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WPROWADZENIE
Kapitał ludzki to jeden z kluczowych wyznaczników tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, mający wpływ na jego przyspieszenie. Definiowany jest jako zasób
wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w społeczeństwie, stanowiący m.in. źródło zdolności do (współ)pracy, zarobków i satysfakcji. Zdrowy,
aktywny i wykształcony człowiek łatwiej odnajduje się w grupie, przystosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarowania i rynku pracy,
przejawia więcej inicjatywy i przedsiębiorczości, jest kreatywny i gotowy podejmować współpracę z innymi ludźmi, dzięki czemu odczuwa lepsze samopoczucie
i wyżej ocenia swój poziom życia.
Znaczący wpływ na kształtowanie zdrowego, aktywnego i wykształconego człowieka ma sport. W ostatnich latach przybiera on na znaczeniu jako ważne zjawisko
społeczne i gospodarcze, które może przyczyniać się do realizacji strategicznych celów rozwoju wspólnot państwowych czy samorządowych. W wymiarze
europejskim wskazuje na to m.in. dokument Białej księgi na temat sportu1, która określa kierunki strategiczne w zakresie roli sportu w Unii Europejskiej, obejmując
zagadnienia społecznej roli sportu (sport jako zjawisko społeczne), jego wymiaru ekonomicznego (czyli wkładu we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy
w Europie), jak również wielości podmiotów (publicznych czy prywatnych, gospodarczych czy sportowych) w organizacji i zarządzaniu sportem.
Zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należy
do obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także partnerami
biznesowymi).
O tym, że państwo polskie jest zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem sportu świadczy m.in. Program Rozwoju Sportu do roku 20202, który realizuje nowe
podejście do sportu, rozumianego jako ważny obszar polityki publicznej, powiązany z innymi dziedzinami, takimi jak m.in.: zdrowie, edukacja, kapitał społeczny,
turystyka, planowanie przestrzenne, rynek pracy i polityka społeczna. W dokumencie podkreśla się, że inwestycje w sport należy traktować jako szeroko rozumianą
prewencję zdrowotną oraz sprzyjanie postawom prospołecznym, ponieważ aktywność fizyczna obywateli warunkuje ich zdrowie (przyczynia się do walki
z nadwagą i otyłością, chorobami serca, cukrzycą, nowotworami, itd.), dobrą kondycję i samopoczucie, a tym samym obniża koszty przeznaczane na opiekę
zdrowotną oraz ubezpieczenia socjalne, a także pozytywnie oddziałuje na pracowników, m.in. zmniejszając ilość absencji chorobowych w pracy czy zwiększając
efektywność i kreatywność. Ważny jest również wymiar społeczny i wychowawczy sportu, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej. Usługi sportowe
i pokrewne stanowią ponadto istotną gałąź gospodarki. W tym kontekście, wizja rozwoju zawarta w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 wskazuje na
1
2

BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, Bruksela, dnia 11.7.2007 r., COM(2007) 391 wersja ostateczna.
Program Rozwoju Sportu do roku 2020, Załącznik do uchwały nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. (poz. 989).
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społeczeństwo, które ma wykształcony nawyk podejmowania aktywności fizycznej, co pozwala ludziom dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, zwiększając tym
samym poziom jakości ich życia, a jednocześnie powoduje obniżenie kosztów społecznych związanych z prowadzeniem niezdrowego trybu życia. Cele i działania
zdefiniowane w Programie ukierunkowane są na tworzenie warunków dla rozwoju sportu - powszechnego podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie
życia (zapewnianie niezbędnej infrastruktury i przestrzeni oraz oferty zajęć, poprawa warunków organizacyjno-prawnych, zwiększanie dostępności
wykwalifikowanych kadr) oraz promocję aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Dotyczą ponadto wykorzystania sportu na rzecz budowy
kapitału społecznego czy dla potrzeb promocji Polski na arenie międzynarodowej.
Na poziomie regionalnym znaczenie sportu uwypuklone zostało w ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-20203, wskazującej na
konieczność mobilizowania aktywności mieszkańców Małopolski w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, m.in. poprzez tworzenie optymalnych warunków
dla rozwoju sportu oraz różnorodnych form aktywności ruchowej, a także wzmocnienia pozycji Małopolski jako regionalnej stolicy imprez sportowych (szczególnie
zimowych). Rozwojowi infrastruktury i programów dla rekreacji i sportu poświęcony został ponadto regionalny Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego4.
Rozwój sportu, rozumianego zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, czyli 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”5, a także wychowania fizycznego oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej – stanowi istotny element polityki zrównoważonego
rozwoju gminy Skawina. Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ ma na celu weryfikację i rozwinięcie odnoszących się do sportu
i rekreacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-20206, a także zdefiniowanie nowych potrzeb związanych z rozwojem kultury fizycznej na terenie
gminy. Przywołany dokument Strategii zakłada, iż jednym z celów samorządu lokalnego jest doskonalenie jakości usług publicznych i wzmacnianie kapitału
społecznego, m.in. poprzez rozwój oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej na terenie gminy (cel operacyjny 3.2). Działania obejmują w szczególności
modernizację i rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz kultury, upowszechnianie kultury i sportu jako kluczowych form spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców gminy (rozwój oferty), a także tworzenie warunków rozwoju dla organizacji, podmiotów i osób prowadzących działalność w zakresie kultury
i sportu.

