu domowego, 

ponieważ inni członkowie rodziny biorą udział w płatnych zajęciach sportowych. 

 

Pytanie 8 

Czy oferta sportowa w Gminie Strzelce Opolskie dla mieszkańców jest wystarczająca: 

 Tak -98 

 Nie -52 

65%
35%

czy oferta sportowa jest 
wystarczająca

tak

nie

 

Dla zdecydowanej większości ankietowanych oferta sportowa jest wystarczająca, natomiast 

wiele z osób, które zaznaczyły że oferta nie jest wystarczająca nie potrafiły w kolejnym 

pytaniu wskazać czego brakuje lub jaka forma aktywności powinna się pojawić w ofercie. 

W obecnej chwili biorąc pod uwagę sekcje sportowe działające przy referacie sportu UM, 

ofertę klubów sportowych oraz ofertę zajęć oferowanych przez podmioty prywatne, zakres 

dyscyplin sportowych oraz form rekreacji  jest na tyle rozbudowany i różnorodny, że każdy 

mieszkaniec może wybrać dla siebie interesujące i zgodne z jego umiejętnościami oraz 

upodobaniami zajęcia. 

 

Pytanie 9 

Jakie sekcje sportowe, zajęcia rekreacyjne powinny powstać w naszej Gminie aby 

urozmaicić ofertę sportową i rekreacyjną dla mieszkańców: 

Wśród 150 ankietowanych na powyższe pytanie otwarte odpowiedziało 51 osób. 4 osoby 

odpowiedziały że oferta jest wystarczająca, natomiast 47 osób zaproponowało kilkanaście 
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sekcji i zajęć, które zostały wyszczególnione poniżej w kolejności od najczęściej wskazanych 

do proponowanych najrzadziej.  

 Gimnastyka korekcyjna i ćwiczenia na dobrą postawę ciała– 10 osób 

 Sekcja rugby – 5 osób (wszyscy to mężczyźni z przedziału wiekowego 15-24 lata) 

 Sporty walki w tym boks -5 osób 

 Sekcja jogi i pilates – 3 

 Hokej na lodzie -3 

 Siatkówka kobiet -3 

 Taniec towarzyski -3  

 Sekcja strzelecka -2 

 Sekcja jeździecka -2 

 Tenis stołowy-2 

 Siatkówka dla najmłodszych -1 

 Dart liga-1 

 Biegi narciarskie-1 

 Nordic walking-1 

 Aeroklub-1 

 Baby football-1 

 Sekcja akrobatyki-1 

 Łyżwiarstwo torowe -1 

 Rajdy samochodowe -1 

Pytanie o sekcje sportowe, które wzbogaciłyby ofertę sportową dla mieszkańców naszej 

gminy było jedynym pytaniem otwartym w ankiecie, stąd też nie wszyscy ankietowani 

zdecydowali się na nie odpowiedzieć. 

Wśród udzielonych odpowiedzi zaskakuje duża liczba osób, które oczekują zajęć z zakresu 

gimnastyki korekcyjnej, co z pewnością wiąże się z coraz większą ilością czasu jaki 

spędzamy w pozycji siedzącej, brakiem aktywności fizycznej, brakiem czasu na dłuższe 

treningi. Zajęcia takie w chwili obecnej odbywają się w Strzelcach oraz kilku sołectwach 

naszej gminy, między innymi w Szymiszowie, Kadłubie oraz Grodzisku i cieszą się dużą 

popularnością zarówno wśród młodych jak i starszych mieszkanek. Zatem warto będzie 

przeprowadzić szersze rozpoznanie wśród rodziców, lekarzy oraz nauczycieli wychowania 

fizycznego czy widzą potrzebę wprowadzenia do oferty sportowej i rekreacyjnej zajęć 

mających na celu poprawę kondycji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa. 
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Pozostałe propozycje ankietowanych to pojedyncze głosy w kilku przypadkach niemożliwe 

do zrealizowania. Ankietowani zaznaczyli również formy rekreacji, które funkcjonują  

w naszej gminie np. sekcja nordic walking, czy taniec towarzyski dlatego w tym przypadku 

należy zwrócić uwagę na większą promocję tych zajęć w różnorodnych środowiskach 

mieszkańców. 

 

Pytanie 10 

Na jakiego typu obiekty sportowe jest szczególne zapotrzebowanie w Gminie Strzelce 

Opolskie (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Rozbudowa basenu z atrakcjami – 104 osoby 

 Stadion lekkoatletyczny -15 osób 

 Rozbudowa lodowiska udostępnianego całorocznie – 33 osoby 

 Budowa skateparku – 31 osób 

 Budowa ścieżek rowerowych – 107 osób 

 Budowa hali sportowo -widowiskowej -22 osoby 

 Inne, jakie: stoły do tenisa, tor wyścigowy -7 

 

33%

5%

10%10%

33%

7% 2%

oczekiwania inwestycyjne

basen

stadion

lodowisko

skatepark

ścieżki row.

hala

inne
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Z wyników uzyskanych w tym pytaniu jednoznacznie wynika, że rozbudowa basenu  

o atrakcje wodne oraz budowa ścieżek rowerowych to dwa najważniejsze oczekiwania 

mieszkańców względem rozwoju bazy sportowej na najbliższe lata w naszej gminie. 

Turystyka rowerowa cieszy się coraz większą popularnością, kolejne miasta, gminy  

a nawet województwa tworzą systemy ścieżek rowerowych, które w połączeniu z rozwijającą 

się  bazą noclegową, gastronomiczną i infrastrukturą dodatkową niezbędną dla tego rodzaju 

turystyki oferują fanom rowerów doskonałe warunki do eksploracji najbliższych terenów 

wokół miejsca zamieszkania, jak również są doskonałym pomysłem na aktywny urlop kilku 

lub kilkunastodniowy w dalszych zakątkach kraju.  

Rosnącą liczbę rowerzystów można zauważyć zarówno obserwując naszych 

mieszkańców jeżdżących indywidulanie lub w zorganizowanych grupach, czy biorących 

udział w rajdach, ale także obserwując stale rosnącą liczbę turystów rowerowych 

odwiedzających nasze miasto przejazdem, niejako na trasie ich dłuższej wyprawy rowerowej. 

