
    UCHWAŁA Nr XL/363/05 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  

z dnia 14 grudnia 2005 roku  
 

               

w sprawie przyj ęcia „Strategii rozwoju kultury fizycznej w gminie S trzelce 
Opolskie w latach 2006 – 2012” 
 
 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 
1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889 z 
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się „Strategię rozwoju kultury fizycznej w gminie Strzelce Opolskie w 
latach 2006 – 2012” stanowiącą załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr XL/363/05 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
 z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

STRATEGIA 
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 
W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE 

W LATACH 2006 – 2012 
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I. Wstęp 
 
 
 

„Kultura fizyczna winna być dobrem powszechnym, dostępnym  
w róŜnych formach – stosownie do moŜliwości i zainteresowań 
świadomego tego dobrodziejstwa obywatela. Czynnikiem kształtowania 
zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw –  
a takŜe wartościowej formy spędzania wolnego czasu”.1  
 Poziom kultury fizycznej społeczeństwa danego regionu winien 
ulegać permanentnemu rozwojowi, jednak nie zawsze tak się dzieje. Często 
moŜemy mówić o stagnacji, a czasami wręcz o regresie kultury fizycznej 
danej grupy społecznej. PoniewaŜ rozwoju tak waŜnej dziedziny Ŝycia 
społecznego nie moŜna pozostawiać przypadkowi, gmina Strzelce Opolskie 
jej rozwój realizować będzie bazując na podstawie „Strategii rozwoju 
kultury fizycznej”. 
 Wagę i znaczenie tej dziedziny działalności ludzkiej podkreślają 
podstawowe akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Są to:   

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 68, pkt. 5 
stwierdza: 
„ Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieŜy”; 

2. Ustawa o kulturze fizycznej - art.1, pkt. 1 : „Kultura fizyczna jest 
częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele,  
bez względu na wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj 
niepełnosprawności – korzystają z równego prawa do róŜnych form 
kultury fizycznej”. 
 

Celem „Strategii …” jest wskazanie kierunków działań gminy  
w zakresie poprawy dostępności do róŜnych form kultury fizycznej 
wszystkich obywateli oraz określenie niezbędnych środków do realizacji 
tych zadań w okresie najbliŜszych 7 lat, czyli do 2012 roku. 
 Strategia rozwoju kultury fizycznej  w gminie Strzelce Opolskie 
wskazuje kierunki działań oraz  wyznacza zadania, których spełnienie 
przyczyni się do realizacji celu głównego Narodowego Programu Zdrowia 
zakładającego „poprawę zastraszająco niskiej kondycji biologicznej 
społeczeństwa, oraz zmianę świadomości społecznej na temat zagroŜeń 
stanu zdrowia, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej ludności”. 
„Strategia …” ustala priorytety dla realizacji postulatów zawartych 

                                                 
1 Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2012 roku 
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w Narodowym Programie Zdrowia, które zakładają, Ŝe do roku 2005 róŜne 
formy aktywności fizycznej w czasie wolnym uprawiać będzie, co najmniej 
50 procent dzieci i młodzieŜy, a sale gimnastyczne posiadać będzie,  
co najmniej 75 procent szkół. 
 Przedstawiona strategia uwzględnia równieŜ realizację wytycznych 
zawartych w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do 2012 roku, która 
przyjmuje, Ŝe: „(...) z uwagi na uniwersalne wartości i dobrodziejstwa  
dla jednostki i społeczeństwa – problematyka sportu jest sprawą wspólną – 
wolną od politycznych partykularyzmów.” 

Prace nad Strategią Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie Strzelce 
Opolskie stały się więc okazją nie tylko do diagnozy, dyskusji  
nad priorytetami i celami, ale takŜe nad rolą kultury fizycznej na terenie 
jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, w dobie gospodarki 
rynkowej i zmian wartości oraz autorytetów. 
 Realizacja strategii nie wyklucza realizacji innych, dodatkowych 
działań przez wszystkie zainteresowane podmioty, czyli jednostki 
organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe. 
 Tworząc strategię,  zespól redakcyjny rozwaŜał takŜe czas, w jakim 
powinna ona obowiązywać. Z tego powodu przeprowadzono kwerendę 
podobnych dokumentów wydawanych w naszym kraju i, wzorem  
„Strategii rozwoju sportu w Polsce”, przyjęto 2012 jako rok końcowy. 
 
 
 

II. Najwa Ŝniejsze dokumenty prawne i podstawowe 
pojęcia 
 
 

Władze samorządowe gminy Strzelce Opolskie od lat wykazują 
ogromne zainteresowanie zdrowotnymi, wychowawczymi oraz 
propagandowymi walorami sportu i rekreacji. Rola i zadania jednostek 
samorządu terytorialnego wynikają z wymienionych niŜej aktów prawnych. 
 
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. nr 25, 
poz.113), 
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie województwa (Dz. U.  
nr 91, poz. 576), 
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,  
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, 
poz. 95). 
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Podstawowym dokumentem, określającym zasady prowadzenia 

działalności w zakresie sportu kwalifikowanego, jest Ustawa z dnia  
29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz.1298). 

 

*  

W 2003 roku Rada Ministrów przedstawiła dokument „Strategia 
rozwoju sportu w Polsce do roku 2012”. Dokument ten określił następujące 
cele strategiczne: wychowanie fizyczne i sport szkolny; sport  
dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu 
w społeczeństwie; sport wyczynowy - z uwzględnieniem jego 
specyficznych obszarów: sport młodzieŜowy, sport kwalifikowany, sport 
olimpijski, sport zawodowy oraz warunki ich realizacji, które w niniejszym 
dokumencie nazwane zostały równieŜ celami, dla podkreślenia ich wagi  
dla realizacji strategii: kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów; 
poprawa jakości, rozbudowa, modernizacja infrastruktury i wyposaŜenia; 
nauka i badania naukowe, opieka medyczna i ochrona zdrowia. 

Kolejnym waŜnym dokumentem, który musi zostać uwzględniony 
przy konstruowaniu strategii rozwoju kultury fizycznej w gminie Strzelce 
Opolskie jest „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie”. 
Zawiera on zbiór przewidywanych kierunków rozwoju gminy  
do 2013 roku. 

Z wymienionych aktów prawnych wynika, Ŝe odpowiedzialność  
za rozwój kultury fizycznej, w tym przede wszystkim sportu dzieci  
i młodzieŜy, rekreacji, organizowania róŜnych form aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz tworzenia warunków do uprawiania sportu  
i aktywnych form rekreacji – w coraz większym stopniu spoczywa  
na gminach. Obserwowane w ostatnich latach silne zdecentralizowanie 
struktur państwa, szczególnie w dziedzinie sportu i rekreacji (wychowanie 
fizyczne i rehabilitacja ruchowa podlegają w duŜej mierze jurysdykcji 
państwa), zmusza władze samorządowe do zracjonalizowania działań w tej 
dziedzinie i opracowania długoterminowej strategii rozwoju kultury 
fizycznej na swoim obszarze.  
 We współczesnych publikacjach i opracowaniach teoretycznych, 
dotyczących aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowania 
w róŜnych formach i dla róŜnych celów, uŜywa się wielu pojęć i określeń.  

Termin strategia, w niniejszym opracowaniu, rozumiany jest jako 
„wykład pewnych załoŜeń i wytycznych działania, mającego te załoŜenia 
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realizować.”2 Opierając się na analizie stanu aktualnego wszystkich 
komponentów kultury fizycznej w gminie Strzelce Opolskie  
oraz wyznaczonej, na podstawie załoŜonych celów strategicznych, wizji 
funkcjonowania tej dziedziny aktywności społecznej w gminie, autorzy 
wskazali zadania do realizacji na okres najbliŜszych 7 lat. 
  Kultura fizyczna to „wyraz określonej postawy wobec własnego 
ciała, świadomej troski o swój rozwój, sprawność i zdrowie, rozumianych 
jako umiejętność organizowania i spędzania czasu z największym 
poŜytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego.”3 Miernikiem poziomu 
tak rozumianej kultury fizycznej będzie dla nas, za H. Młodzianowską,   
„(…) ogólny stan zdrowotny i poziom sprawności fizycznej obywateli, 
procent ich czynnego udziału w instytucjach kultury fizycznej, a takŜe 
stopień uświadomienia róŜnorakich funkcji ćwiczeń ruchowych.”  
 