3

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1436/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego.
5 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857.
6 Strategia Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020, Załącznik do uchwały Nr XLIV/545/14 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 18 czerwca 2014 r.
4
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Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji, które
mają przyczynić się do poprawy zdrowia oraz jakości życia mieszkańców gminy, wskazuje obszary, cele oraz działania, a także metody weryfikacji osiąganych
rezultatów polityki rozwoju w obszarze sportu i rekreacji, prowadzonej w przestrzeni gminy Skawina.
Na bazie wniosków z przeprowadzonej analizy statystycznej, wyników sondażowego badania ankietowego wśród mieszkańców oraz wśród klubów i organizacji
działających w obszarze sportu i rekreacji na terenie gminy, a także przeprowadzonych prac programistyczno-planistycznych, w tym dyskusji w ramach spotkań
warsztatowych i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych, określono cele i kierunki interwencji w perspektywie krótko- i długofalowej:
OBSZAR 1: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA I TURYSTYCZNA
1.1 Rozbudowa i poprawa standardów ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, umożliwiającej zorganizowane współzawodnictwo w wymiarze
profesjonalnym i amatorskim
1.2 Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej skawińskich szkół oraz zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w zakresie kultury fizycznej dzieci
i młodzieży
1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej i turystycznej gminy
OBSZAR 2: OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA
2.1 Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia
2.2 Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
2.3 Wsparcie sportu kwalifikowanego
OBSZAR 3: ZARZADZANIE OBSZAREM SPORTU I REKREACJI
3.1 Aktywizacja współpracy lokalnej na rzecz rozwoju oferty sportowo-rekreacyjnej i wizerunkowego wymiaru sportu
3.2 Efektywne zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną
Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ wskazuje na przekonanie gminy, że kultura fizyczna ma istotny wpływ na procesy
rozwoju.
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Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtowania i utrzymania zdrowia oraz sił biologicznych, niezbędnych w osiąganiu określonych celów gospodarczych
i społecznych. Warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu, pozwala zachować dobrą kondycję fizyczną i sprawność umysłową, jest skutecznym sposobem
opóźnienia procesu starzenia się. Brak aktywności fizycznego może powodować wiele schorzeń, takich jak: nadwaga, wady postawy, słaba przemiana materii,
niewydolność układu sercowo-naczyniowego, choroby układu kostnego (również w perspektywie wydłużania się wieku - niesie poważne zagrożenia dla zdrowia
i jakości życia).
Z ekonomicznego punktu widzenia, prozdrowotna aktywność fizyczna to niższe wydatki na opiekę zdrowotną czy mniejsza absencja chorobowa, jak również popyt
na produkty i usługi okołosportowe (np. turystyczne), stymulujący wiele gałęzi gospodarki, tworzący swoisty rynek pracy.
Sport sprzyja postawom prospołecznym - włącza jednostkę w sieci społeczne, pozwala lepiej organizować czas, efektywniej pracować. Jest ponadto skutecznym
narzędziem wychowawczym. Uczy elementów niezbędnych do skutecznego działania – m.in. współpracy i dyscypliny, radzenia sobie z niepowodzeniami
i ze stresem. Może być pomocny w eliminowaniu z życia młodzieży (także dorosłych) nałogów i patologii, jak: narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy
chuligaństwo.
Sport i rekreacja stanowią wartościowe formy spędzania wolnego czasu również ze względu na możliwości samorealizacji i samodoskonalenia. Osoby aktywne
fizycznie posiadają większą samowiedzę, bardziej systematycznie działają, lepiej poznają swój organizm, swoje duchowe i fizyczne możliwości oraz ograniczenia.
Poza tym, sport jest ważnym elementem promocji, budowania tożsamości lokalnej i poczucia dumy (np. indywidualne i zespołowe sukcesy we współzawodnictwie
sportowym).
Gmina Skawina docenia walory, możliwości i zakres oddziaływania sportu oraz rekreacji, traktując je jako ważną wartość cywilizacyjną, kulturową i społeczną, oraz
akcentując je w ramach prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju. Najważniejszym celem pozostaje zdrowa i aktywna społeczność lokalna. Działania
samorządu skupiają się na tym, aby sport stał się dobrem pożądanym i powszechnym, dostępnym w różnych formach - stosownie do możliwości i zainteresowań
mieszkańców i gości gminy Skawina.
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HISTORIA SPORTU I REKREACJI W GMINIE SKAWINA
Początki sportu w Skawinie to koniec XIX wieku. W 1896 roku powstało w Skawinie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które za jeden ze swoich celów uważało
podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, popularyzację sportów letnich i zimowych oraz wyrabianie tężyzny fizycznej. Cele organizacji wyrażone
zostały w zawołaniu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 29 września 1896 roku odbył się oficjalny pokaz gimnastyczny członków „Sokoła”. W 1905 roku Towarzystwo
oddało do użytkowania budynek w parku miejskim, w którym znajdowała się między innymi duża sala gimnastyczna. Została ona wyposażona w sprzęt
gimnastyczny. Towarzystwo organizowało na terenie miasta rozmaite zajęcia sportowe. Po wybuchu I wojny światowej część członków skawińskiego „Sokoła”
wstąpiła do Legionów Piłsudskiego.
Po zakończeniu wojny Towarzystwo rozpoczęło ożywioną działalność. Salę gimnastyczną w „Sokole” wyposażono w poręcze do gimnastyki, urządzenia drążkowe
i kółka na linach. Sekcja gimnastyczna liczyła ponad 100 osób. Obok budynku wybudowano kręgielnię i strzelnicę, a ponadto powołano sekcję kręglarską
i strzelecką. Organizowane były liczne zawody i pokazy sportowe.
Po I wojnie światowej coraz większą popularnością zaczęła cieszyć się piłka nożna. W Skawinie już w 1919 roku młodzież rozpoczęła treningi i rozgrywki piłkarskie.
Trzy lata później Klub Sportowy „Skawinka” został oficjalnie zgłoszony do Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Pierwszy oficjalny mecz zawodnicy rozegrali na boisku
krakowskiego klubu „Makkabi” z drużyną „Wolności Kraków”. Dopiero w okresie międzywojennym powstało boisko, na którym drużyna „Skawinki” rozgrywała
swoje mecze. Utworzone zostały także sekcje: tenisa stołowego, szachowa i męskiej piłki siatkowej.
II wojna światowa zahamowała rozwój sportu - w Skawinie zakazano prowadzenia działalności sportowej zarówno TG „Sokół”, jak i TS „Skawinka”. Skonfiskowano
także sprzęt. Pomimo działań represyjnych, w czasie II wojny światowej w Skawinie odbywały się nielegalne mecze.
Po wojnie TS „Skawinka” reaktywował swoją działalność, natomiast władze komunistyczne nie pozwoliły na reaktywowani TG „Sokół”. „Skawinka’ zyskała bogatych
opiekunów - najpierw Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, a od 1953 roku Hutę Aluminium. Klub wstąpił do Zrzeszenia Sportowego „Stal”. W tym
okresie wybudowano między innymi drewnianą trybunę oraz murowaną szatnię przy boisku piłkarskim, a także wytyczono wokół niego bieżnię lekkoatletyczną.
Wyremontowano ponadto Pałacyk „Sokół”, w którym odbywały się treningi wszystkich sportowców klubu, z wyjątkiem piłkarzy i motocyklistów. Reaktywowano
sekcję tenisa stołowego i szachową. W latach 50. działalność klubu poszerzono o sekcje: motocyklową, szermierczą, gimnastyczną oraz bokserską. Po pełnych
sukcesu latach 50 i 60. XX wieku, z powodów finansowych i organizacyjnych, nastąpiło likwidowanie kolejnych sekcji TKS „Skawinka”. Oprócz – działającej do dziś –
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sekcji piłkarskiej, najdłużej funkcjonowała sekcja szachowa. W sezonie 1978/79 skawińscy piłkarze odnieśli największy sukces, awansując do III ligi (kolejny raz
powtórzyli go w 2002 roku).
Po II wojnie światowej, w sołectwach gminy Skawina zaczęły powstawać (głównie piłkarskie) kluby sportowe. Z początku działały one nieformalnie, później jednak
ich działalność została sformalizowana pod szyldem Ludowych Zespołów Sportowych. W sołectwach: Radziszów, Wola Radziszowska oraz Borek Szlachecki
powstały boiska sportowe, a drużyny występowały w rozgrywkach na różnych szczeblach rozgrywkowych. W szkołach działających na terenie miasta i gminy
funkcjonowały Szkolne Kluby Sportowe, w których dzieci i młodzież mogły uprawiać różne dyscypliny sportowe, głównie lekkoatletykę. Ponadto władze
organizowały zawody sportowe w różnych dyscyplinach. Z powodu braku sal gimnastycznych zajęcia sportowe odbywały się na zewnątrz. Pierwszą halę sportową
oddano do użytkowania w Skawinie pod koniec lat 70-tych XX wieku.
Zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 roku spowodowały także zmiany na mapie sportowej gminy Skawina. W 1992 roku powstało Centrum Kultury
i Sportu, które odpowiada m.in. za rozwój sportu młodzieżowego. W Centrum w latach 90-tych funkcjonowały sekcje: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego,
tenisa ziemnego, gimnastyki, brydża sportowego, a także sekcja szachowa i bokserska. Działające na terenach wiejskich Ludowe Zespoły Sportowe uzyskały
samodzielność i zaczęły przekształcać się w stowarzyszenia. Powstały nowe kluby i organizacje sportowe, w których uprawiane są różne dyscypliny sportowe,
np. karate, jazda konna, pływanie. Rozbudowywana była baza sportowa. W 2002 roku oddany został do użytkowania basen. Budowane były hale sportowe przy
szkołach, powstawały nowe, a także remontowane i rozbudowywane były boiska piłkarskie. Przy szkołach powstały Uczniowskie Kluby Sportowe. na terenie gminy
odbywają się liczne imprezy rekreacyjno-sportowe, w tym od 2003 roku w Skawinie organizowana jest duża międzynarodowa impreza pt. „Bieg Skawiński”.
W 2008 roku przez radnych Rady Miejskiej w Skawinie (w szczególności: Marcin Kuflowski, Norbert Rzepisko, Grzegorz Wasyl, Artur Wątor, Małgorzata Zawartka)
opracowana została Strategia rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina na lata 2009 – 2015, wskazująca kierunek działań władz samorządowych w kontekście
rozwoju sportu i rekreacji na najbliższe 7 lat. Niniejszy dokument stanowi jej kontynuację, określając najważniejsze cele i działania na kolejne lata.
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DIAGNOZA ROZWOJU SPORTU I REKREACJI NA TERENIE GMINY
Jednym z kluczowych etapów procesu opracowania Programu Sportu i Rekreacji w gminie Skawina było przeprowadzenie kompleksowych prac analitycznodiagnostycznych, obejmujących w szczególności:


przygotowanie i przeprowadzenie sondażowego badania ankietowego wśród mieszkańców gminy, dotyczącego ich aktywności fizycznej o charakterze
sportowym i/lub rekreacyjnym, oceny oferty i bazy infrastrukturalnej (dostępność, jakość), potrzeb i oczekiwań rozwojowych, a także preferowanych
działań i inwestycji w zakresie sportu i rekreacji na terenie gminy;



przygotowanie i przeprowadzenie sondażowego badania ankietowego wśród klubów i organizacji działających w obszarze sportu i rekreacji, dotyczącego
prowadzonej przez nie działalności oraz dostępnej oferty, w tym specjalizacji, rodzaju i liczby sekcji oraz ich uczestników, potencjałów rozwojowych,
a także potrzeb i oczekiwań względem gminy;



przeprowadzenie analizy stanu oraz funkcjonowania sportu i rekreacji w gminie Skawina - na podstawie danych statystycznych, obejmującej m.in.:
identyfikację i charakterystykę klubów i podmiotów działających w obszarze sportu i rekreacji na terenie gminy, inwentaryzację oraz ocenę stanu bazy
rekreacyjnej i sportowej, identyfikację kluczowych imprez rekreacyjnych i sportowych na terenie gminy, analizę i ocenę oferty szkół i placówek
oświatowych oraz aktywności uczniów (oferta zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uczestnicy, zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, itd.), a także analizę
systemu finasowania sportu i rekreacji, w szczególności wydatków budżetowych oraz środków przekazywanych klubom sportowych i organizacjom
pozarządowych (dotacje);



przeprowadzenie analizy strategicznej SWOT gminy Skawina w obszarze sportu i rekreacji (identyfikacja słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń).

W ramach niniejszego rozdziału zaprezentowane zostały najważniejsze wnioski z prac analityczno-diagnostycznych.
Biorąc pod uwagę zasoby wewnętrzne oraz otoczenie gminy Skawina, a także wnioski z analizy statystycznej, wyniki sondażowego badania ankietowego wśród
mieszkańców oraz wśród klubów i organizacji działających w obszarze sportu i rekreacji, rozpoczęto następnie prace programistyczno-planistyczne, w tym dyskusje
w ramach spotkań warsztatowych i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli środowisk lokalnych, co pozwoliło na sformułowanie obszarów, celów i kierunków
interwencji w perspektywie średnio i długookresowej.
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WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
W ramach prac nad Programem Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+, wśród mieszkańców gminy Skawina (miasto oraz sołectwa)
przeprowadzono sondażowe badanie ankietowe, którego celem było poznanie potrzeb i preferencji społeczności lokalnej z zakresu sportu i rekreacji. Respondenci
udzielali zarówno odpowiedzi dotyczących aktywności fizycznej, jaki i dokonywali oceny oferty oraz bazy infrastrukturalnej pod kątem jej dostępności i jakości.
Proszeni byli także o wskazanie kluczowych ich zdaniem potrzeb oraz oczekiwanych inwestycyjnych w obszarze sportu i rekreacji. Przy pracach nad Programem
przyjęto bowiem założenie, że o ile wyciąganie wniosków z diagnozy i prognozowanie możliwych w przyszłości zmian jest po części zadaniem eksperckim, o tyle
diagnozowanie teraźniejszości, a już szczególnie artykułowanie potrzeb i aspiracji, jest przede wszystkim zadaniem mieszkańców. Przyjęcie takiej perspektywy
umożliwić miało zbudowanie dokumentu uwzględniającego oczekiwania społeczności lokalnej.
W celu poznania potrzeb i opinii lokalnej społeczności rozdystrybuowane zostały ankiety elektroniczne. W sumie analizie poddane zostały 184 ankiety, pochodzące
z miasta, jak i poszczególnych miejscowości wiejskich. Wyniki badania sondażowego uznane zostały za istotny punkt wyjścia dla kształtowania zapisów Programu
ze względu na profil i strukturę ankietowanych, które odwzorowują przekrój całej społeczności lokalnej. Niemniej jednak, dla oddania obiektywności
prezentowanych wyników, w podrozdziale zaznaczane zostały te elementy i odpowiedzi, których adekwatność mogła zostać zachwiana przez nadreprezentację lub
niedostateczną reprezentację respondentów.
NOTA METODOLOGICZNA



Czas realizacji badania: styczeń – luty 2016 r.,



Miejsce realizacji: gmina Skawina (miasto oraz 16 sołectw),



Badanie sondażowe, liczba respondentów: 184,



Jednostka badania: osoby zamieszkujące gminę Skawina,



Technika badawcza: badanie z wykorzystaniem wywiadów internetowych CAWI (Computer-Assisted Web Interview).
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STRUKTURA RESPONDENTÓW
Większość respondentów stanowili mężczyźni (58,15% wszystkich ankietowanych). Ponadto prawie połowę ankietowanych (46,70%) stanowiły osoby
z wykształceniem wyższym. W badaniu wzięła także udział liczna grupa osób z wykształceniem średnim zawodowym (18,68%).Najmniejszą grupę respondentów
stanowiły natomiast osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Wykres 1. Struktura respondentów ze względu na płeć i wykształcenie
12,09%

1,65%

gimnazjalne i niższe
zasadnicze zawodowe

41,85%

mężczyzna
58,15%

46,70%

18,68%

kobieta

średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące

10,44%
10,44%

pomaturalne
wyższe

Zdecydowana większość respondentów to osoby, które założyły rodziny i posiadają dzieci (58,56% ogółu respondentów). Drugą co do wielkości grupę stanowiły
osoby samotne (23,76%). W badaniu wzięły ponadto udział osoby będące w związku, ale nieposiadające dzieci, oraz rodziny, których dzieci usamodzielniły się.
Uwagę zwraca ponadto wysoki odsetek odpowiedzi „inna” (6,08%), należy jednakże zaznaczyć, że zdecydowaną większość tych odpowiedzi wskazywały osoby
niepełnoletnie (dzieci i młodzież).
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Wykres 2. Sytuacja rodzinna i zawodowa respondentów
8,29%

6,08%

3,31%

4,42% 0,55%

osoba samotna
(singiel)