Budowa ścieżek rowerowych będzie doskonałym elementem podniesienia atrakcyjności 

naszej gminy pod względem turystycznym zarówno dla mieszkańców, jak i dla 

odwiedzających naszą gminę.  

Z kolei rozbudowa basenu o atrakcje wodne to z pewnością marzenie wielu 

mieszkańców, którzy od lat korzystają z naszej pływalni ale czują niedosyt atrakcji, jakie 

obecnie oferuje pływalnia „Strzelec”.  Rozbudowa istniejącego obiektu krytej pływalni jest  

w ocenie wielu mieszkańców o wiele bardziej oczekiwana niż modernizacja basenu 

odkrytego. Przez 8 lat funkcjonowania krytej pływalni wielu mieszkańców przekonało się do 

tej formy aktywności jaką jest pływanie. Na zajęcia z nauki pływania, doskonalenia 

umiejętności pływackich, wodny aerobik lub po prostu w celu relaksu w wodzie uczęszczają 

wszystkie grupy wiekowe naszych mieszkańców, pływają dzieci i młodzież, seniorzy, 

niepełnosprawni oraz wszyscy dla których pływanie jest zarówno formą rekreacji jak  

i metodą na odstresowanie, na wyrobienie formy i wytrzymałości. Strefa relaksacyjna  

z atrakcjami wodnymi będzie doskonałym uzupełnieniem obecnej oferty, pozwoli na 

korzystanie z obiektu całym rodzinom, które z pewnością będą spędzać na basenie kilka 

godzin i nie będą mieli potrzeby szukania takich atrakcji poza naszą gminą, natomiast klienci 

spoza gminy i powiatu z pewnością przyczynią się do jeszcze większej frekwencji na tak 

rozbudowanym obiekcie. 

Dużym oczekiwaniem ankietowanych jest też budowa skateparku, który został 

wskazany przez  31 młodych ludzi w grupie wiekowej 15-24 lata, co biorąc pod uwagę 

ogólną liczbę 46 osób w tej grupie wiekowej daje całkiem niezły wynik, który pokazuje że ta 
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forma aktywności fizycznej w Strzelcach z pewnością cieszyłaby się dużą popularnością 

wśród młodych ludzi.  

Całoroczne lodowisko zostało wskazane przez 31 ankietowanych w różnych grupach 

wiekowych, jednak co nie było zaznaczone w ankiecie a wynikło raczej z rozmów w trakcie 

wypełniania ankiet, zwolennikom łyżwiarstwa zależy bardziej na zadaszeniu funkcjonującego 

Białego Orlika niż na budowie profesjonalnego lodowiska całorocznego, osoby te mają 

świadomość że ten rodzaj aktywności fizycznej nierozerwalnie łączy się z okresem zimowym 

i wolą mieć doskonałe warunki do jego uprawiania w zimie niż korzystać z całorocznego 

obiektu w miesiącach letnich. 

 

2. Analiza SWOT 

Aby móc określić cele rozwoju kultury fizycznej i sportu dla gminy Strzelce Opolskie 

na lata 2019-2023 posłużono się analizą SWOT. Celem analizy jest wskazanie elementów, 

które mogą być traktowane jako atuty w rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Strzelce 

Opolskie, jak również wskazanie elementów stanowiących słabości i uniemożliwiających 

rozwój kultury fizycznej i sportu. Analiza określa szczególnie nadarzające sytuacje, które 

pomogą w rozwoju sportu jak również pozwolą na uniknięcie i likwidację potencjalnych 

zagrożeń i problemów aby lepiej zrealizować założenia strategiczne. 

Tabela 2. Analiza SWOT sportu i rekreacji w Gminie Strzelce Opolskie. 

Mocne strony Słabe strony 
 rozbudowana infrastruktura sportowa, 
 propagowanie i popularyzacja kultury 

fizycznej i rekreacji przez władze 
lokalne i środowisko sportowe, 

 działalność rady sportu, 
 uzdolniona sportowo młodzież, 
 atrakcyjny Park Miejski z bogatym 

drzewostanem, stawami i alejkami, 
 dogodne położenie komunikacyjne,  
 bliskość klubów sportowych i ośrodków 

akademickich umożliwiających dalszy 
rozwój sportowy utalentowanych 
zawodników, 

 nowoczesna kryta pływalnia, 
 wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna, trenerska i instruktorska, 
 cykliczne imprezy sportowe dla dzieci  

i młodzieży, 
 sukcesy sportowe na arenie 

 niski wzrost liczby ludności gminy, 
 wymagana modernizacja istniejącej 

infrastruktury sportowej, 
 zły stan techniczny odkrytej 

pływalni, 
 brak narzędzi do współpracy 

między samorządem, a prywatnymi 
inwestorami w zakresie budowy 
infrastruktury sportowej, 

 brak strategicznych sponsorów 
w działających klubach sportowych, 

 duża ilość drużyn biorących udział 
w niskich klasach rozgrywkowych, 

 brak profesjonalnej bieżni 
lekkoatletycznej, 
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międzynarodowej, ogólnopolskiej, 
wojewódzkiej, w różnych dyscyplinach 
sportowych, 

 hala sportowa przy PSP 1 stwarzająca 
możliwość organizowania 
międzynarodowych imprez, 

 basen otwarty, 
 duża ilość siłowni zewnętrznych  

i placów zabaw na terenie Gminy. 
 