 
 Ze względu na zakładane cele, jak i struktury organizacyjno-
instytucjonalne, na potrzeby niniejszej pracy przyjęto istnienie czterech 
podstawowych form uczestnictwa w kulturze fizycznej. Podział ten jest 
zgodny z przepisami obowiązującej Ustawy o kulturze fizycznej, która 
nakazuje (określa) realizację podstawowych celów kultury fizycznej 
poprzez:  
 
 

1. wychowanie fizyczne, 
2. sport, 
3. rekreację ruchową, 
4. rehabilitację ruchową. 

 
 
 Analizując poziom kultury fizycznej społeczeństwa naszej gminy, 
oceniać będziemy stopień uczestnictwa obywateli w pięciu podstawowych 
formach kultury fizycznej, czyli w wymienionych wyŜej oraz turystyce.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1982. 
3 M. Demel, Teoria wychowania fizycznego, s. 12, Warszawa 1986. 
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KULTURA FIZYCZNA 

 

 
 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 

 
REKREACJA 
RUCHOWA 

 
SPORT 

 
REHABILITACJA 

RUCHOWA 

 
TURYSTYKA 

 
 
 
 
 

REKREACJA  
ZAJĘCIA I ZAWODY SPORTOWE ORGANIZOWANE  

DLA ODPOCZYNKU, ZABAWY, ODNOWY SIŁ 
FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH, PRZYJEMNOŚCI, 

UPOWSZECHNIANIA SPORTOWEGO STYLU śYCIA, 
POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

 
 

GMINNE ZAJĘCIA REKREACYJNE 
1. Pozalekcyjne zajęcia organizowane 

przez szkoły (SKS) 
2. Zajęcia osób stowarzyszonych  

np. L.A.S.; 
3. Zajęcia organizowane przez RSiR 

i RK  
4. Niektóre zajęcia organizowane  

przez MOS 
5. Festyny rekreacyjne 
6. Nauka pływania w okresie ferii 

i wakacji 
7. Zajęcia aerobiku 

 
GMINNE IMPREZY REKREACYJNE  

(sport masowy) 
1. Mistrzostwa w sumo 
2. Bieg Strzelca 
3. Turniej piłki siatkowej – memoriał 

Szczerbakowicza 
4. Turniej koszykówki o puchar 

Burmistrza Strzelec Opolskich 
5. Maraton koszykarski 
6. Zawody według kalendarza 

Szkolnego Związku Sportowego 
7. Imprezy organizowane przez 

GZOiW w okresie ferii i wakacji 
8. Imprezy organizowane przez RSiR 

i RK (Dom Kultury)4 

                                                 
4 Wykorzystane skróty: SKS – Szkolny Klub Sportowy; L.A.S. – Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych 
Sportowo; RSiR – Referat Sportu i Rekreacji; RK – Referat Sportu; GZOiW – Gminny Zarząd Oświaty 
i Wychowania; 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 

 
CEL 

 (bieŜący) 
Kształtowanie harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego dzieci i młodzieŜy 

CEL 
(perspektywiczny, intencjonalny) 
Przygotowanie dzieci i młodzieŜy  

do uczestnictwa w kulturze fizycznej 
 

SPORT 

 
SPORT 

REKREACYJNY; 
MASOWY; 

SPORT DLA 
WSZYSTKICH, 

SPORT 
WSZYSTKICH 

DZIECI 
 

Zakwalifikowany 
do rekreacji 
ruchowej 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOPRT KWALIFIKOWANY 
Uprawiany w celu osiągnięcia maksymalnej sprawności, 
zapewniającej zwycięstwo lub, co najmniej, czołową 
lokatę w zawodach sportowych.  
Uczestnicy tego procesu poddawani są klasyfikacji 
sportowej, prowadzonej przez związki sportowe 
poszczególnych dyscyplin, są zarejestrowani  
w okręgowych związkach sportowych, posiadają licencję  
na uprawianie określonej dyscypliny sportu, są zrzeszeni 
w klubie sportowym i systematycznie uczestniczą  
we współzawodnictwie sportowym. 

 
SPORT ZAWODOWY, 

PROFESJONALNY 
(uprawiany dla osiągania korzyści 

materialnych) 

 
SPORT AMATORSKI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Wykorzystane skróty: MKS – Międzyszkolny Klub Sportowy; UKS – Uczniowski Klub Sportowy, LZS 
– Ludowe Zespoły Sportowe; KS – Klub Sportowy, LKS – Ludowy Klub Sportowy; 

SPORT DZIECI I MŁODZIEśY 
1. MKS 
2. UKS 
3. LZS - zespoły trampkarzy, 

juniorów 
4. KS Budowlani 
5. LKS Szymiszów 

SPORT OSÓB DOROSŁYCH 
1. LZS (zespoły seniorów) 
2. KS Budowlani 
3. Karate 
4. Klub biegacza 
5. BrydŜ 
6. UKS „KARO” 5 
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REHABILITACJA RUCHOWA 

PROCES MAJĄCY NA CELU: PRZYWRÓCENIE, POPRAWĘ LUB UTRZYMANIE 
PSYCHOFIZYCZNEJ SPRAWNOŚCI OSÓB CZASOWO LUB TRWALE 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA POMOCĄ SPECJALNYCH ZABIEGÓW 
I ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH – W OPARCIU O WIEDZĘ MEDYCZNĄ 

 

 
 

1.GIMNASTYKA 
KOREKCYJNA 
2.ZAJĘCIA RUCHOWE 
W OKRESIE 
REKONWALESCENCJI 

 

1. ĆWICZENIA 
FIZYCZNE  
W OŚRODKACH 
POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

2. WYCHOWANIE 
FIZYCZNE  
W SZKOŁACH 
SPECJALNYCH 

 
WSPÓŁZAWODNICTWO 

SPORTOWE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SPORT OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

  
 
 
 
 

III. Sytuacja demograficzna w gminie Strzelce 
Opolskie i jej wpływ na rozwój kultury fizycznej 
 
 

Jednym z istotniejszych czynników, jakie naleŜy brać pod uwagę, 
planując działania w zakresie rozwoju kultury fizycznej, jest sytuacja 
demograficzna. Szczególnie naleŜy analizować i monitorować - nie tylko 
w gminie jako całości, ale takŜe w poszczególnych sołectwach - procesy 
demograficzne, planując przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Według najnowszej prognozy demograficznej Głównego Urzędu 
Statystycznego liczba Polaków będzie systematycznie się zmniejszać 
i w 2030 roku będzie nas tylko 35,6 a nie jak  zakładali demografowie  
40 milionów. 6 

 

                                                 
6 Dane oraz komentarze dotyczące demografii kraju, województwa oraz powiatu strzeleckiego 
zaczerpnięto ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, w tym z „Prognozy 
demograficznej na lata 2003 – 2030”, GUS, Warszawa 2004. 
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Tabela – Liczba mieszkańców Polski 2002 – 2030, w tysiącach  
(na podstawie danych i prognoz GUS) 

 
 

WIEK 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
OGÓŁEM   38219 38123 37899 37626 37229 36598 35693 
0 – 2 1092 1040 1013 1026 964 835 717 
3 – 6 1607 1472 1374 1352 1355 1239 1063 
7 – 12 2978 2611 2212 2063 2033 2024 1854 
13 – 15 1712 1588 1270 1088 1024 1011 1011 
16 – 18 1954 1706 1444 1172 1043 1014 1019 
19 – 24 3890 3925 3367 2810 2308 2066 2008 
0 – 17 8664 7835 6811 6296 6070 5784 5325 
18 – 44 15257 15241 15312 15037 14078 12672 11074 
45 – 59 7814 8488 8259 7539 7247 7800 8647 

 
 
Badania i analizy wskazują, Ŝe trwający od kilkunastu lat spadek 

rozrodczości nie jest jeszcze procesem zakończonym i dotyczy w coraz 
większym stopniu kolejnych roczników młodzieŜy. Wśród przyczyn tego 
zjawiska wymienia się: rosnący poziom wykształcenia, trudności 
na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak 
w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i - generalnie - trudne 
warunki społeczno-ekonomiczne. W najbliŜszych latach naleŜy liczyć się 
z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 
dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach 2010-2020 
moŜna oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2.  