1,66%

rodzina z dziećmi

1,66%

23,76%
rodzina, której dzieci
usamodzielniły się

inna

jestem zatrudniony/a
jestem przedsiębiorcą
uczę się/studiuję
jestem bezrobotny/a

20,44%

renta/emerytura

60,22%

para bezdzietna

58,56%

3,31%

7,73%

zajmuję się domem
pozostaję na utrzymaniu
inna

Osoby, które wzięły udział w badaniu to w większości osoby posiadające stałe zatrudnienie (60,22% ogółu) oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(7,73%). Drugą, co do wielkości, kategorię respondentów stanowiły osoby uczące się lub studiujące (20,44%). Na uwagę zasługuje ponadto bardzo niski odsetek
emerytów i rencistów (1,66%), co może wynikać z zastosowania wyłącznie elektronicznej formy zbierania danych. Mała reprezentacja tej grupy osób może
przekładać się na niedostatek odpowiedzi dotyczących oceny dostępności i jakości infrastruktury oraz oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Skawina
z perspektywy osób w wieku poprodukcyjnym, co jest szczególnie istotne w kontekście zachodzących na tym obszarze procesów demograficznych.
Wykres 3. Miejsce zamieszkania respondentów
W badaniu wzięli udział zarówno mieszkańcy miasta Skawina, jak i 16 sołectw. Stosunek liczby
miasto
Skawina
48,37%
51,63%

obszary
wiejskie
(sołectwa)

respondentów mieszkających w mieście do mieszkańców obszarów wiejskich wyniósł 51,63% do
48,37%. Należy jednakże zaznaczyć, że wyraźnie widoczne jest zróżnicowanie liczby osób
reprezentujących poszczególne sołectwa w ramach obszarów wiejskich. Zdecydowana większość
respondentów w tej grupie reprezentowała sołectwa Radziszów (13,59%) oraz Krzęcin (10,33%),
co istotnie przełożyło się na odpowiedzi zebrane w ramach pytań otwartych.
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FORMY I MOTYWY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Aż 94,02% wszystkich respondentów uprawiała w ciągu ostatniego roku jakikolwiek rodzaj aktywności fizycznej o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Ponadto,
osoby aktywne najczęściej uprawiają rekreację dwa razy w tygodniu (21,97%) lub więcej niż trzy razy w tygodniu (20,81%). Zaledwie 5,20% z nich jest aktywnych
sporadycznie. Pokazuje to ogromną skalę zachowań pro-sportowych i pro-rekreacyjnych w społeczności lokalnej – niemal 58% uczestników badania minimum dwa
razy w tygodniu systematycznie od roku uprawiało jakikolwiek rodzaj aktywności fizycznej o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Wykres 4. Częstotliwość uprawiania sportu i rekreacji
Czy uprawiał/a Pan/Pani jakiś rodzaj aktywności fizycznej o charakterze sportowym
lub rekreacyjnym (w okresie ostatniego roku)?

Jak często w okresie ostatniego roku uprawiał/a Pan/Pani rekreację?
5,20%

sporadycznie

5,98%

okresowo
20,81%
19,65%

Tak
15,03%

Nie
94,02%

17,34%
21,97%

raz w tygodniu
dwa razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu
więcej niż 3 razy w tygodniu

Jak często w okresie ostatniego roku uprawiał/a Pan/Pani sport
zorganizowany (tj. uczestniczył/a w treningach, zawodach,
itd.)?

34,10%

21,39%

Mieszkańcy gminy, którzy wzięli udział w badaniu, zdecydowanie rzadziej uprawiają sporty

raz w tygodniu

zorganizowane (tj. uczestniczą w treningach, zawodach, itp.) – 34,10% wszystkich respondentów

dwa razy tygodniu

w ogóle

nie

uczestniczyło

w

takiej

formie

aktywności

w

ciągu

ostatniego

roku.

Wśród 75% ankietowanych, którzy uprawiają sport zorganizowany, najwięcej jest osób, które są
20,23%
24,28%

trzy razy w
tygodniu

aktywne co najmniej trzy razy w tygodniu (24,28%).

nie uprawiałem
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Wykres 5. Najczęstsze formy rekreacji (wartości nie sumują się)
Dominującymi formami rekreacji, wskazywanymi przez uczestników
jazda na rowerze

49,71%

pływanie

34,10%

bieganie, jogging

23,12%

sporty zimowe

17,34%

gimnastyka, fitness, aerobik

16,76%

uprawianie ogródka

9,83%

ćwiczenia na siłowni, kulturystyka

9,25%

jazda na wrotkach, rolkach, deskorolce

6,94%

piłka siatkowa

6,36%

0,00%

wskazać należy ponadto: bieganie (27,17%), piłkę nożną (24,28%) oraz

24,28%

turystyka piesza

taniec

oraz pływanie (34,10%). Wśród najpopularniejszych form rekreacji

27,17%

piłka nożna

badania, były: jazda na rowerze (49,71% wszystkich wskazań)

turystykę

pieszą.

Odpowiedzi

te

silnie

korespondują

z wykorzystywanymi przez respondentów obiektami infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w gminie Skawina.
Podkreślić należy, że mieszkańcy gminy Skawina uczestniczą w sporcie
i rekreacji także w sposób bierny (jako kibice). Zapytani o dyscypliny,
w których najchętniej kibicują, wskazywali na: piłkę nożną oraz biegi,

5,20%

20,00%

40,00%

60,00%

w tym Międzynarodowy Bieg Skawiński oraz Górski Bieg Niepodległości.
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Wykres 6. Główne motywy uprawiania aktywności sportowej i rekreacyjnej (wartości nie sumują się)

0,58%
3,47%

indywidualnie

dla zdrowia, żeby być w dobrej formie/kondycji
fizycznej

79,77%
58,38%

dla przyjemności, rozrywki

31,21%

25,43%

ze znajomymi, z
przyjaciółmi
z rodziną

39,31%
w zorganizowanej grupie
(wycieczka, bieg masowy,
rajd, itp.)
inne

dla lepszego samopoczucia, żeby odreagować
stres, itp.

50,87%

żeby dobrze wyglądać, mieć lepszą sylwetkę,
podobać się sobie i innym
traktuję to jako najlepszy sposób spędzania
czasu ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną

0,00%

26,01%
15,61%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Szczególnie istotnym powodem uprawiania aktywności sportowej i rekreacyjnej jest dla ankietowanych mieszkańców ochrona zdrowia oraz poprawa kondycji
fizycznej (79,77% wszystkich odpowiedzi). Ponadto większość respondentów uprawiała sport lub rekreację dla przyjemności (58,38%) lub poprawy samopoczucia
(50,87%). Na szczególną uwagę zasługuje także integracyjny charakter aktywności fizycznej – prawie 16% ankietowanych wskazywało sport i rekreację jako
najlepszy sposób spędzania czasu wolnego ze znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. Zapytani o to, z kim najczęściej spędzają swój czas wolny w aktywny sposób,
mieszkańcy gminy Skawina szczególnie chętnie wskazywali właśnie znajomych i przyjaciół (39,31%) oraz rodzinę (31,21%).
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JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY I OFERTY SPORTOWO-REKREACYJNEJ
Wśród oferty oraz obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, z których ankietowani mieszkańcy korzystają najczęściej, znalazły się: parki i tereny zielone,
basen, boiska, a także sale gimnastyczne i sportowe oraz ścieżki rowerowe. Zdaniem respondentów, najczęściej wykorzystywane są parki i tereny zielone (64,16%
wskazań na „co najmniej raz w tygodniu” oraz „co najmniej raz w miesiącu”) oraz basen (48,56% wskazań). Wyniki te potwierdzone zostały w otwartym pytaniu
pogłębiającym, w którym zdecydowana większość ankietowanych wskazywała Park Miejski, Błonia Skawińskie oraz Basen „Camena” jako najczęściej
wykorzystywane obiekty. Jak już wspomniano, wskazywana infrastruktura sportowo-rekreacyjna powiązana jest bezpośrednio z najczęstszymi formami rekreacji,
czyli: jazdą na rowerze, pływaniem, bieganiem, piłką nożną oraz turystyką pieszą.
Wykres 7. Częstotliwość korzystania z oferty/infrastruktury czasu wolnego na terenie gminy Skawina