Szanse Zagrożenia 
 pozyskiwanie środków w ramach 
funduszy unijnych oraz centralnych 
i wojewódzkich programów, 
 modernizacja i rozbudowa istniejących 
obiektów sportowych, 
 poprawa sytuacji na rynku pracy 
ograniczająca emigrację mieszkańców, 
 zapewnienie oferty sportowej dla rodzin, 
osób starszych, niepełnosprawnych, 
 wzrost efektywności szkolenia 
w sporcie dzieci i młodzieży, 
 pozyskanie i wyszkolenie kadry 
trenerskiej i towarzyszącej (rehabilitanci, 
kadra medyczna, psychologowie, 
menadżerowie i dietetycy), 
 rozwój współpracy międzynarodowej 
w ramach wymiany grup dzieci i młodzieży, 
 promocja sportu wśród wszystkich 
mieszkańców Gminy, 
 wzrost świadomości pro-zdrowotnej 
związanej z uprawianiem sportu 
 reklama imprez  w lokalnej prasie 
telewizji i internecie.  

 brak dostatecznych środków 
finansowych na finansowanie 
działalności w dziedzinie sportu  
z budżetu państwa, 
 duże uzależnienie klubów  
i stowarzyszeń sportowych od budżetu 
Gminy, 
 zmiany prawne mogące ograniczyć 
możliwości władz lokalnych dotyczące 
wspieranie sportu, 
 ubytek naturalny i emigracje 
mieszkańców, 
 brak zewnętrznych środków na 
inwestycje w infrastrukturę sportową,, 
 rezygnacja z uprawiania sportu 
przez mieszkańców na rzecz 
zaspokojenia podstawowych potrzeb, 
 brak zainteresowania rodziców 
rozwojem dzieci spowodowany brakiem 
czasu lub brakiem świadomości, 
 brak współpracy szkoły, rodziców 
oraz lekarzy w zakresie ograniczenia 
liczby zwolnień z lekcji wychowania 
fizycznego w szkołach wszystkich 
szczebli. 
 

 

Wyniki powyższej diagnozy i analizy stały się podstawą skonstruowania  priorytetów 

celów i zadań jakie w najbliższym czasie winny być realizowane w gminie Strzelce Opolskie. 
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Rozdział IV. Cele rozwoju sportu w Gminie Strzelce Opolskie  

1. Misja Gminy w zakresie sportu i rekreacji 

Celem strategicznym programu rozwoju sportu w Gminie Strzelce Opolskie jest 

wprowadzenie systemu i instrumentów wsparcia działań dążących do podniesienia zdrowia  

i sprawności fizycznej mieszkańców Gminy oraz podniesienia poziomu sportowego, czynnie 

uprawianych dyscyplin sportowych, poprzez realizację poniższych celów i zadań: 

 poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie, 

 opracowanie zasad, metod  i form popularyzacji aktywnego spędzania czasu wolnego 

przez jak najszersze grupy mieszkańców, w szczególności rodziny, 

 poszerzenie  kalendarza ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych, 

 dalsza współpraca w zakresie sportu z miastami partnerskimi, 

 wskazanie potrzeb w zakresie remontów, modernizacji i budowy bazy sportowej, 

 poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców Gminy 

poprzez budowę, rozbudowę i modernizację istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej. 

Podjęte działania przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa i wzrostu komfortu 

uprawiania sportu, a to z kolei zwiększy zainteresowanie sportem i rekreacją mieszkańców 

gminy. 
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2. Cele i priorytety 
 

Cel strategiczny 

ROZWÓJ USPORTOWIENIA MIESZKAŃCÓW  
GMINY STRZELCE OPOLSKIE 

 

 

 

Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 

Popularyzacja sportu 
dla wszystkich 

Wzrost poziomu 
wyników sportowych 

Rozwój 
infrastruktury 

sportowo - 
rekreacyjnej 

 

 

 

Obszar działań Obszar działań Obszar działań 
1.1 Sport dzieci i 
młodzieży 

2.1 Wspieranie 
rozwoju sportu w 
różnych dyscyplinach  

3.1 Bieżące 
utrzymanie i 
modernizacja 
istniejących obiektów 
sportowo – 
rekreacyjnych 

1.2 Aktywność 
fizyczna ogółu 
społeczeństwa gminy 
Strzelce Opolskie 

2.2 Szkolenie dzieci i 
młodzieży 

3.2 Modernizacja i 
zagospodarowanie 
terenów gminnych pod 
kątem rozwoju 
działalności sportowo 
– rekreacyjnej 

1.3 Upowszechnianie 
informacji o 
wydarzeniach 
sportowo-
rekreacyjnych 
odbywających się na 
terenie Gminy Strzelce 
Opolskie 

2.3 Motywacja do 
działań pro-
sportowych 
 
 

3.3 Powstawanie 
nowych obiektów 
sportowo - 
rekreacyjnych 
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PRIORYTET 1 
POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH 

Obszar działań 
1.1 Sport dzieci i młodzieży 
Zadania: 
1.1.1 Organizacja współzawodnictwa sportowego na poziomie lokalnym. 
1.1.2 Udział w współzawodnictwie sportowym SZS. 
1.1.3 Udział w współzawodnictwie sportowym – inicjatywy okazjonalne. 
Obszar działań 
1.2 Aktywność fizyczna ogółu społeczeństwa gminy Strzelce Opolskie 
Zadania: 
1.2.1  Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo – rekreacyjnych 
1.2.2  Wspomaganie logistyczne i finansowe działań okazjonalnych – Patronat Burmistrza 
Strzelec Opolskich 
1.2.3  Stwarzanie warunków do działalności sportowej dla różnych grup wiekowych. 
Obszar działań 
1.3 Upowszechnianie informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych 
odbywających się na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
Zadania: 
1.3.1  Informowanie mieszkańców o wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych na stronie 
internetowej. 
1.3.2 Informowanie mieszkańców o wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych poprzez 
zamieszczanie artykułów prasowych w prasie lokalnej. 

 

PRIORYTET 2 
WZROST POZIOMU WYNIKÓW SPORTOWYCH 

Obszar działań 
2.1 Wspieranie rozwoju sportu w różnych dyscyplinach 
Zadania: 
2.1.1 Całoroczne wspomaganie finansowe różnych dyscyplin sportu poprzez dotacje celowe 
dla klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 
2.1.2 Okazyjne  wspomaganie imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na terenie 
Gminy  w formie Patronatów Burmistrza lub w ramach działalności promocyjnej gminy. 
2.1.3 Organizacja (kluby z Gminą) zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu. 
Obszar działań 
2.2 Szkolenie dzieci i młodzieży 
Zadania: 
2.2.1 Tworzenie klas sportowych. 
Obszar działań 
2.3 Motywacja do działań prosportowych  
Zadania: 
2.3.1 Promocja zawodników, trenerów i działaczy sportowych 
2.3.2 Przyznawanie stypendiów sportowych  za wysokie wyniki sportowe. 
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PRIORYTET 3 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ 