W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost 
przeciętnej długości Ŝycia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie, 
w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych, będzie następowało 
wolniej niŜ w ostatniej dekadzie. Przeciętne trwanie Ŝycia wzrośnie  
z 74,5 lat (70,4 męŜczyźni, 78,8 kobiety) do 77,8 w 2015 r.  
(74,6 męŜczyźni, 81,2 kobiety) oraz do 80 lat w 2030 r. (77,6 męŜczyźni, 
83,3 kobiety).  

Migracje wewnętrzne pozostaną przez najbliŜsze lata na obecnym, 
niskim poziomie. MoŜna oczekiwać, Ŝe wzrost mobilności przestrzennej 
ludności nastąpi około 2010 r. i w ciągu następnych 10 lat wskaźnik 
migracji powróci do wielkości z początku lat dziewięćdziesiątych. 
W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca 
od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem 
suburbanizacji. 



  11

 
Przedstawione skrótowo procesy demograficzne dotyczą takŜe 

województwa opolskiego i powiatu strzeleckiego. 
 
Liczba mieszkańców województwa opolskiego i powiatu 

strzeleckiego kształtować się będzie następująco: 
 
 

Tabela – Przewidywana liczba mieszkańców województwa 
opolskiego w latach 2005 – 2030, w tysiącach (wg. GUS) 

 
Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Przewidywana 
liczba 
mieszkańców 

1045,3 1013,5 980,1 945,5 907,9 866,5 

 
 

Tabela – Przewidywana liczba mieszkańców powiatu 
strzeleckiego w latach 2005 – 2030, w tysiącach (wg. GUS) 

 
Rok 2005 2010 2015 2020 2025 2030 
Przewidywana 
liczba 
mieszkańców 

80607 76702 72777 69105 65467 61782 

 
Tendencje demograficzne w skali całego kraju potwierdzają się takŜe 

w naszym regionie, a w pewnych obszarach są nawet jeszcze bardziej 
wyraźne ze względu na migracje zagraniczne. Fakty te potwierdza poniŜsza 
zestawienie: 
 

Tabela – Ruch naturalny oraz migracje zagraniczne mieszkańców 
powiatu strzeleckiego, prognoza na lata 2005 – 2030 

 

Ruch naturalny Migracje zagraniczne 
Dane Rok 

urodzenia zgony napływ odpływ 

Ogółem 2005 600 676 112 756 

Ogółem 2010 568 727 132 895 
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Ruch naturalny Migracje zagraniczne 
Dane Rok 

urodzenia zgony napływ odpływ 

Ogółem 2015 579 717 132 819 

Ogółem 2020 530 760 132 718 

Ogółem 2025 436 738 132 695 

Ogółem 2030 358 766 132 656 

Miasta 2005 268 277 49 396 

Miasta 2010 244 303 58 466 

Miasta 2015 240 293 58 413 

Miasta 2020 212 335 58 368 

Miasta 2025 170 327 58 329 

Miasta 2030 134 348 58 326 

Wieś 2005 332 399 63 360 

Wieś 2010 324 424 74 429 

Wieś 2015 339 424 74 406 

Wieś 2020 318 425 74 350 

Wieś 2025 266 411 74 366 

Wieś 2030 224 418 74 330 

 
 

Na niekorzystną sytuację wpływają nie tylko migracje i ruch 
naturalny ludności, ale takŜe rzeczywista liczba urodzin dzieci w gminie 
Strzelce Opolskie. Prezentuje to poniŜsze zestawienie: 

 
Rok Miasto Wieś Razem % roku 

poprzedniego 
% roku 
1985 

1985 395 231 626 - 100 
1986 396 251 647 103,35 103,35 
1987 398 245 643 99,38 102,71 
1988 377 241 618 96,11 98,72 
1989 330 179 509 82,36 81,3 
1990 331 193 524 102,94 83,7 
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Rok Miasto Wieś Razem % roku 
poprzedniego 

% roku 
1985 

1991 331 159 490 93,51 78,27 
1992 286 161 447 91,22 71,40 
1993 245 148 393 87,91 62,77 
1994 255 136 391 99,49 62,46 
1995 208 124 332 84,91 53,03 
1996 243 117 360 108,43 57,5 
1997 218 124 342 95 54,63 
1998 197 96 293 85,67 46,8 
1999 191 115 306 104,43 48,88 
2000 178 102 280 91,5 44,72 
2001 177 95 272 97,14 43,45 
2002 165 94 259 95,22 41,37 
2003 161 87 248 95,75 39,61 
2004 168 80 248 100 39,61 

 
 

Jedną z głównych grup zainteresowanych kulturą fizyczną  
są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dlatego warto 
spojrzeć, jak przebiegają procesy demograficzne w odniesieniu  
do poszczególnych lat szkolnych.7 

 
 
Strzałki w poniŜszym zestawieniu pokazują, na przestrzeni lat 

szkolnych, zarówno skalę zmniejszania się populacji dzieci, które powinny 
uczęszczać do szkoły zgodnie z liczbą urodzeń, jak i procent spadku liczby 
uczniów kontynuujących naukę w odniesieniu do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Opracowanie własne na podstawie danych Referatu Ewidencji Ludności UM Strzelce 

Opolskie oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania. 
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Tabela - Monitorowanie wpływu niŜu demograficznego  

na liczbę uczniów 
w Publicznych Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w latach 

szkolnych 1996/1997 – 2008/2009 

 

Liczba uczniów realizujących 
obowiązek szkolny : 

 

 

L
p. 

 

Lata 
szkolne 

Liczba 
dzieci, 
które 

powinny 
uczęszczać 
do szkoły 

 

ogółem 
 

w szkołach 
podstawowych 

w 

gimnazjach 

Dzieci i młodzieŜ 
nie realizująca 
obowiązku 
szkolnego 

z przyczyn 
naturalnych 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1996/1997 5.002 4.216 4.216 - 15,7 % 

2 1997/1998 4.864 4.209 4.209 - 13,5 % 

3 1998/1999 4.703 4.096 4.096 - 12,9 % 

                                         5,9    %         2,8 %           2,8 % 

4 1999/2000 4.504 3.918 3.426 492 
Reforma 
ustroju 

szkolnego. 

5 2000/2001 4.271 3.700 2.742 958 13,4 % 

6 2001/2002 4.662 4.000 2.613 1387 14,2 % 

7 2002/2003 4.347 3.754 2.447 1307 13,6 % 

8 2003/2004 4.064 3.568 2.265 1.303 12,2% 

9 2004/2005 3.788 3.375 2.140 1.235 10,9% 

10 2005/2006 3.572 3.205 2.022 1.183 10,3% 

11 2006/2007 3.354     

12 2007/2008 3.144     

13 2008/2009 2.969     

14 2009/2010 2.835     

15 2010/2011 2.692     

                                                46,2 %     
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IV. Główne instytucje i organizacje w gminie Strzelce 
Opolskie podejmujące w swoich działaniach 
problematykę kultury fizycznej 
 
 
Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 
 

W strukturze organizacyjnej Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji 
znajdują się trzy referaty, w tym Referat Sportu i Rekreacji. 

 

Do zadań Referatu Sportu i Rekreacji, zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, naleŜy 
w szczególności: 

 

- planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności sportowej 
i rekreacyjnej na terenie gminy, 

- podejmowanie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji, 

- opracowanie i realizacja rocznego kalendarza imprez sportowych  
i rekreacyjnych, 

- prowadzenie sekcji sportowych oraz innych form krzewienia kultury 
fizycznej, 

- organizowanie na obiektach róŜnych usług dla ludności z zakresu 
sportu i rekreacji, 

- udostępnianie dla mieszkańców obiektów sportowych i rekreacyjnych 
dla potrzeb kultury fizycznej, turystyki oraz rekreacji, 

- zapewnienie wyposaŜenia oraz właściwej eksploatacji i konserwacji 
obiektów sportowych i rekreacyjnych, 

- prowadzenie katalogu klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń, 
- współdziałanie i pomoc organizacjom realizującym zadania z zakresu 

sportu i rekreacji, 
- realizacja i nadzór zadań z zakresu sportu i rekreacji, wynikający  

ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego, 

- inicjowanie nowych form działalności sportowej i rekreacyjnej, 
- administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, prowadzenie 

ksiąg obiektów zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
- nadzór i kontrola wykorzystania obiektów oraz urządzeń sportowo – 

rekreacyjnych, 
- prowadzenie szkoleń na zlecenie zainteresowanych organizacji 

i instytucji, 
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- wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez 
masowych, 

- promocja sportu i rekreacji w gminie oraz promocja gminy  
poprzez sport i rekreację, 

- przygotowywanie wniosków i projektów dotyczących pozyskania 
środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji, 

- realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji 
publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji 
Publicznej w zakresie prowadzonych spraw. 