parki i tereny zielone
34,68%
29,48%
basen
27,75%
20,81%
22,54%
boiska
25,43%
8,67%
16,76%
siłownia, fitness
24,86%
8,67% 13,29%
sale gimnastyczne, hale sportowe
23,12%
12,14%
16,18%
ścieżki rowerowe
20,81%
17,34%
26,01%
place zabaw
17,92%
10,40%
16,76%
imprezy sportowe i rekreacyjne 8,67% 13,87%
43,35%
szlaki turystyczne 7,51% 15,61%
23,70%
skatepark
6,36%
90,75%
korty tenisowe
10,40%
85,55%
0%
co najmniej raz w tygodniu

20%

co najmniej raz w miesiącu

40%

20,81%

15,03%
28,90%

49,13%
53,18%
48,55%
35,84%
54,91%
34,10%
53,18%

60%
rzadziej niż raz w miesiącu

80%

100%
nie korzystam

Jako najrzadziej wykorzystywaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, mieszkańcy wskazywali: skate park i korty tenisowe, z których w ogóle nie korzysta
odpowiednio aż 90,75% i 85,55% respondentów. Może to być związane z małą popularnością tych form spędzania czasu wolnego, brakiem wiedzy o istnieniu
i lokalizacji tego typu infrastruktury czy z brakiem organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na tych obiektach.
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Częstotliwość korzystania z infrastruktury rekreacyjno-sportowej bezpośrednio przekłada się na rozpoznawalność obiektów na terenie gminy Skawina. Poproszeni
o samodzielne wypisanie najbardziej znanych obiektów infrastruktury, mieszkańcy wskazywali przede wszystkim: Basen „Camena”, orliki, Halę WidowiskowoSportowa w Skawinie, Park Miejski im. Marszałka J. Piłsudskiego, Błonia Skawińskie, boiska piłkarskie (m.in. Stadion Miejski, boisko PKS Milenium, boisko LKS
Radziszowianka, boisko PKS Cedronka Wola Radziszowska oraz boisko LKS Zryw Facimiech), a także sale gimnastyczne (np. hala sportowa przy Liceum
Ogólnokształcącym w Skawinie, sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie). W dalszej kolejności – ze zdecydowanie rzadszą częstotliwością wskazań
– wśród rozpoznawanych obiektów znalazły się: basen „Gubałówka”, lodowisko, siłownie i fitness (Platinium, Fitness Galeria Skawina) oraz kort tenisowy w Parku
Miejskim i place zabaw. Trzeba zauważyć, że Stadion Miejski jest dosyć specyficznym obiektem infrastruktury sportowej w świadomości mieszkańców.
Przez większość z nich kojarzony jest z zespołem TKS Skawinka Skawina, który od lat użytkuje ten obiekt, a jednocześnie coraz częściej postrzegany jest przez
mieszkańców jako obiekt innych klubów sportowych, np. MTS Piast Skawina, który wynajmuje stadion dla własnych potrzeb. Sytuacja ta powoduje nie tylko
niekonsekwencję w nazewnictwie obiektu, ale również wpływa negatywnie na jego promocję i znaczenie.
Większość mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu, uczestniczy w imprezach i wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy,
niemniej jednak aż 43,35% robi to rzadziej niż raz w miesiącu. Poproszeni o wymienienie najbardziej znanych imprez sportowych, respondenci wskazywali przede
wszystkim imprezy biegowe: Międzynarodowy Bieg Skawiński, Górski Bieg Niepodległości Skawina-Mogilany oraz zawody „Pokonaj Focha”, czyli wydarzenia
współorganizowane przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (CKiS) oraz organizacje pozarządowe. To właśnie Centrum jest najbardziej rozpoznawaną przez
mieszkańców organizacją sportową i rekreacyjną. Wśród pozostałych wskazań wyróżnić należy: MTS Piast Skawina, TKS Skawinka, Stowarzyszenie Wspierania
Sportu i Rekreacji Skimka, KS Optima, PKS Milenium, LKS Radziszowianka oraz inne kluby piłkarskie (m.in. UKS Jedynka, LKS Wiślanie Jaśkowice, RKS Iskra Krzęcin,
PKS Cedronka Wola Radziszowska), a także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Respondenci zostali ponadto poproszeni o ocenę dostępności infrastruktury i oferty rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Skawina oraz 16 sołectw gminy.
Za najbardziej dostępne obiekty infrastruktury na terenie miasta Skawina respondenci uznali basen (67,6% wskazań na „bardzo dobrze” i „dobrze”) oraz parki
i tereny zielone (63,6% wskazań na „bardzo dobrze” i „dobrze”). W dalszej kolejności respondenci podkreślali wysoką dostępność boisk (48,6% wskazań na „bardzo
dobrze” i „dobrze”) oraz sal gimnastycznych i sportowych (48,0% wskazań na „bardzo dobrze” i „dobrze”). Z kolei za najmniej dostępne obiekty infrastruktury
na terenie miasta Skawina respondenci uznali ścieżki rowerowe (42,77% wskazań na „bardzo źle” i „źle”) oraz szlaki turystyczne (33,53% wskazań na „bardzo źle”
i „źle”).
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Wyniki oceny dostępności obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Skawina przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Ocena dostępności infrastruktury i oferty rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Skawina
Większość wskazań pozytywnych (bardzo dobrze, dobrze):

Większość wskazań negatywnych (bardzo źle, źle):

 basen,
parki i tereny zielone,
 boiska,
hale gimnastyczne i sportowe,
 place zabaw,
 siłownia/fitness.




 ścieżki rowerowe,
 szlaki turystyczne,
 korty tenisowe,
 skatepark.

Zebrane odpowiedzi nie pozwoliły na jednoznaczne sklasyfikowanie wyników oceny dostępności infrastruktury dla obszarów wiejskich. Widoczne jest jednakże
ogólne niezadowolenie mieszkańców ze stanu infrastruktury w sołectwach gminy Skawina (ścieżki rowerowe, korty tenisowe, siłownia, fitness, skatepark).
Jedynym rodzajem infrastruktury, którą cechuje (nieznaczna) przewaga ocen pozytywnych na obszarach wiejskich gminy są boiska sportowe.