Obszar działań 
3.1 Bieżące utrzymanie istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych 
Zadania: 
3.1.1 Bieżące naprawy istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych. 
Obszar działań 
3.2 Modernizacja i zagospodarowanie terenów gminnych pod kątem rozwoju 
działalności sportowo – rekreacyjnej 
Zadania: 
3.2.1 Doposażenie rekreacyjnych terenów gminny w sprzęt zabawowy, siłowni zewnętrznych 
i inny, pozwalający na bezpieczne korzystanie z terenów sportowo – rekreacyjnych. 
3.2.2 Modernizacja lodowiska „Strzelecki Biały Orlik” – budowa zadaszenia. 
3.2.3 Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich w Strzelcach 
Opolskich, 
3.2.4 Rozbudowa ścieżek rowerowych. 
Obszar działań 
3.3 Powstanie obiektów i infrastruktury sportowo - rekreacyjnych 
Zadania:  
3.3.1 Budowa części rekreacyjnej CRWiS „Strzelec”. 
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Rozdział V. Wdrożenie  i monitoring realizacji strategii 
 

Za wdrożenie Strategii pod względem instytucjonalnym i zarządczym jest 

odpowiedzialny Burmistrz Strzelec Opolskich, który wykonuje swoje obowiązki  

za pośrednictwem jednostek Gminy i komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego  

w Strzelcach Opolskich, w szczególności: 

1) Referat Sportu i Rekreacji, 

2) Gminny Zarząd Obsługi Jednostek  – placówki oświatowe,  

3) Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji, 

4) Pełnomocnika Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

5) Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień, 

6) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

7)  Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”. 

Samorząd pełni rolę koordynującą, wspierającą i ułatwiającą działanie w zakresie sportu. 

Przy wdrożeniu strategii niezbędne jest pełne zaangażowanie  jednostek organizacyjnych 

podległych Gminie Strzelce Opolskie, klubów i stowarzyszeń sportowych działających  

na terenie Gminy. 

 Przedstawioną strategię należy traktować jako dokument cechujący się podejściem 

systemowym. Oznacza to że Strategia postrzega Samorząd jako instytucję, która ma dać 

mieszkańcom szansę na ciekawe, aktywne i zdrowe życie, pozwalając na uczestnictwo  

w interesujących imprezach. Jednak skorzystanie z oferty zależeć będzie od woli 

mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie. 

Zakłada się, iż efektem realizacji Strategii będzie: 

- wzrost liczby mieszkańców uprawiających sport i prowadzących aktywny i zdrowy styl 

życia, 

- zwiększenie dostępności miejskiej bazy obiektów sportowych, 

- poprawa standardów obiektów sportowych i rekreacyjnych,  

- wzrost liczby osób aktywnie uczestniczących w imprezach sportowych, 

- osiąganie wysokich wyników przez sportowców reprezentujących strzeleckie kluby 

sportowe. 

 Realizacja poszczególnych zadań zawartych w priorytetach odbywać się będzie przy 

współpracy podmiotów  zewnętrznych w głównej mierze klubów i stowarzyszeń sportowych  

i innych podmiotów wyłonionych w trybie konkursowym. Jednostkami podległymi 
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współpracującymi w zakresie merytorycznym będą jednostki Gminy i komórki merytoryczne 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.  

Monitoring jest elementem każdej strategii. Jego celem jest zapewnienie zgodności 

efektów końcowych projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Prowadzenie kontroli 

jest też ważne  z uwagi na uczestników realizacji strategii (związki sportowe, kluby  

i stowarzyszenia sportowe), którzy są zainteresowani poznaniem doraźnych  

i przewidywalnych efektów podejmowanych działań. Ocena daje możliwość odpowiedzi na 

pytanie czy strategia jest efektywna, czy zrealizowano pokładane w niej oczekiwania. 

Monitoring będzie stałym procesem zapewniającym dostateczną ilość informacji  

na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Należy systematycznie 

gromadzić  informacje o efektach ich realizacji.  Ośrodkami koordynującymi współpracę  

na poziomie zadań będzie Referat Sportu i Rekreacji oraz Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 

współpracujący z placówkami podległymi. Na podstawie zebranych informacji dokonywana 

będzie ocena efektywności Strategii a także określi się stopień realizacji celu strategicznego  

i poszczególnych priorytetów. Ocena taka formułowana będzie w sprawozdaniu rocznym,  

a następnie przekazywana  komisji merytorycznej Rady Miejskiej. 

Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie wskaźników wykorzystywanych w ocenie 
realizacji strategii:  

PRIORYTET 1 
POPULARYZACJA SPORTU DLA WSZYSTKICH 

Obszar działań1.1 Sport dzieci i młodzieży 
Zadanie  Miernik produktu Wskaźnik rezultatu 
1.1.4 Organizacja współzawodnictwa 
sportowego na poziomie lokalnym. 
1.1.5 Udział w współzawodnictwie 
sportowym SZS. 
1.1.6 Udział w współzawodnictwie 
sportowym – inicjatywy okazjonalne. 

Liczba imprez i wydarzeń 
sportowo – rekreacyjnych 
Liczba zgłoszeń do udziału. 

Liczba uczestników imprez i 
wydarzeń 
Liczba  użytych narzędzi 
promocyjnych 
Liczba startujących 

Obszar działań 1.2 Aktywność fizyczna ogółu społeczeństwa gminy Strzelce Opolskie 
1.2.1  Organizacja ogólnodostępnych 
imprez sportowo – rekreacyjnych 
1.2.2  Wspomaganie logistyczne i 
finansowe działań okazjonalnych – Patronat 
Burmistrza Strzelec Opolskich 
1.2.3  Stwarzanie warunków do działalności 
sportowej dla różnych grup wiekowych. 