 
Cykliczne imprezy organizowane przez Referat Sportu i Rekreacji: 
 

1. Halowy Turniej Piłki NoŜnej (grudzień - marzec, około  
50 uczestników ), 

2. Ferie zimowe – gry i zabawy dla dzieci (frekwencja w zaleŜności  
od liczby uczestników), 

3. Otwarty Turniej DruŜyn Amatorskich Piłki Siatkowej - marzec  
(6 druŜyn, około 50 uczestników), 

4. „Wielka majówka” Otwarty Turniej Tenisa Stołowego (około  
20 uczestników), 

5. Bieg Strzelca – czerwiec – w ramach obchodów Dni Ziemi 
Strzeleckiej ( udział około 900 dzieci z gminy Strzelce Opolskie 
i innych gmin), 

6. Sportowe lato: tenis  stołowy, zawody  pływackie, piłka siatkowa 
druŜyn dwuosobowych, pływanie na dętce (średnia liczba 
uczestników w granicach 200 osób), 

7. Zawody Siłaczy – sierpień  (około 10 uczestników), 
8. Barbórkowy Turniej Tenisa Stołowego (około 25 osób), 
9. Bieg Sylwestrowy (grudzień, około 400 zawodników). 

 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich 
 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Strzelcach Opolskich jest 
placówką wychowania pozaszkolnego, zrzeszającą uczniów i młodzieŜ 
wszystkich typów szkół działających na terenie miasta i gminy lub poza jej 
terenem. 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy realizuje następujące zadania: 
 

1. rozwija róŜnorodne zainteresowania sportowe wychowanków w ramach 
prowadzonych zajęć i sekcji, 
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2. stwarza warunki podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania 
uzdolnień sportowych i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku, 

3. prowadzi szkolenia sportowe w ustalonych dyscyplinach sportowych, 
mając na celu podnoszenie poziomu sportowego wychowanków, 

4. współdziała ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, organizacjami 
społecznymi i podmiotami gospodarczymi, 

5. organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieŜy, 
6. współdziała z dyrektorami szkół w rozwoju sportu szkolnego, 

wykorzystania bazy szkolnej do zajęć sekcji organizowanych przez 
MOS, SKS, 

7. udziela pomocy w rozwijaniu sportowych zainteresowań dzieciom 
specjalnej troski. 

 
   Kadrę MOS w Strzelcach Opolskich, w roku szkolnym 2005/2006 tworzy 
15 trenerów i instruktorów, którzy prowadzą 19 sekcji. Szkolenie dzieci 
i młodzieŜy odbywa się w następujących sekcjach:  
 
KOSZYKÓWKA  
- mini koszykówka dziewcząt (2 sekcje) 
- mini koszykówka chłopców (2 sekcje) 
- juniorki 
- młodziczki 
- młodzicy 
- kadeci 

 PIŁKA SIATKOWA: 
- piłka siatkowa dziewcząt 
- piłka siatkowa chłopców 

 JUDO: 
- grupa naborowa 
- juniorzy młodsi 
PIŁKA NOśNA: 
- trampkarze (3 sekcje) 
- juniorzy  
MINI PIŁKA RĘCZNA 
LEKKOATLETYKA 
TENIS ZIEMNY 
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Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich 
 

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, 
w imieniu gminy jako organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły 
podstawowe i gimnazjalne, nadzoruje działalność w zakresie określonym 
ustawą o systemie oświaty. W zakresie kultury fizycznej GZOiW 
w Strzelcach Opolskich koordynuje opracowanie, a następnie wnioskuje 
o zatwierdzenie projektów organizacyjnych placówek oświatowych, które 
między innymi, określają liczbę godzin lekcji wychowania fizycznego  
oraz zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach SKS.  

GZOiW koordynuje równieŜ organizację feryjnej akcji „Zima”  
oraz akcji wakacyjnej „Lato”. 

GZOiW współpracuje z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, 
Referatem Sportu i Rekreacji, placówkami oświatowymi i organizacjami 
pozarządowymi przy organizacji imprez sportowych o zasięgu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim oraz organizuje i koordynuje wymianę 
sportową młodzieŜy z miastami partnerskimi Soest i Druskienniki. 
 
Referat Kultury Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich 
 
Referat Kultury, w ramach szeroko rozumianej kultury fizycznej, prowadzi 
następujące sekcje: szachy, skat, aerobic i joga. Zajęcia rekreacyjno- 
sportowe prowadzone są takŜe w ramach pracy świetlic wiejskich. 
 
ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE 
 
Międzyszkolny Klub Sportowy 
 

Międzyszkolny Klub Sportowy w Strzelcach Opolskich działa  
od 1994 roku. Prowadzi szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców (róŜne 
grupy wiekowe) z zakresu koszykówki, brydŜa i footbagu oraz organizuje 
zawody i imprezy sportowe o zasięgu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. DruŜyny młodzieŜowe biorą udział w rozgrywkach 
Opolskiego Związku Koszykówki, natomiast zespół kobiet w rozgrywkach 
I Ligi Koszykówki. DruŜyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach III Ligi 
BrydŜa Sportowego. 
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Uczniowski Klub Sportowy „Karo” 
 

Prowadzi szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce 
siatkowej. DruŜyny młodzieŜowe biorą udział w rozgrywkach Opolskiego 
Związku Piłki Siatkowej, a druŜyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach 
II Ligi. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „G2” 
 

Prowadzi szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w tenisie 
ziemnym. Organizuje zawody i imprezy sportowe o zasięgu gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. Członkowie klubu biorą udział w turniejach 
organizowanych przez Polski Związek Tenisa Ziemnego. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” 
 

Prowadzi szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w judo 
- w kategoriach dzieci i młodzieŜy. Organizuje zawody i imprezy sportowe 
w zakresie sportów walki (np. judo, sumo). Zawodnicy uczestniczą  
w turniejach organizowanych przez Polski Związek Judo i Polski Związek 
Sumo. 
 
Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” 
 

Prowadzi szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w lekkiej 
atletyce, w kategoriach dzieci i młodzieŜy. Zawodnicy uczestniczą  
w mitingach i zawodach organizowanych przez Opolski Związek Lekkiej 
Atletyki. 
 
Ludowe Kluby Sportowe i Ludowe Zespoły Sportowe 

 
Na terenie gminy Strzelce Opolskie działają następujące LKS i LZS, 

uczestniczące w rozgrywkach oraz organizujące szkolenie w zakresie piłki 
noŜnej: LKS „Tęcza” oraz zrzeszone w ramach Miejsko-Gminnego 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - Szymiszów LKS „Plon” 
Błotnica Strzelecka, LKS „Rzemiosło” Dziewkowice, LKS „Tempo” 
Grodzisko, LZS „Adamietz” Kadłub, LKS „Czarni” Kalinów – 
Kalinowice, LKS „Orzeł” Mokre Łany, LKS „Piast” Nowa Wieś, LKS 
„Jedność” Rozmierka, LKS „Błękitni” Rozmierz, LKS „Viktoria” 
RoŜniątów, LZS „Iskra” Sucha, LKS „Wspólnota” Szymiszów. 
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W ramach wymienionych klubów działają następujące sekcje: 
 

Lp. Klub LKS/LZS Działaj ące druŜyny i sekcje.  
1. LKS „Plon” 