BRAKI W INFRASTRUKTURZE I OFERCIE REKREACYJNO-SPORTOWEJ ORAZ REKOMENDACJE
Uczestnicy badań poproszeni zostali także o wskazanie pożądanych działań i inwestycji, które uzupełnią dostrzegane przez nich braki w infrastrukturze i ofercie
rekreacyjno-sportowej. Ankietowani dostrzegali przede wszystkim potrzebę rozbudowania bazy infrastrukturalnej, podkreślając konieczność rozwoju systemu
ścieżek i dróg rowerowych (np. ścieżki wzdłuż Skawinki do Radziszowa, ścieżki łączącej Skawinę z Krakowem). Ponadto, wśród istotnych – zdaniem mieszkańców inwestycji infrastrukturalnych znalazły się:


budowa wielofunkcyjnych boisk i orlików w sołectwach oraz na osiedlach (m.in. budowa boiska w Krzęcinie, w Radziszowie, Woli Radziszowskiej
i Polance Hallera),



budowa sali gimnastycznej przy każdej ze szkół (np. Gimnazjum nr 2 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach,
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej),



budowa bazy i poszerzenie oferty lekkoatletycznej, w tym bieżni na Stadionie Miejskim;



tworzenie i wyznaczanie tras biegowych,



organizacja i tworzenie terenów zielonych,



modernizacja, rozbudowa i tworzenie nowych placów zabaw (np. wymiana sprzętu na placu zabaw przy Popiełuszki i Konstytucji 3 maja),
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montowanie siłowni zewnętrznych, systemów do street workout oraz organizacja ścieżek zdrowia (głównie na terenach wiejskich),



organizacja i tworzenie miejsc integracji społecznej,



budowa lodowiska, tras dla wrotkarzy i rolkarzy, ścianek wspinaczkowych.

Pojedyncze odpowiedzi respondentów sugerowały konieczność inwestycji w: Velodrom, halę airsoftową centrum rekreacyjno-sportowe, skate park, korty
tenisowe, halę do squasha, wypożyczalnię rowerów, park linowy, kręgielnię oraz minigolf. Wskazanie przez respondentów w tym miejscu elementów
infrastruktury, która już istnieje na terenie gminy (m.in. skate park, korty tenisowe), potwierdza braki wiedzy o istnieniu tej infrastruktury, a tym samym rodzi
pytania co do jej wykorzystania i popularyzacji lub lokalizacji.
Respondenci podkreślali także potrzebę dalszego rozwijania oferty rekreacyjnej i przeorientowanie jej na osoby dorosłe, seniorów, a także rodziny z dziećmi.
Za szczególnie istotne uznali oni rozwijanie oferty tego typu na terenie Parku Miejskiego, Błoń Skawińskich oraz basenu „Gubałówka”. Ponadto, ankietowani
zwracali uwagę na problem dostępu do obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym przede wszystkim basenu „Camena” oraz boisk wielofunkcyjnych, wskazując
że jest on utrudniony po zakończeniu „normalnej” pracy szkół i placówek oświatowych.
Za główne rekomendacje, płynące od respondentów, dotyczące możliwości podniesienia poziomu aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców gminy, uznać
należy:


prowadzenie kampanii społecznych, promowanie aktywnego/zdrowego trybu życia, w szczególności poprzez organizację: imprez rekreacyjnych
i sportowych (takich jak np. Bieg Skawiński), zawodów, imprez z elementami rywalizacji (np. miedzy szkołami, między sąsiednimi gminami), spotkań
i imprez z udziałem znanych ludzi sportu, pokazowych treningów, wydarzeń dedykowanych całym rodzinom, zajęć w świetlicach i remizach w wioskach,



zwiększenie dostępności informacji o ofercie i wydarzeniach (więcej ogłoszeń w Internecie i na tablicach wiejskich, wprowadzenie newslettera),



rozwój ścieżek rowerowych oraz utworzenie wypożyczalni rowerów,



rozwój infrastruktury i oferty sportowo-rekreacyjnej, w tym przede wszystkim na terenach wiejskich gminy,



prowadzenie zachęcającej/aktywizującej mieszkańców polityki cenowej, m.in. obniżki cen biletów (np. na basen), ulgi dla rodzin wielodzietnych, darmowe
pierwsze wejścia.
Należy podkreślić, że w toku prac nad diagnozą, poważne braki w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej zgłaszały także szkoły i placówki edukacyjne.
Przedstawiciele edukacji w wielu przypadkach podkreślali przede wszystkim brak sal gimnastycznych, umożliwiających gry zespołowe i inne aktywności, brak
infrastruktury lekkoatletycznej o współczesnych standardach, a także brak infrastruktury do innych działań, m.in.: gimnastyka korekcyjna, siłownie (w tym
zewnętrzne), tenis stołowy, boiska trawiaste i wielofunkcyjne, place zabaw, itp.
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ANALIZA STATYSTYCZNA
DEMOGRAFIA
Wykres 8. Zmiana liczby ludności w gminie Skawina w latach 2010-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Korzystne zmiany liczby ludności obserwowalne są przede wszystkim na obszarze wiejskim gminy Skawina – dynamika zmian w stosunku do roku bazowego (2010)
wynosiła na nich aż 3,8% (wzrost o 710 mieszkańców), podczas gdy na terenie miasta Skawina obserwowalny jest spadek liczby mieszkańców o 365 osób (-1,5%
w stosunku do 2010 roku).
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Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Skawina w 2010 i 2015 roku w podziale na sołectwa
Zmiana liczby ludności w
Dynamika
stosunku do roku
%
bazowego (2010)
Borek Szlachecki
1297
1385
88
6,8%
Facimiech
647
682
35
5,4%
Grabie
393
402
9
2,3%
Gołuchowice
456
515
59
12,9%
Jaśkowice
1075
1073
-2
-0,2%
Jurczyce
513
567
54
10,5%
Kopanka
921
926
5
0,5%
Krzęcin
1576
1613
37
2,3%
Ochodza
891
926
35
3,9%
Polanka Hallera
459
473
14
3,1%
Pozowice
680
687
7
1,0%
Radziszów
3177
3438
261
8,2%
Rzozów
1628
1656
28
1,7%
Wielkie Drogi
1139
1175
36
3,2%
Wola Radziszowska
2365
2392
27
1,1%
Zelczyna
923
940
17
1,8%
Ogółem obszary wiejskie
18140
18850
710
3,9%
Miasto Skawina
23637
23272
-365
-1,5%
Gmina Skawina
41777
42122
345
0,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
2010

2015

Największa dynamika wzrostu liczby ludności obserwowalna jest
w sołectwach: Gołuchowice (wzrost liczby mieszkańców o 12,9%
w stosunku do 2010 roku), Jurczyce (wzrost o 10,5%) oraz Radziszów
(wzrost o 8,2%). Wysoką dynamiką odznaczają się ponadto sołectwa:
Borek Szlachecki (6,8%) oraz Facimiech (5,4%). Jedynym sołectwem,
w którym zaobserwowano negatywną dynamikę zmian w liczbie
ludności w latach 2010-2015 jest sołectwo Jaśkowice, w którym
odnotowano spadek liczby ludności o 0,2% (2 osoby).
Pozytywne tendencje demograficzne obserwowane na terenie całej
gminy są zbieżne z trendami dla całego województwa oraz powiatu
krakowskiego, gdzie w latach 2010-2014 odnotowano wzrost liczby
mieszkańców odpowiednio o 0,9% oraz 3,57%. Związane są one
przede wszystkim z wyższym od średniej dla powiatu krakowskiego
przyrostem naturalnym oraz ze spadającym, ale wciąż dodatnim
saldem migracji na teren gminy.