Liczba organizowanych imprez o 
charakterze ogólnodostępnym 
Liczba złożonych wniosków o 
przyznanie Patronatu Burmistrza 
Strzelec Opolskich 
Liczba nowo powstałych miejsc  
i obiektów sportowo- 
rekreacyjnych 

Liczba uczestników imprez 
Liczba  użytych narzędzi 
promocyjnych 
Liczba startujących 
Liczba przyznanych 
patronatów 

Obszar działań 1.3 Upowszechnianie informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych odbywających się 
na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
1.3.1  Informowanie mieszkańców o 
wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych na 
stronie internetowej. 
1.3.2 Informowanie mieszkańców o 
wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych 
poprzez zamieszczanie artykułów 
prasowych w prasie lokalnej. 

Liczba artykułów w prasie  
liczba informacji na stronie 
internetowej 

Szacunkowa liczba 
odbiorców  
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PRIORYTET 2 
WZROST POZIOMU WYNIKÓW SPORTOWYCH 

Obszar działań 2.1 Wspieranie rozwoju sportu w różnych dyscyplinach 
Zadanie  Miernik produktu Wskaźnik rezultatu 
2.1.1 Całoroczne wspomaganie finansowe 
różnych dyscyplin sportu poprzez dotacje 
celowe dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych działających na terenie Gminy 
Strzelce Opolskie. 
2.1.2 Okazyjne  wspomaganie imprez i 
wydarzeń sportowo – rekreacyjnych na 
terenie Gminy  w formie Patronatów 
Burmistrza lub w ramach działalności 
promocyjnej gminy. 
2.1.3Organizacja (kluby z Gminą) zawodów 
sportowych w różnych dyscyplinach sportu. 

Liczba złożonych ofert w 
konkursach ofert i naborach 
wniosków 
Liczba złożonych wniosków o 
przyznanie patronatu Burmistrza 
Liczba  imprez 
współorganizowanych z innymi 
podmiotami 
Liczba rozgrywek, zawodów 

Liczba przyznanych 
patronatów 
Liczba uczestników 
wydarzeń 
Kwota przyznanych dotacji 

Obszar działań 2.2 Szkolenie dzieci i młodzieży 
2.2.1 Tworzenie klas sportowych. Liczba utworzonych klas 

sportowych 
Liczba uczniów objętych 
edukacją w ramach klas 
sportowych 

Obszar działań2.3 Motywacja do działań prosportowych 
2.3.1 Promocja zawodników, trenerów i 
działaczy sportowych 
2.3.2 Przyznawanie stypendiów sportowych  
za wysokie wyniki sportowe. 

Liczba zgłoszonych wniosków  
Liczba wyróżnionych osób 

Liczba przyznanych 
stypendiów, wyróżnień i 
nagród 

 

PRIORYTET 3 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ 

Obszar działań 3.1 Bieżące utrzymanie istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych 
Zadanie  Miernik produktu Wskaźnik rezultatu 
3.1.1 Bieżące naprawy istniejących obiektów 
sportowo – rekreacyjnych. 

Liczba remontowanych 
obiektów 

Liczba osób korzystających 
z remontowanych/ obiektu 

Obszar działań 3.2 Modernizacja i zagospodarowanie terenów gminnych pod kątem rozwoju działalności 
sportowo – rekreacyjnej 
3.2.1 Doposażenie rekreacyjnych terenów 
gminny w sprzęt zabawowy, siłowni 
zewnętrznych i inny, pozwalający na bezpieczne 
korzystanie z terenów sportowo – rekreacyjnych. 
3.2.2 Modernizacja lodowiska „Strzelecki Biały 
Orlik” – budowa zadaszenia. 
3.2.3 Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. 
Strzelców Bytomskich w Strzelcach Opolskich. 
3.2.4 Rozbudowa ścieżek rowerowych. 

Liczba realizowanych  
zakończonych inwestycji 
Ilość i długość nowych 
ścieżek rowerowych 

Średnia szacunkowa liczba 
osób korzystających z 
terenów rekreacyjno- 
sportowych 
Koszty inwestycji nowego 
sprzętu 
Koszty remontu 
Ilość i rodzaj zakupionego  
nowego sprzętu 
 

Obszar działań 3.3 Powstanie obiektów i infrastruktury sportowo - rekreacyjnych 
3.3.1 Budowa części rekreacyjnej CRWiS 
„Strzelec”. 

Liczba realizowanych  
zakończonych inwestycji 
 

Średnia szacunkowa liczba 
osób korzystających 
Koszty remontu/budowy 

 

W związku, iż nie wszystkie wymienione w strategii zadania umożliwiają określenie 

oczekiwanych zmian za pomocą wskaźników wielkości liczbowych specyfika ich zostanie  

przedstawiona w formie opisowej w rocznym sprawozdaniu. 
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Rozdział VI. Podsumowanie. 

 

Podstawowym założeniem przy opracowaniu Strategii było stworzenie dokumentu  

o praktycznej użyteczności dla działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz 

propagowania i rozwoju kultury fizycznej. Zapisy niniejszego dokumentu odpowiadają  

na pytanie: „co Gmina powinna zrobić, aby jak najlepiej popularyzować sport, rekreację  

i kulturę fizyczną wśród mieszkańców swojej gminy?”, mając na uwadze ograniczenia 

wynikające przede wszystkim z zasobności budżetu miasta oraz uwarunkowań zewnętrznych. 

Ustalenia zawarte w tym dokumencie stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia 

długookresowej, zrównoważonej i kompleksowej polityki rozwoju kultury fizycznej  

w gminie, przy uwzględnieniu strategicznych kierunków i celów rozwoju miasta. 

Dokument pokazuje stan aktualny, wyznacza cele oraz kierunki działania samorządu, 

szkół oraz działaczy sportowych, zmierzające do poprawy stanu sportu na terenie  gminy  

na lata 2019-2023. Dokument ma być pomocny dla osób którym zależy na prawidłowym 

wszechstronnym rozwoju  lokalnej społeczności. Strategia nie stanowi dokumentu 

zamkniętego. Na przestrzeni lat może powstać wiele cennych inicjatyw zwiększających  

uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w sporcie, 

kulturze fizycznej oraz szeroko rozumianej rekreacji ruchowej. 

Liczymy, że niniejszy dokument stanie się płaszczyzną porozumienia i inspiracją  

dla wspólnych działań na rzecz tworzenia lepszych warunków rozwoju i promocji sportu  

i rekreacji oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie. 
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Załącznik 1 . Baza sportowo – rekreacyjna Gminy Strzelce Opolskie. 