Błotnica Strzelecka 
Klasa C seniorów i B juniorów, skat, bilard 

2. LKS „Rzemiosło” 
Dziewkowice 

Klasa C seniorów, A juniorów, trampkarze, bilard 

3. LKS „Tempo” 
Grodzisko 

Klasa C seniorów, sekcje tenisa stołowego, bilard 

4. LZS „Adamietz” 
Kadłub 

Klasa B seniorów, A juniorów, trampkarze 

5. LKS „Czarni” 
Kalinów - 
Kalinowice 

Klasa B seniorów, B juniorów 

6. LKS „Orzeł” Mokre 
Łany 

Klasa B seniorów, A juniorów, trampkarze, bilard 

7. LKS „Piast” Nowa 
Wieś 

Klasa B seniorów, C seniorów, B juniorów, trampkarze 

8. LKS „Jedność” 
Rozmierka 

Klas B seniorów, A juniorów, trampkarze, tenis stołowy 

9. LKS „Błękitni” 
Rozmierz 

Klasa B juniorów, szachy, tenis stołowy 

10. LKS „Viktoria” 
RoŜniątów 

Klasa C seniorów, Klasa B juniorów, skat, tenis stołowy 

11. LZS „Iskra” Sucha Klasa B seniorów, tenis stołowy 
12. LKS „Wspólnota” 

Szymiszów 
Bilard, szachy, tenis stołowy, skat,  

13. LKS „Tęcza” 
Szymiszów 

Klasa C seniorów, II liga juniorów, trampkarze, III liga 
siatkówki, tenis stołowy, skat sportowy 

14 KS Budowlani Klasa B seniorów, A juniorów, trampkarze 
 

Kultura fizyczna jest równieŜ celem działania innych organizacji 
pozarządowych i klubów takich jak: 
 

KS Budowlani Cement Gizet, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Sportowo, 
SKK Kyokusin, Opolski Klub Taekwondo Odra – sekcja Strzelce Opolskie 
czy Komenda Hufca ZHP i PTTK. 
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V. Zasoby w zakresie kultury fizycznej gminy Strzelce 
Opolskie 
 

A. Zasoby materialne 
 
Obiekty sportowe będące w zarządzie Referatu Sportu i Rekreacji UM 
w Strzelcach Opolskich: 

 
Budynek Hali Sportowej - Plac śeromskiego 5a, 47-100 Strzelce 
Opolskie 
 
 1. Hala sportowa o wymiarach 23,80 x 11,70 
 2. Siłownia o wymiarach 55 m2 

 
Hala Sportowa w godz. od 800 do 1800 wykorzystana jest  

przez szkoły: PSP Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz ZSS - ul. Ks. Wajdy 3 
w Strzelcach Opolskich. W godz. od 1800 do 2130 hala wynajmowana jest 
osobom prywatnym oraz firmom. 

W dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) Referat Sportu 
i Rekreacji organizuje imprezy sportowe dla mieszkańców gminy – 
zgodnie z planowanym kalendarzem imprez sportowych. Sala udostępniana 
jest równieŜ zainteresowanym w celu prowadzenia zajęć sportowo - 
rekreacyjnych. 
 
Pływalnia odkryta - ul. Opolska 46, 47-100 Strzelce Opolskie – obiekt 
zabytkowy 
 

Pływalnia odkryta w sezonie letnim czynna jest w miesiącach: 
czerwiec – sierpień,  w godzinach od 1100 do 1900, w dni wolne od pracy - 
soboty, niedziele i święta - od 1000 do 1900. 
 
Na terenie pływalni odkrytej znajduje się: 
 
1. basen kąpielowy duŜy - o wymiarach 50x21,88 i głębokości ok. 4 m 

- kubatura 2.189,0 m3 

- powierzchnia 1.094,0 m2 

(na basenie duŜym znajduje się skocznia o wysokości 5 m i 3 m od lustra wody) 
 
2. basen kąpielowy średni - o wymiarach 40x20 

- kubatura 804,0 m3 

- powierzchnia 795,20 m2  
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3. brodzik    - półkole o średnicy 7,5 m 
- kubatura 9 m3, 

4. kort tenisowy    - powierzchnia 936 m2 

5. boisko trawiaste do piłki siatkowej - o wymiarach 18x9 
6. boisko trawiaste do badmintona. 
7. budynek stróŜówki  - kubatura 434,5 m3 

- powierzchnia 82,0 m2  
8. budynek główny przy wejściu na kąpielisko: 

- kubatura 516,0 m3  
- powierzchnia 341,0 m2 

 
Ośrodek Wodny "Rybaczówka" - ul. Budowlanych, 47-100 Strzelce 
Opolskie 

 
W roku bieŜącym nie funkcjonowała wypoŜyczalnia sprzętu 

wodnego (kajak, rower wodny), ze względu na brak przystani oraz sprzętu 
ratowniczego. 

Zainteresowanym udostępniane były korty tenisowe, w godz. od 1000 
– 1800, z moŜliwością wcześniejszej rezerwacji, następowały równieŜ 
dobowe wypoŜyczenie kajaka z przeznaczeniem uŜytkowania na innych 
akwenach wodnych. 

Inne obiekty: 
1. korty tenisowe  - powierzchnia 1.188 m2 

2. dwa boiska asfaltowe do piłki siatkowej o powierzchni kaŜde 322 m2 

 
Obiekty wykorzystywane przez LKS/LZS: 
 
1. LKS „ORZEŁ” Mokre Łany - ul. Łąkowa 9  
(obiekt wykorzystywany przez LKS, w zarządzie PSP nr 2): 
- boisko ( 100m x 65 m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc: 
siedzących – brak, 
stojących – 1000, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla gości i gospodarzy, brak ciepłej i zimnej 
wody, szatnia dla sędziego. 
 
2. LZS „ISKRA” Sucha - ul. Kopernika  
(obiekt wykorzystywany przez LZS, w zarządzie PSP w Suchej): 
- boisko (102m x 59m ), 
- trybuny – brak, 
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- liczba miejsc: 
siedzących – 20, 
stojących – 700, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, woda ciepła  
i zimna, toalety. 
 
3. LKS „BŁ ĘKITNI” Rozmierz - ul. Polna: 
- boisko (87m x 57,5m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc: 
siedzących – brak, 
stojących – 500, 
- zaplecze socjalne – brak. 
 
4. LKS „VIKTORIA” Ro Ŝniątów - ul. Biadaczowa: 
- boisko (92m x 63m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 30, 
stojących – 200, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, brak wody 
ciepłej, toalety. 
 
5. LKS „CZARNI” Kalinów – Kalinowice - Kalinów, ul. Parkowa 3: 
- boisko (96m x 63,5m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 80, 
stojących – 300, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów i gospodarzy, toalety zewnętrzne. 
 
6. LKS „PLON” Błotnica Strzelecka - ul. Dworcowa 25: 
- boisko (90m x 64m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 100, 
stojących – 300, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, brak wody 
ciepłej, toalety. 
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7. LKS „JEDNOŚĆ” Rozmierka - ul. Szkolna: 
 

- boisko (100m x 64,5m ), 
- boisko (100m x 60 m ), 
- boisko do piłki ręcznej 800 m2, 
- boisko do piłki siatkowej 162 m2, 
- boisko do koszykówki 275 m2, 
- 3 boiska do mini piłki noŜnej (3 x 800 m2), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 60, 
stojących – 400, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, woda ciepła i 
zimna, toalety dla zawodników i kibiców. 
 
8. LKS „TEMPO” Grodzisko - ul. Powstańców Śląskich: 
 
- boisko (100m x 57m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – brak, 
stojących – 500, 
- zaplecze socjalne – szatnia (wagon). 
 
9. LKS „PIAST” Nowa Wie ś - ul. Nowowiejska: 
 
- boisko (91m x 51m ), boisko do plaŜowej piłki siatkowej, 
- trybuny – rząd ławek z jednej strony, 
- liczba miejsc  
siedzących – 100, 
stojących – 500, 
- zaplecze socjalne – szatnie, pomieszczenie dla sędziego, woda dowoŜona. 
 
10. LZS „ADAMIETZ” Kadłub - Powstańców Śląskich  
(obiekt wykorzystywany przez LZS, w zarządzie PSP w Kadłubie): 
- boisko (96m x 60m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 50, 
stojących – 200, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, woda ciepła 
i zimna, toalety. 
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11. LKS „TĘCZA” Szymiszów - Szkolna 6  
(obiekt wykorzystywany przez LKS, w zarządzie PG Szymiszów): 
- boisko (99m x 59m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 100, 
stojących – 1000, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, woda ciepła 
i zimna, toalety. 
 
12. LKS „RZEMIOSŁO” Dziewkowice, ul. Strzelecka: 
- boisko (102m x 63m ), 
- trybuny – brak, 
- liczba miejsc  
siedzących – 20, 
stojących – 500, 
- zaplecze socjalne – szatnia dla sędziów, gości, gospodarzy, brak wody. 
 