Choć wzrost liczby ludności co do zasady przekłada się korzystnie na możliwości rozwojowe jednostki samorządu terytorialnego, dokładne określenie kierunków
i siły wpływu tego czynnika wymaga pogłębienia analizy o zmiany struktury ludności. W tym celu przedstawiono strukturę i dynamikę zmian liczby ludności
w podziale na dzieci i młodzież do 19 roku życia oraz osoby starsze po 60. roku życia.
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Tabela 2. Zmiana struktury ludności w sołectwach – młodzież do 19 roku życia
Wedle danych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, na terenie gminy
obserwowalny jest spadek liczby ludności w wieku do 19 lat –
w stosunku do roku 2010 ich liczba zmalała o 366 osób (-3,9%).
Tendencja ta jest szczególnie widoczna w przypadku miasta Skawina,
gdzie dynamika zmian w stosunku do roku bazowego wyniosła aż 7,9% (spadek o 389 osób).
Jednocześnie spadek liczby ludności w wieku do 19 lat obserwowalny
jest w zdecydowanej większości sołectw gminy Skawina. Przyrost tej
grupy ludności odnotowano jedynie w przypadku sołectw: Radziszów
(wzrost o 19,6% w stosunku do 2010 roku), Gołuchowice (wzrost
o 16,8%), Borek Szlachecki (wzrost o 5,5%) oraz Jurczyce (wzrost
o 3,3%). Pozytywne tendencje w tych sołectwach przełożyły się na
dodatnią dynamikę ludności ogółem na terenie obszarów wiejskich –
w stosunku do roku 2010, liczba mieszkańców we wszystkich szesnastu
sołectwach Skawiny zwiększyła się o 23 osoby (wzrost o 0,5%).

2010
Liczba
osób
310
139
115
107
284
121
233
389
248
114
189
757
413
265
568
228

2015
Liczba osób

Zmiana w stosunku
do roku bazowego
(2010)
17
-1
-3
18
-22
4
-15
-7
-8
-14
-27
148
-20
-7
-26
-14

Zmiana % w
stosunku do roku
bazowego
5,5%
-0,7%
-2,6%
16,8%
-7,7%
3,3%
-6,4%
-1,8%
-3,2%
-12,3%
-14,3%
19,6%
-4,8%
-2,6%
-4,6%
-6,1%

Borek Szlachecki
327
Facimiech
138
Grabie
112
Gołuchowice
125
Jaśkowice
262
Jurczyce
125
Kopanka
218
Krzęcin
382
Ochodza
240
Polanka Hallera
100
Pozowice
162
Radziszów
905
Rzozów
393
Wielkie Drogi
258
Wola Radziszowska
542
Zelczyna
214
Ogółem obszary
4480
4503
23
0,5%
wiejskie
Miasto Skawina
4917
4528
-389
-7,9%
Gmina Skawina
9397
9031
-366
-3,9%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Obserwowalny na terenie gminy spadek liczby młodych osób jest zbieżny z trendami właściwymi dla całego województwa małopolskiego oraz powiatu
krakowskiego. Dynamika zmian liczby osób w tej grupie z lat 2010-2014 wynosi odpowiednio: -5,2% (spadek o 39869 osób) oraz – 0,6% (spadek o 378 osób).
Co więcej, według prognoz GUS, proces starzenia się społeczeństwa będzie postępował – w 2030 roku udział osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia)
w ogóle ludności w Małopolsce wyniesie 16,9% w stosunku do 19,0% w 2014 roku.
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Tabela 3. Zmiana struktury ludności w sołectwach – osoby starsze, po 60. roku życia
2010
2015
Zmiana w
Zmiana % w
stosunku do roku stosunku do roku
Liczba
Liczba
bazowego (2010)
bazowego
ludności
ludności
Borek Szlachecki
214
254
40
18,7%
Facimiech
106
123
17
16,0%
Grabie
47
53
6
12,8%
Gołuchowice
56
76
20
35,7%
Jaśkowice
159
189
30
18,9%
Jurczyce
69
84
15
21,7%
Kopanka
132
151
19
14,4%
Krzęcin
239
273
34
14,2%
Ochodza
122
152
30
24,6%
Polanka Hallera
72
86
14
19,4%
Pozowice
89
102
13
14,6%
Radziszów
514
561
47
9,1%
Rzozów
251
283
32
12,7%
Wielkie Drogi
180
215
35
19,4%
Wola Radziszowska
375
426
51
13,6%
Zelczyna
138
156
18
13,0%
Ogółem obszary wiejskie
2763
3184
421
15,2%
Miasto Skawina
4449
5240
791
17,8%
Gmina Skawina
7212
8424
1212
16,8%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
Liczba ludności

W latach 2010-2015 obserwowalny jest stały wzrost liczby
mieszkańców gminy Skawina w wieku powyżej 60. roku życia –
dynamika zmian w stosunku do roku bazowego wynosiła 16,8%
(wzrost o 1 212 osób). Jednocześnie tendencja ta jest właściwa
zarówno dla miasta Skawina, jak i obszarów wiejskich, w których
odnotowano wzrost odpowiednio o: 791 osób (17,8%) oraz 421 osób
(15,2%). Sołectwami, w których dynamika zmian była największa,
są: Gołuchowice (35,7%; wzrost o 20 osób), Ochodza (24,6%; wzrost
o 30 osób), Jurczyce (21,7%; wzrost o 15 osób), Polanka Hallera
(19,4%; wzrost o 14 osób) oraz Wielkie Drogi (19,4%; wzrost
o 35 osób). Najmniejszą dynamikę przyrostu ludności w wieku powyżej
60 lat odnotowano natomiast w sołectwie Radziszów, gdzie wyniosła
ona 9,1% (wzrost o 47 osób).

Także w przypadku osób starszych, tendencje obserwowalne na terenie gminy Skawina wpisują się w trendy obserwowalne i prognozowane na terenie całego
województwa małopolskiego oraz powiatu krakowskiego. Według danych GUS, w 2030 roku udział osób w wieku poprodukcyjnym (60/65+) w ogóle mieszkańców
Małopolski wynosił będzie 20,8% wobec 18,2% w 2014 roku. W przypadku powiatu krakowskiego udział ten wyniesie natomiast 19,3% wobec 17,0% w 2014 roku.
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INFRASTRUKTURA I OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA
Tabela 4. Flagowe imprezy i wydarzenia o charakterze
sportowo-rekreacyjnym w gminie Skawina
Nazwa imprezy/wydarzenia
Zawody Pokonaj Focha
Międzynarodowy Bieg Skawiński
Górski Bieg Niepodległości

Podmioty zaangażowane w
organizację
Centrum Kultury i Sportu,
organizacje pozarządowe
Centrum Kultury i Sportu,
organizacje pozarządowe
Centrum Kultury i Sportu,
organizacje pozarządowe
organizacje pozarządowe

Pływackie Mistrzostwa Skawiny
Otwarte Mistrzostwa Skawiny w
organizacje pozarządowe
Narciarstwie Alpejskim
Międzyszkolny Turniej Czwórek
Centrum Kultury i Sportu,
Siatkarskich
organizacje pozarządowe
Gminne Igrzyska Sportowe
organizacje pozarządowe
Forumiada Siatkarska
organizacje pozarządowe
Forumiada Piłkarska
organizacje pozarządowe
Dragon Piast Cup
organizacje pozarządowe
Otwarte Mistrzostwa Rowerowe
organizacje pozarządowe
Skawiny
Familijny Turniej Tenisa Stołowego
organizacje pozarządowe
NPA Skawina Street Style Cup
organizacje pozarządowe
Gminna Olimpiada Sportowa
organizacje pozarządowe
Przedszkolaków
Grand Prix w brydżu sportowym
organizacje pozarządowe
Mistrzostwa Małopolski WKKW
organizacje pozarządowe
Ogólnopolski Charytatywny Turniej
Brydża Sportowego „O uśmiech
organizacje pozarządowe
Patryka"
Zawody jeździeckie o randze
organizacje pozarządowe
międzynarodowej
Halowe Mistrzostwa Małopolski w
organizacje pozarządowe
piłce nożnej kobiet
Puchar Żubrów – cykl turniejów
organizacje pozarządowe
szermierczych dla dzieci
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie oraz Centrum Kultury i Sportu