  Adres Obiekt 

Jednostki 
i organizacje 
nadzorujące 

obiekty 

Wymiary/Informacje dodatkowe Funkcje 

1. 
Błotnica Strzelecka, 
ul. Toszecka 19 i ul. 

Dworcowa 25 

sala gimnastyczna PSP Błotnica 
Strzelecka 
i LKS Plon 

Błotnica 
Strzelecka 

329 m2 zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 
korekcyjne, SKS 

boisko piłkarskie 

 100x64 m 
szatnia dla sędziów i zawodników 

wyposażona w bieżącą zimną  i 
ciepłą wodę, energię elektryczną 

rozgrywki piłkarskie, festyny 

2. 
Dziewkowice, ul. 
Strzelecka 3 i ul. 

Szkolna  

sala do zajęć korekcyjnych 
PSP 

Dziewkowice 

50 m2 
zajęcia korekcyjne, zajęcia wychowania 

fizycznego 
boisko piłkarskie 30x41 m nawierzchnia trawiasta zajęcia wychowania fizycznego 

boisko wielofunkcyjne 21x50 m nawierzchnia asfaltowa zajęcia wychowania fizycznego 

boisko piłkarskie 
LKS Rzemiosło 
Dziewkowice 

102x63 m, budynek szatni 
wyposażony w bieżącą zimną  i 

ciepłą wodę oraz kanalizację energię 
elektryczną 

rozgrywki piłkarskie, festyny 

plac zabaw z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

3. 
Grodzisko, ul. 

Powstańców Śl. 
boisko piłkarskie 

LKS Tempo 
Grodzisko 

100x64,5 m dostęp do skrzynki 
elektrycznej w celu zasilania imprez 

sportowo-rekreacyjnych  
rozgrywki piłkarskie, festyny 

4. 
Grodzisko, ul. 

Główna obok OSP 
Plac zabaw 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

5. 
Grodzisko, ul. 

Główna 35  
sala sportowa 

Niepubliczna 
Szkoła 

Podstawowa 

 zajęcia wychowania fizycznego 

6. 
Jędrynie, ul. 
Dębowa 7 

Plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

7. 
Kadłub, ul. 

Powstańców 
boisko piłkarskie 

 Zespół 
Placówek 

94x48 m nawierzchnia trawiasta; 100 
miejsc siedzących; 

rozgrywki piłkarskie, festyny, lekcje wychowania 
fizycznego 
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Śląskich 26 
boisko do plażowej piłki 

siatkowej 

Oświatowych 
w Kadłubie 

i LKS 
„Adamietz” 

Kadłub  

16x8 m 
turnieje piłki siatkowej plażowej; rekreacyjna gra 

w siatkową piłkę plażową, lekcje wychowania 
fizycznego 

boisko asfaltowe wielofunkcyjne 36x18 m rekreacyjna gra w piłkę ręczną, koszykówkę 
plac "Kadłubek" z urządzeniami 

do fitnessu (siłownia zewnętrzna) 
ławeczki dla 8 osób oraz 8 

przyrządów do ćwiczeń 
rekreacyjne korzystanie z urządzeń przez 

mieszkańców, lekcje wychowania fizycznego 

sala gimnastyczna 301 m2 
zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

pozalekcyjne 

8. Kadłub, ul. Krótka plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

 
9. 
 

Kadłub Piec 

plac zabaw z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej,  boisko 

sportowe, boisko do koszykówki, 
boisko do siatkówki plażowej 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny ogrodzony wyposażony w piłkochwyty 

10. 
 

Kalinowice, ul. 
Szkolna 1 

sala do zajęć korekcyjnych 

ZPO Kalinowice 

52 m2 zajęcia gimnastyki korekcyjnej 

boisko wielofunkcyjne 30x16 m asfaltowe 
zajęcia wychowania fizycznego, SKS, młodzież 

w godzinach popołudniowych 

boisko piłkarskie 100x50 m 
zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

rekreacyjne, wykorzystywanie przez środowisko 
w godzinach popołudniowych 

11. 
Kalinowice ul. 

Wiejska 
plac zabaw 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM plac rekreacyjny 

12. 
Kalinów, ul. 

Parkowa 3, ul. 
Wiejska 

boisko piłkarskie 
LKS Czarni 
Kalinów - 

Kalinowice 

 96x64 m 
szatnia sportowa, siedziska dla 

kibiców, dostęp do energii 
elektrycznej 

rozgrywki piłkarskie, festyny 

plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

13. 
Ligota Dolna ul. 

Wiejska 
plac zabaw z urządzeniami 

siłowni zewnętrznej 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

14. 
 

Ligota Górna ul. 
Wiejska 

plac zabaw z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 
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15. Osiek 
plac zabaw, boisko do 

koszykówki 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

16. 

Rozmierka, ul. 
Szkolna  

boisko piłkarskie 
LKS Jedność 

Rozmierka, PSP 
Rozmierka 

 płyta główna: 64x100m, oddzielona 
od trybun ogrodzeniem, liczba 

miejsc siedzących 120 
Druga płyta: 60x100 m 

20x60 m, nawierzchnia trawiasta, 
dodatkowa duża bramka 

z "łapaczem" 
15x40 m nawierzchnia trawiasta 

20x40 m asfaltowe 
Boisko do siatkówki: 9x18 m 

Świetlica wiejska, wraz z zadaszoną 
trybuną 

Budynek klubowy 

rozgrywki piłkarskie, festyny, zajęcia 
wychowania fizycznego 

Siłownia zewnętrzna  
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

plac zabaw 
Sołectwo 

Rozmierka 
plac rekreacyjny 

Rozmierka ul. Polna 
górka do zimowych zjazdów na 

sankach i nartach 

17. 
Rozmierz, ul. 

Powstańców Śl., ul. 
Krzyżowa 

plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

boisko piłkarskie 
LKS Błękitni 

Rozmierz 

 88x56 m2 kontenery na szatnie dla 
zawodników, Piłkochwyty, trybuny, 

kabiny z siedziskami dla 
zawodników dostęp do bieżącej 

zimnej wody i energii elektrycznej 

rozgrywki piłkarskie, festyny 

18. 
Rożniątów, ul. 

Biadaczowa, ul. 
Wolności 28 

boisko piłkarskie LKS Rożniątów 
 90x64 m, szatnia dla sędziów 

i zawodników 
rozgrywki piłkarskie, festyny 

plac zabaw z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej, boisko 

rekreacyjne,  

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

Ogrodzony plac rekreacyjny z dwoma piłkochwytami 

19. 
 