Obiekty sportowe w zarządzie placówek oświatowych: 
 

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich: 
 

sala   gimnastyczna 162 m2 

sala do zajęć korekcyjnych 30 m2 
boisko do piłki ręcznej 800 m2, w tym: boisko do koszykówki, 
bieŜnia l. a.  
 

Stadion Miejski w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelców 
Bytomskich 4 (w zarządzie PG nr 1); na terenie: boisko do piłki noŜnej 
7140 m2, trybuny – miejsca siedzące – 800, treningowe boisko do piłki 
nośnej 1980 m2, bieŜnia l.a. okólna o długości 400m., dwie skocznie w dal 
z rozbiegiem|o długości 20 m oraz dwa pola do rzutów 720 m2; na terenie 
stadionu pawilon socjalny o kubaturze 864,1 m3, powierzchni uŜytkowej 
181,59 m2 i zabudowy 227,3 m2.  

Główne pomieszczenia obiektu to: szatnie (2), umywalnie (3, w tym 
jedna z WC), WC (2, w tym jedno dla niepełnosprawnych), magazynek  
na sprzęt sportowy (2), pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie 
organizacji uczniowskich, sala dydaktyczna i kotłownia. 
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Publiczne Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich: 
 

hala widowiskowo-sportowa  1154 m2, wysokość 12,6 m (płyta, trybuny 
stałe i miejsca rozsuwane – 770, z moŜliwością dostawienia siedzisk  
do 1.500, zaplecze, szatnie), 
sala gimnastyczna 157 m2, 
siłownia 59,6 m2, 
boisko do piłki ręcznej 1196 m2,  w tym: boisko do tenisa ziemnego, 
boisko do piłki koszykowej 448 m2, w tym: boisko do badmintona, 
bieŜnia okólna o dł. 170 m, 
skocznia w dal z rozbiegiem o długości 40 m; 
 
Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie: 
 

sala gimnastyczna 254 m2, 
sala do zajęć korekcyjnych 84 m2, 
boisko do piłki siatkowej 260 m2, 
boisko do piłki plaŜowej 162 m2, 
boisko do piłki ręcznej 860 m2, 
boisko do piłki noŜnej 7600 m2 (w zarządzie PG w Szymiszowie, 
wykorzystywane przez LKS Tęcza, uwzględnione przy opisie), 
boisko do mini piłki noŜnej 1250 m2, 
bieŜnia l.a. o dl. 360 m 
skocznia w dal z rozbiegiem o dl. 25 m; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich: 
 

boisko do piłki ręcznej 800 m2, 
plac do streetballa 100 m2; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich: 
 

sala do zajęć korekcyjnych 69 m2, 
boisko do piłki noŜnej 7596 m2, (w zarządzie PSP nr 2, wykorzystywane 
przez LKS „Orzeł” Mokre Łany, uwzględnione przy opisie) 
boisko do piłki ręcznej 1308 m2, w tym: boisko do koszykówki 
boisko do piłki siatkowej 227 m2, 
skocznia w dal z rozbiegiem o długości 15 m 
plac do streetballa 100 m2; 
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich: 
 

sala gimnastyczna 220 m2, 
boisko do piłki noŜnej 3500 m2, 
boisko do piłki koszykowej 162 m2, w tym: boisko do   piłki siatkowej 
skocznia w dal z rozbiegiem o długości 15m; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich: 
 

sala gimnastyczna 269 m2, 
sala gimnastyczna 113 m2, 
sala do zajęć korekcyjnych 69 m2, 
boisko do piłki noŜnej 2275 m2, 
boisko do piłki ręcznej 800 m2  , w tym: 2 boiska do piłki siatkowej  
(2 x 260 m2) i 2 boiska do piłki koszykowej (2 x 510 m2) 
bieŜnia l.a. 110 m, 
skocznia w dal z rozbiegiem; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej: 
 

sala do zajęć korekcyjnych 54 m2, 
boisko do piłki noŜnej 1000 m2, 
boisko do piłki siatkowej 180 m2, w tym: boisko do streetballa; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziewkowicach: 
 

sala do zajęć korekcyjnych 50 m2, 
boisko do piłki noŜnej 1034 m2 w tym: boisko do piłki koszykowej, 
boisko do piłki  siatkowej 250 m2; 
 
Niepubliczna Szkoła podstawowa w Grodzisku: 
 

boisko do piłki ręcznej 1050 m2, w tym: boisko do piłki siatkowej i boisko 
do piłki koszykowej; 
 
Zespół Placówek Oświatowych w Kadłubie: 
 

sala gimnastyczna 301 m2, 
boisko do piłki noŜnej 6000 m2 (wykorzystywane przez LZS Adamietz, 
uwzględnione w opisie), 
boisko do piłki ręcznej 630 m2, 
boisko do piłki siatkowej 162 m2; 
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Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach: 
 

sala do zajęć korekcyjnych 52 m2, 
boisko do piłki noŜnej 5280 m2, 
boisko do piłki ręcznej 480 m2, w tym: boisko do piłki siatkowej, boisko  
do piłki koszykowej; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce: 
 

- szkoła na lekcjach wychowania fizycznego wykorzystuje obiekty będące 
w zarządzie LZS; 
  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej: 
 

sala gimnastyczna 375 m2, 
boisko do piłki noŜnej 967 m2, 
asfaltowe boisko do piłki ręcznej i streetballa; 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie: 
 

sala do zajęć korekcyjnych 54 m2, 
boisko do piłki ręcznej 800 m2, 
boisko do piłki siatkowej 162 m2, 
2 boiska streetball (mini piłka koszykowa) 200 m2; 
 
 

B. Zasoby ludzkie 
 

Kadra Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich 
to 15 instruktorów posiadających następujące uprawnienia: 
•••• kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych – 8 osób, 
•••• kwalifikacje kierownika  placówek wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

- 3 osoby, 
•••• kwalifikacje wychowawcy  placówek wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

- 2 osoby, 
•••• kwalifikacji do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 

- 6 oraz technika fizjoterapii – 1 osoba, 
•••• kwalifikacji instruktora dyscypliny sportu 
 koszykówka  – 4 osoby, 
 piłka siatkowa  – 2 osoby, 
 piłka ręczna – 2 osoby, 
 piłka noŜna -  4 osoby, 
 lekkoatletyki – 2 osoby, 
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 judo – 1 osoba, 
 pływanie – 2 osoby, 
 strzelectwo sportowe  – 1 osoba, 
 tenis ziemny – 1osoba, 

podnoszenie cięŜarów – 1 osoba, 
•••• trenera dyscypliny sportu 
 koszykówka  – 2 osoby, 
 piłka ręczna  – 1 osoba, 
 piłka noŜna  – 2 osoby, 
 podnoszenie cięŜarów – 1 osoba, 
•••• sędziego dyscypliny sportu 
 koszykówka – 3 osoby, 
 judo – 1 osoba 
•••• ratownika wodnego  – 2 osoby. 

 
Nauczyciele szkół, dla których gmina Strzelce Opolskie jest organem 

prowadzącym, posiadają następujące kwalifikacje w zakresie szeroko 
rozumianej kultury fizycznej: 

 
•••• kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych – 154 osoby, 
•••• kwalifikacje kierownika form wypoczynku dzieci i młodzieŜy –  

11 osób, 
•••• kwalifikacje wychowawcy placówek wypoczynku dzieci i młodzieŜy 

– 77 osób, 
•••• kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej 

– 12 osób, 
•••• kwalifikacje instruktora dyscypliny sportu: 
 piłka siatkowa – 2 osoby, 
 piłka noŜna – 1 osoba, 
 pływanie  – 2 osoby, 
•••• trenera dyscypliny sportu: 
 koszykówki –1 osoba, 
 podnoszenie cięŜarów – 1 osoba, 
•••• sędziego dyscypliny sportu: 
 piłka noŜna – 3 osoby, 
•••• ratownika wodnego – 1 osoba, 
•••• technika fizjoterapii – 2 osoby, 
•••• promotor zdrowia – 1 osoba, 
•••• instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością gimnastyki aerobic –  

1 osoba. 
* 
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Ludowe Zespoły Sportowe i Ludowe Kluby Sportowe są waŜnym 
elementem aktywności społecznej mieszkańców gminy Strzelce Opolskie. 
Ich działalność skoncentrowana jest głównie na udziale w rozgrywkach 
i na popularyzowaniu piłki noŜnej. Trudno jest skonstruować narzędzie 
badawcze pozwalające określić dokładną liczbę wolontariuszy 
wspierających wspomniane kluby. Jedni czynią to systematycznie, inni 
tylko okazjonalnie, dlatego raczej niemoŜliwe jest określenie dokładnej ich 
liczby - chyba, Ŝe wzorem niektórych dokumentów, przyjmiemy pojęcia 
członek i wolontariusz jako synonimiczne. Na podstawie informacji 
przekazanej przez Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów 
Sportowych liczba ta wynosi 610 członków. O wiele prościej moŜna 
określić liczbę wolontariuszy posiadających dowolne kwalifikacje 
w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej. Na podstawie informacji 
posiadanych przez Referat Sportu i Rekreacji UM w Strzelcach Opolskich, 
w LZS i LKS na terenie gminy działa 12 organizatorów i 3 instruktorów. 

 
Zasoby kadrowe Referatu Sportu i Rekreacji UM w Strzelcach 

Opolskich to jeden instruktor sportu (część ogólna), posiadający 
uprawnienia instruktora karate kyokushin oraz jeden ratownik wodny 
posiadający kwalifikacje do nauczania pływania. 
 
 

VI. Cele strategiczne rozwoju kultury fizycznej 
w gminie Strzelce Opolskie w latach 2006 – 2012 
 
 

Podstawowym załoŜeniem kaŜdej strategii, a na pewno dotyczącej 
działań administracyjnych, jest wprowadzenie dłuŜszej perspektywy 
planowania. Określenie misji gminy, wskazanie celów strategicznych,  
a następnie wypracowanie celów operacyjnych i działań słuŜących ich 
realizacji poprzedzone zostało szeroką diagnozą kultury fizycznej w gminie 
Strzelce Opolskie. Tym samym diagnoza pozwoliła na sformułowanie 
przez zespół redakcyjny misji, celów strategicznych, operacyjnych i zadań 
do realizacji. 

Wspomniany w Rozdziale II niniejszej strategii Program Rozwoju 
Lokalnego Gminy Strzelce Opolskie8 zawiera następujące zadania 
i działania dotyczące kultury fizycznej: 

- budowa zewnętrznych boisk sportowych w PSP w Kadłubie (2005 
– 2006), 

                                                 
8 Całość dostępna jest na stronach internetowych gminy: www.strzelceopolskie.pl 
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- przebudowa pawilonu sanitarnego przy stadionie, renowacja boiska 
oraz bieŜni przy PG nr 1 w Strzelcach Opolskich (2004 – 2006), 
- budowa sali sportowej w PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich (2007 – 
2009), 
- budowa sali sportowej przy ZPO w Kalinowicach (2007 – 2009), 
- opracowanie projektu i oznakowanie tras rowerowych (2005 - 

2007), 
- oznakowanie odcinków tras rowerowych, obejmujących kilka 

gmin(2005 – 2006), 
- utworzenie parku skate’owskiego, 
- opracowanie projektu i budowa kompleksu rekreacyjnego – 
centrum rekreacji wodnej i wypoczynku - w Strzelcach Opolskich  
w rejonie kąpieliska (2008 – 2013), 
- budowa ścieŜki rowerowej z Rozmierzy do Suchej, z miejscem 
odpoczynku dla rowerzystów, 
- zagospodarowanie placu przy byłej szkole w Osieku jako miejsca 
piknikowego dla mieszkańców, 
- współpraca z lokalnymi klubami i organizacjami sportowymi 
w zakresie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 
przeciwdziałania patologiom, wspieranie rozwoju dzieci 
i młodzieŜy.9 
 
W strategicznym celu „D”, czyli „Atrakcyjne i wygodne miasto”, 

uwzględniono cel operacyjny „D.3” – „Rozwój funkcji rekreacyjnych10  
w mieście”, w celu „K” – „Kultura i turystyka” zapisano cel operacyjny 
„K.3” czyli „Tworzenie warunków do rozwoju turystyki” 11 

 
Analizując zapisy Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Strzelce 

Opolskie naleŜy pamiętać, Ŝe powstał on jako dokument uzupełniający 
strategię rozwoju gminy, w celu umoŜliwienia korzystania z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Zawiera on listę wszystkich działań,  
o których finansowanie gmina starać się będzie m. in. w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czyli ich 
realizacja w duŜej części zaleŜy od czynników i uwarunkowań 
zewnętrznych.   
 

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Kultury Fizycznej w Gminie 
Strzelce Opolskie określono misję, którą wypełniać powinny wszystkie 

                                                 
9 TamŜe, s. 92 – 94. 
10 TamŜe s.109. 
11 TamŜe s. 114 – 115. 
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podmioty, działające na rzecz kultury fizycznej na terenie gminy Strzelce 
Opolskie. Aby misja ta była wspólna dla wszystkich podmiotów,  
do zespołu redakcyjnego zaproszono przedstawicieli róŜnych środowisk 
zainteresowanych kulturą fizyczną - od szefów gminnych jednostek 
organizacyjnych, przez wolontariuszy i nauczycieli wychowania 
fizycznego do reprezentantów organizacji pozarządowych. 

 

Misja ta brzmi następująco: 
 

Gmina Strzelce Opolskie obszarem powszechnego rozwo ju 
kultury fizycznej, wielokierunkowej edukacji prozdr owotnej, 
rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, o bszarem 
dąŜącym do osi ągni ęcia wysokiego poziomu kultury fizycznej 
społecze ństwa i wysokich wyników w rywalizacji sportowej. 
 

Na podstawie diagnozy i misji gminy zostały określone trzy 
cele strategiczne w zakresie kultury fizycznej dla gminy Strzelce 
Opolskie na lata 2005 - 2012: 

 
CCeell  ssttrraatteeggiicczznnyy  AA  
  
Gmina Strzelce Opolskie obszarem rozwoju kultury fizycznej 
i wielokierunkowej edukacji prozdrowotnej, oraz promocji zdrowego, 
aktywnego stylu Ŝycia.  

 
CCeell  ssttrraatteeggiicczznnyy  BB  
  
Gmina Strzelce Opolskie obszarem dostępu do nowoczesnej 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla otoczenia.  
 
CCeell  ssttrraatteeggiicczznnyy  CC  
  
Gmina Strzelce Opolskie obszarem osiągania wysokich wyników 
w sporcie młodzieŜowym.  
 
 

VII Cele operacyjne i zadania 
 

Zgodnie z wcześniej przedstawionymi pojęciami z zakresu kultury 
fizycznej opracowano cele operacyjne oraz zadania słuŜące ich realizacji 
w następujących obszarach: 
- sport kwalifikowany, 
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- rekreacja ruchowa, 
- wychowanie fizyczne, 
- rehabilitacja ruchowa, 
- turystyka. 
 
 
1. Cele operacyjne i zadania w zakresie sportu kwalifikowanego  
  

CCEELL   11  
Promocja sportowego, aktywnego stylu Ŝycia 

 

Zadania: 
• promowanie stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących szkolenie 

sportowe w określonych dyscyplinach sportowych i osiągających 
wysokie wyniki sportowe, 

• promowanie sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe, 
• promowanie w zbiorowej świadomości społecznej pozytywnego 

oddziaływania treningu sportowego na rozwój psychofizyczny 
uczestników tego procesu; 

  

CCEELL   22  

Zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej przeznaczonej 
dla sportu kwalifikowanego 

 

Zadania: 
• modernizacja istniejących obiektów, 
• doposaŜanie obiektów w specjalistyczny sprzęt i urządzenia sportowe, 
• budowa nowych obiektów sportowych, 
• ustalenie zasad dostępu na treningi i zawody sportowe do obiektów 

sportowych gminy dla stowarzyszeń i podmiotów prowadzących 
szkolenie w sekcjach sportowych, 

• koordynowanie właściwego wykorzystania istniejących obiektów 
sportowych; 

 

CCEELL   33  
Stworzenie w gminie szerokiej oferty programowej, zapewniającej 

moŜliwość dokonywania wyboru sposobu usprawniania się, spośród 
moŜliwie największego wachlarza propozycji 

 