Sucha, ul. 
Kopernika i ul. 

boisko piłkarskie PSP Sucha 
100x50 m nawierzchnia trawiasta, 

budynek szatni 
zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

pozalekcyjne,  
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Jemielnicka 
sala gimnastyczna 450 m2 

zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 
pozalekcyjne, 

plac zabaw z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej i boisko do 

koszykówki 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

20. 
 Strzelce Opolskie, 

ul. Sosnowa 3 

boisko do piłki ręcznej w tym 
boisko do koszykówki 

PG nr 1 

40x20 m nawierzchnia asfaltowa 
zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

pozalekcyjne sala do zajęć korekcyjnych 30 m2 

sala gimnastyczna 162 m2 

siłownia zewnętrzna   
ogólnodostępne, lekcje wychowania fizycznego 

boisko do piłki plażowej   

Plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

21. 
Strzelce Opolskie, 

ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 2 

korty tenisowe 

PSP nr 7 

34x37 m 

zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 
pozalekcyjne, zajęcia sekcji sportowych, zawody 

2 sale gimnastyczne duża - 275 m2; mała 96 m2 

lodowisko zewnętrzne 20x30 m 

kompleks boisk sportowych Orlik 
2012 

30x62 m - piłka nożna/sztuczna 
trawa; 30x50 m - 

wielofunkcyjne/poliuretanowa 
bieżnia 60 m2 

skocznia w dal z rozbiegiem   

boisko do piłki plażowej 20x10 m 

22. 
Strzelce Opolskie, 
ul. Marka Prawego 

19 
boisko wielofunkcyjne GZOJ 

24x46 m nawierzchnia 
poliuretanowa 

ogólnodostępne, zajęcia wychowania fizycznego 

23. 
Strzelce Opolskie, 
ul. Kozielska 34 

hala widowiskowo - sportowa 

PSP Nr 1 

1154 m2, widownia 684 osoby 
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, organizacja 

imprez sportowych i meczów ligowych 

siłownia 59,6 m2 
zajecia lekcyjne i pozalekcyjne, organizacja 

imprez sportowych i meczów ligowych 

boiska wielofunkcyjne 
24x48 m nawierzchnia 

poliuretanowa 
zajecia lekcyjne i pozalekcyjne, organizacja 

imprez sportowych, festyny 
bieżnia dookólna   zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 
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mała sala gimnastyczna 157 m2 zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 

skocznia w dal z rozbiegiem 40 m2 zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 

24. 
 

Strzelce Opolskie, 
ul. 1 Maja 26 

sala gimnastyczna 

PSP nr 4 

220 m2 

zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne boisko piłkarskie 35x24 m nawierzchnia trawiasta 

boisko wielofunkcyjne 
16x10 m nawierzchnia z kostki 

betonowej 

25. 
 

Strzelce Opolskie, 
Osiedle Piastów 

Śląskich 

Plac rekreacyjno- sportowy, 
siłownia zewnętrzna, Street 

Workout Park 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

26. 
 

Strzelce Opolskie, 
Osiedle Piastów 
Śląskich (obok 

żłobka) 

Plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

27. 
Strzelce Opolskie, 

ul. Struga 
Plac zabaw 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

28. 
Strzelce Opolskie, 

ul. Strzelców 
Bytomskich 2A 

boisko piłkarskie 

MOS i SKS 
Piast Strzelce 

Opolskie 

110x69 m   

rozgrywki piłkarskie, treningi, zawody sportowe 

boisko treningowe do piłki 
nożnej i mini gier 

70x50 m  

boisko wielofunkcyjne 50x16 m sztuczna trawa 

bieżnia lekkoatletyczna   

skocznia do skoków w dal 120 m2 
powierzchnia do konkurencji 

rzutowej 
600 m2 

29. 
Strzelce Opolskie, 
ul. W. Świerzego 3 

i 48 

sala gimnastyczna 
PSP nr 2 

375 m2 zajęcia wychowania fizycznego 

salka zastępcza 76,89 m2 zajęcia wychowania fizycznego 

plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

30. 
Strzelce Opolskie, 

Brzezina, ul. 
Łąkowa 9  

boisko piłkarskie, modułowa 
szatnia sportowa, urządzenia 
siłowni zewnętrznej, wiata 

rekreacyjna 

SKS Piast 
Strzelce 
Opolskie 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

 100x62m, szatnia sportowa dla 
zawodników  sędziów  oraz 

magazynek na sprzęt sportowy. 
Dostęp do bieżącej zimnej wody 

rozgrywki piłkarskie, festyny 
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31. 
Strzelce Opolskie, 
ul. Nowowiejska 

plac zabaw, z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej, boisko do 

koszykówki  

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

Plac zabaw, Piłkochwyty, organizacja festynów 

32. 
Strzelce Opolskie, 
ul. Nowowiejska 

 boisko piłkarskie 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

Plac sportowy, niepełnowymiarowe boisko sportowe, organizacja festynów 
Dostęp do skrzynki elektrycznej. 