Zadania: 
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• wspieranie przez samorząd działań zmierzających do poszerzenia oferty 
programowej podmiotów zajmujących się szkoleniem sportowym, 

• dostosowywanie sportowej oferty programowej klubów sportowych  
do oczekiwań środowiska, 

• wspieranie przez samorząd inicjatyw obywatelskich zmierzających  
do tworzenia nowych stowarzyszeń kultury fizycznej, 

• popularyzacja na forum gminy róŜnych dyscyplin sportowych  
poprzez organizację spotkań ze znanymi sportowcami, organizowanie  
na obiektach gminnych zawodów sportowych na najwyŜszym szczeblu; 

  
  

CCEELL   44  
Zapewnienie wysokiego poziomu szkolenia sportowego 

 

Zadania: 
• zatrudnianie do pracy z dziećmi i młodzieŜą w sekcjach sportowych 

jedynie osób z odpowiednimi kwalifikacjami – posiadającymi  
co najmniej stopień instruktora w danej dyscyplinie sportowej, 

• promowanie i nagradzanie indywidualnych osiągnięć zatrudnionych 
szkoleniowców,  

• stworzenie systemu wynagradzania kadry trenerskiej i instruktorskiej 
oraz systemu wspomagania kształcenia, dokształcania i doskonalenia 
zawodowego osób prowadzących zajęcia sportowe; 

  

CCEELL   55  
Dofinansowywanie działalności statutowej stowarzyszeń kultury 

fizycznej 
 

Zadania: 
� udzielanie wsparcia finansowego, w ramach otwartych konkursów ofert, 

na zadania realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej -  
ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych uczestniczących 
we współzawodnictwie sportowym, 

� opracowanie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizowane 
zadania, w ramach budŜetu gminy, dla klubów sportowych -
uzaleŜniającego wysokość dotacji od: liczby sekcji sportowych, 
członków, zawodów sportowych, w których udział biorą sekcje klubu, 
oraz uzyskiwanych przez nich wyników w rywalizacji sportowej,  

� współpraca organizacji pozarządowych i wspólne korzystanie  
przez zarządy stowarzyszeń kultury fizycznej z pomocy prawno – 
księgowej; 

 
 



  35

 
 

2. Cele operacyjne i zadania w zakresie rekreacji ruchowej 
 

Cel 1 
Promocja i upowszechnianie rekreacji ruchowej 

 

Zadania: 
� promowanie instytucji i organizacji organizujących rekreację ruchową 

dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, 
� propagowanie wartości zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych 

wynikających z udziału w rekreacji ruchowej, 
� współpraca z mediami w celu kreowania postaw prorekreacyjnych; 
 

Cel 2 
Zapewnienie dostępu do obiektów rekreacyjnych 

 

Zadania: 
� modernizacja istniejących obiektów, 
� doposaŜanie obiektów w sprzęt rekreacyjno-sportowy, 
� budowa nowych obiektów rekreacyjnych – centrum rekreacji wodnej, 
� ustalenie zasad dostępu do obiektów sportowych gminy  

dla stowarzyszeń i podmiotów prowadzących róŜnorodne formy 
rekreacji, 

� zapewnienie preferencyjnych warunków dostępu dla dzieci i młodzieŜy 
do obiektów rekreacyjnych, 
 

Cel 3 
Stworzenie oferty zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy 

i dorosłych 
 

Zadania: 
� zwiększanie oferty zajęć rekreacyjno – sportowych (tzw. SKS) 

prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazjalne, 
� wspieranie finansowe i logistyczne imprez rekreacyjnych 

organizowanych w ramach szkolnych ferii zimowych i wakacji letnich, 
� organizowanie masowych imprez rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy  

i dorosłych; 
 

Cel 4 
Zapewnienie atrakcyjności i wysokiego poziomu zajęć 

rekreacyjnych 
 

Zadania: 
� systematyczne monitorowanie potrzeb w zakresie rekreacji ruchowej, 
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� zatrudnienie osób posiadających uprawnienia do prowadzenia 
określonych form rekreacji, 

� opracowanie i wdroŜenie w Ŝycie systemu wspierającego kształcenie, 
doskonalenie i dokształcanie osób prowadzących zajęcia z zakresu 
rekreacji. 

 
3. Cele operacyjne i zadania w zakresie wychowania fizycznego 

 
Cel 1 

WdraŜanie dzieci i młodzieŜy do systematycznego udziału 
w ćwiczeniach fizycznych i zajęciach wychowania fizycznego 

 
Zadania: 
� organizowanie zajęć wychowania fizycznego - zgodnie z wymogami 

prawa oświatowego, 
� wdraŜanie dzieci do systematycznego udziału w ćwiczeniach ruchowych 

- od okresu przedszkolnego, 
� kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych w zajęciach 

prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania 
fizycznego, w ramach kształcenia zintegrowanego (klasy I – III szkoły 
podstawowej), 

� zapewnienie udziału całej populacji uczniów w zajęciach wychowania 
fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjalnej, 

� umoŜliwienie udziału 50 – 60 % populacji uczniów klas IV – VI szkół 
podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych w systematycznych 
formach  uprawiania sportu i rekreacji (od 2 do 4 godzin tygodniowo), 

 
Cel 2 

Zapewnienie wysokiego poziomu wychowania fizycznego 
 

Zadania: 
� wspieranie kształcenia, doskonalenia i dokształcania nauczycieli 

w zakresie wychowania fizycznego (studia podyplomowe, kursy 
kwalifikacyjne i doskonalące), 

� w szkołach gimnazjalnych wprowadzenie klas z rozszerzonym 
programem nauczania wychowania fizycznego i/lub klas sportowych, 

 
Cel 3 

Zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej przeznaczonej  
do prowadzenia wychowania fizycznego 

 

Zadania: 
� modernizacja istniejących obiektów, 
� doposaŜanie obiektów w specjalistyczny sprzęt i urządzenia sportowe, 
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� budowa nowych obiektów sportowych; 
 

4. Cele operacyjne i zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej 
 

Cel 1 
Zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacji ruchowej 

 
 

Zadania: 
� organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, 
� systematyczne diagnozowanie potrzeb w zakresie gimnastyki korekcyjno 

– kompensacyjnej, 
 

Cel 2 
Zapewnienie bazy do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

 
 

Zadanie: 
� doposaŜanie obiektów w sprzęt rehabilitacyjny, 
 
 

Cel 3 
Zapewnienie wysokiego poziomu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 
 
Zadanie: 
� wspieranie kształcenia, doskonalenia i dokształcania nauczycieli 

w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej  (studia 
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące), 

 
 

Cel 4 
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym moŜliwości uprawiania 

sportu i rekreacji 
 

Zadanie: 
• wspieranie i promowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych, 
• zapewnienie preferencyjnych zasad dostępu do obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, 
• likwidacja barier architektonicznych w obiektach sportowych 
i rekreacyjnych; 
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5. Cele operacyjne i zadania w zakresie turystyki 
 

Cel 1 
Promocja i upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieŜy 

i dorosłych 
 

Zadania: 
� promocja róŜnorodnych form turystyki wśród dzieci, młodzieŜy 

i dorosłych, 
� wspieranie przedsięwzięć turystycznych organizowanych przez placówki 

oświatowe i organizacje pozarządowe, 
� organizowanie projektów turystycznych dla dzieci i młodzieŜy w ramach 

feryjnej akcji „Zima” oraz wakacyjnej akcji „Lato”, 
� podejmowanie działań łączących turystykę i krajoznawstwo z innymi 

obszarami edukacji takimi jak np. ekologia czy dziedzictwo kulturowe, 
� realizowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi masowych 

imprez turystycznych, 
� promowanie gminy Strzelce Opolskie - ze szczególnym uwzględnieniem 

miejsc atrakcyjnych turystycznie; 
 

 
Cel 2 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 
 

Zadania: 
� modernizacja obiektów atrakcyjnych dla turystów, takich jak  

np. Ośrodek Wodny „Rybaczówka”, pływalnia odkryta, park miejski, 
itd., 

� wyznaczenie i budowa ścieŜek rowerowych oraz wytyczanie szlaków 
turystyki rowerowej, 

� wspieranie działań, których celem jest zwiększenie liczby miejsc 
noclegowych na terenie gminy Strzelce Opolskie.  

 
 
 
 
 