33. 
Strzelce Opolskie, 

ul. Opolska 46 

pływalnia odkryta 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

basen kąpielowy duży - wymiary 
50x21,88 m, 

basen kąpielowy średni - wymiary 
40x19,66m

brodzik - wymiary 14x7 m 

pływalnia odkryta w sezonie letnim czynna 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00 – 

18.00  

kort tenisowy powierzchnia 936 m2 
kort tenisowy odstępny w sezonie letnim 
w godzinach otwarcia Pływalni Odkrytej 

2 boiska do piłki plażowej wymiary 18x9 m,  
boiska do piłki plażowej dostępne w sezonie 

letnim w godzinach otwarcia Pływalni Odkrytej 

34. 
 Strzelce Opolskie, 
Plac Żeromskiego 

5A 

hala sportowa 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

wymiary 280 m2, balkon 
z krzesełkami, ławeczki 

hala sportowa od poniedziałku do piątku 
wykorzystywana jest przez szkoły. W godzinach 
wieczornych od godz.18.00 hala wynajmowana 
jest osobom prywatnym oraz firmom. W soboty, 

niedziele i święta RSiR organizuje imprezy 
sportowe dla mieszkańców Gminy. 

siłownia  
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

siłownia aerobowa, siłownia do 
ćwiczeń siłowych 

siłownia czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 20.00 

35. 
Strzelce Opolskie, 

ul. Opolska 46 
pływalnia kryta 

Centrum 
Rekreacji 

Wodnej i Sportu 
"Strzelec" 

basen sportowy - wymiary 25×16 m 
i głębokości od 1,2 do 1,8 m. 

Homologacja PZP. Basen 
rekreacyjny - wymiary 15×6,33 m 

strefa z atrakcjami wodnymi (dysza 
do masażu ściennego, gejzer 

powietrzny oraz ławka rurowa 
z napowietrzaniem). Sauna dla 10 os. 

pływalnia otwarta jest codziennie od 6:30 do 
22:00 

36. 
Strzelce Opolskie, 
ul. Jordanowska 

Ogródek Jordanowski 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

37. 
Strzelce Opolskie, 

Park Miejski 
plac zabaw  

Ref. Gospodarki 
Komunalnej 
i Ochrony 

plac rekreacyjny 
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Środowiska UM 

siłownia zewnętrzna 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

Plac rekreacyjny 

38. 

OW 
„RYBACZÓWKA” 
Strzelce Opolskie, 
ul. Budowlanych 

plac zabaw, teren rekreacyjny 
plaży, Street Workout Park 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

teren rekreacyjny na którym znajduje się budynek małej gastronomi - wynajmowany  
w okresie letnim  i WC dostępne całorocznie 

39. 
Szczepanek, ul. 

Strzelecka 

plac zabaw, boisko do 
koszykówki, siatkówki, 

urządzenia siłowni zewnętrznej 

Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

40. 
Szymiszów Wieś, 

ul. Wolności 1 

boisko wielofunkcyjne 

PSP Szymiszów 

40x20 m nawierzchnia trawiasta zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia SKS 

sala do gimnastyki korekcyjnej 54 m2 
zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej, zajęcia SKS 
boisko do piłki siatkowej 10x16 m zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia SKS 

boisko - Streetball 5x4 m zajęcia wychowania fizycznego 

41. 
Szymiszów Wieś ul. 

Dębowa 
Plac zabaw z urządzeniami 

siłowni zewnętrznej 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

42. 
Szymiszów Osiedle, 
ul. Szkolna 4,  

sala gimnastyczna 

PG Szymiszów 
i LKS Tęcza 
Szymiszów 

254 m2 

zajęcia wychowania fizycznego, rozgrywki 
piłkarskie, festyny 

sala do zajęć korekcyjnych 84 m2 

boisko wielofunkcyjne 20x13 m asfaltowe 
boisko do piłki plażowej   
boisko do piłki ręcznej 43x20 m asfaltowe 

boisko piłkarskie 110x68m 

boisko do mini piłki nożnej 50x25 m nawierzchnia trawiasta 

bieżnia dookólna 360 m nawierzchnia żużel 

skocznia w dal z rozbiegiem   

Siłownia zewnętrzna 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

43. 
Szymiszów Osiedle, 
ul. Piękna /Zielona 

plac zabaw 
Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

44. Warmątowice ul. boisko sportowe Warmątowice Boisko sportowe nie pełno wymiarowe 20m x 40m, ogrodzone 
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Błotnicka plac zabaw Referat Sportu 
i Rekreacji UM 

plac rekreacyjny 

Siłownia zewnętrzna  Plac rekreacyjny 

Id: 21BC7A0D-D2B0-41F3-B8BB-0F3D4B258132. Podpisany Strona 57



Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie na lata 2020 – 2024 

58 
 

Załącznik 2 . Kwestionariusz ankiety. 

 

Ankieta opracowana na potrzeby Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Strzelce Opolskie  

na lata 2019 -2023 

1. Płeć: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

2. Wiek: 

 15-24 lata 

 25-39 lat 

 40-55 lat 

 Powyżej 55 lat 

3. Czy uprawia Pan/Pani sport: 

 Tak  

 Nie  

4. Jak często uprawia Pan/Pani sport/ rekreację: 

 Kilka razy w tygodniu  

 Raz w tygodniu   

 Kilka razy w miesiącu  

 Raz w miesiącu   

5. Jaki rodzaj sportu/ rekreacji Pan/Pani uprawia: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Piłka nożna   

 Piłka siatkowa  

 Koszykówka   

 Kolarstwo, wycieczki rowerowe  

 Biegi, marsze, wędrówki, spacery  

 Taniec, zumba, aerobik, pilates, joga, gimnastyka  itp.  

 Zajęcia na siłowni, sporty siłowe  

 Pływanie  

 Inne sporty, jakie:   

6. Czy zajęcia sportowe w których Pan/Pani uczestniczy są płatne: 

 Tak  

 Nie  
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7. Jaką kwotę domowego budżetu przeznacza Pan/Pani i rodzina na sport: 

 Do 100 zł miesięcznie  

 Do 200 zł miesięcznie  

 Powyżej 200 zł miesięcznie  

8. Czy oferta sportowa w Gminie Strzelce Opolskie dla mieszkańców jest wystarczająca: 

 Tak  

 Nie  

9. Jakie sekcje sportowe,  zajęcia rekreacyjne powinny powstać w naszej Gminie aby 
urozmaicić ofertę sportową dla mieszkańców: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

10. Na jakiego typu obiekty sportowe jest szczególne zapotrzebowanie w Gminie 
Strzelce Opolskich (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Rozbudowa basenu o część z atrakcjami    

 Stadion lekkoatletyczny   

 Rozbudowa lodowiska i udostępnianie całorocznie  

 Budowa skateparku   

 Budowa ścieżek rowerowych   

 Budowa dużej hali sportowo-widowiskowej   

 Inne  

Jakie? ……………………………………………………… 
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