Na terenie gminy Skawina w ostatnich latach wykreowano kilka wydarzeń o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, które obecnie są imprezami rozpoznawalnymi, o ugruntowanej marce
lokalnej i ponadlokalnej.
Najbardziej medialnym wydarzeniem sportowym w Skawinie w ostatnich latach jest
Międzynarodowy Bieg Skawiński. Jest to cykliczna impreza biegowa organizowana od 2002 roku
przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie. W programie imprezy znajdują się: Bieg
Główny na dystansie 10km, Bieg na Rolkach na dystansie 9 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży.
W ramach Biegu Głównego rozgrywane są Mistrzostwa Polski Energetyków oraz Mistrzostwa
Gminy Skawina w biegu na 10 km. Trasa posiada atest PZLA, łatwa o niewielkim przewyższeniu
należy do jednych z najszybszych w Polsce - wyśmienita do bicia rekordów życiowych. Rekord
trasy wynosi 29.13 sek i należy do reprezentanta Polski Henryka Szosta. Współorganizatorami
imprezy są: gmina Skawina, Gimnazjum nr 1, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Ostatnie
edycje Biegu (w 2015 r. była XIII edycja) gromadziły wielu zawodników z całego świata.
Swoją renomę zaczyna zdobywać również druga impreza biegowa – Górski Bieg Niepodległości
(trasa ze Skawiny do sąsiedniej gminy Mogilany). W 2015 roku odbyła się jego druga edycja.
Po, znanym już w środowisku biegowym Międzynarodowym Biegu Skawińskim, jest to druga
impreza organizowana przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy współpracy z gminą
Skawina oraz gminą Mogilany, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, powiatem krakowskim,
Gimnazjum nr 1 w Skawinie i SP w Mogilanach. Celem imprezy jest uczczenie kolejnych rocznic
odzyskania niepodległości przez Polskę (co wpisuje się w ogólnopolski trend niepodległościowych
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imprez biegowych), popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej oraz pogłębienie współpracy i promocji gmin: Skawina
i Mogilany oraz powiatu krakowskiego.
Stosunkowo nowymi, ale zdobywającymi wielu uczestników i sympatyków, są zawody sportowe „Pokonaj Focha”. Jest to wydarzenie organizowane przez Klub
Sportowy „Optima” Skawina wraz z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie, przy współfinansowaniu z budżetów: gminy
Skawina, powiatu krakowskiego oraz województwa małopolskiego (w 2015 r. odbyła się 3 edycja). Starty zawodników są dostosowane do kategorii wiekowych i są
rozgrywane w następujących konkurencjach: biegi krótkie (rekreacyjne) na 200 i 1000 m, wyścigi na rolkach, wyścigi na rowerze, bieg główny (10 km), TrójbójFochathlon (rolki – 10 km, rower – 10 km, bieg – 5 km). Impreza odbywa się na terenie miasta Skawina i sołectwa Kopanka.
W kalendarzu wydarzeń sportowych gminy Skawina znajdują się ponadto zawody rangi mistrzowskiej oraz turnieje, rozgrywane w dyscyplinach prowadzonych na
terenie gminy przez kluby sportowe lub inne organizacje pozarządowe. Przykładem są mistrzostwa w takich dyscyplinach jak: pływanie, narciarstwo alpejskie,
wyścigi rowerowe, brydż sportowy, zawody jeździeckie, piłka nożna kobiet, a także turnieje siatkarskie, piłki nożnej, szermiercze, tenisa stołowego i wiele innych.
Niektóre z tych imprez posiadają dla gminy bardzo istotny wymiar wizerunkowy – poprzez sportowe sukcesy klubów sportowych z gminy w danej dyscyplinie
(np. brydż sportowy czy też piłka nożna kobiet) lub szeroki ponadlokalny charakter danego wydarzenia (np. zawody jeździeckie organizowane przez Klub Sportowy
Facimiech i inne).

W poniższej tabeli przedstawiono podstawową bazę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Skawina, obejmującą obiekty pozostające w dyspozycji gminy.
Uzupełniona została ponadto o informacje udostępnione przez Klub Jeździecki Facimiech. Niestety, na dzień dzisiejszy nie dokonano pełnej inwentaryzacji
obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Skawina. Brak wiedzy o charakterze, parametrach oraz stanie technicznym infrastruktury uniemożliwia
efektywne prowadzenie polityk z zakresu sportu i rekreacji, co negatywnie przekłada się na cały obszar zarządzania tym obszarem w gminie. Dlatego też w planie
operacyjnym Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji zaproponowano stosowne zadania, związane z weryfikacją infrastruktury i jej stanu w gminie Skawina.
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Tabela 5. Baza sportowo-rekreacyjna będąca własnością gminy Skawina
Kategoria

Rodzaj obiektu

Hala jeździecka (105x30 metrów)
Parcourse jeździecki (110x60 metrów)

Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
Gmina
Skawina
KJ Facimiech
KJ Facimiech

Ścieżka zdrowia

KJ Facimiech

duże hale sportowe (18x30 metrów)
Hale
sportowe
i sale
gimnastycz
ne

sale gimnastyczne średnie (15x25
metrów)
sale gimnastyczne małe (9x18 metrów)
sale gimnastyczne małe (10x8 metrów)
boiska do piłki ręcznej
boiska do piłki nożnej
boisko do piłki nożnej

Boiska
sportowe

boiska do koszykówki
boisko do piłki nożnej
boiska do siatkówki
boiska wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią
bieżnie lekkoatletyczne
pływalnie kryte

Pozostałe
obiekty
sportowe

pływalnie kryte
pływalnie kryte

Tereny
rekreacyjne

Własność

Dodatkowy opis / uwagi /
komentarze

Liczba obiektów
j.m.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]

5

5

5

6

6

6

6

6

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

boiska asfaltowe odkryte

[liczba]

5

5

5

5

5

5

5

5

Stadion

[liczba]

0

0

1

1

1

1

1

1

boisko trawiaste przy SP w
Jaśkowicach ( x m)

liczba

0

0

0

0

0

1

1

1

boiska asfaltowe odkryte

[liczba]

3

3

3

3

3

3

3

3

Pozowice wymiary 102x62

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

boiska asfaltowe odkryte

liczba

3

3

3

3

3

3

3

3

Orliki

[liczba]

0

1

1

2

2

2

2

2

utwardzona ceglasta przy G nr 1 (dł.
ok. 200 m)

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]

1

1

1

1

1

1

1

1

[liczba]
[liczba]

1
1

1
1

1
1

[-]

1

1

1

18x29

11,5x14

trawiasty obszar wyposażony w
przyrządy do ćwiczeń
ogólnorozwojowych

Źródło: Urząd Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
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Tabela 6. Struktura klientów basenu „Camena”
według miejsca zamieszkania w latach 2013-2015
Miejsce
zamieszkania
2013
2014
2015
klientów
gmina Skawina
48,90%
46,6%
51,80%
Kraków-południe
26,50%
29,20%
23,60%
Kraków-północ
1,70%
2,40%
1,40%
centralny Kraków
2,30%
1,9%
2,60%
wschodni Kraków
0,00%
0,0%
0,00%
zachodni Kraków
0,30%
0,3%
0,30%
gminy ościenne
12,40%
12,8%
14,10%
sąsiedzi ościennych
2,00%
3,4%
3,50%
gmin
pozostałe gminy
2,90%
1,8%
1,30%
nierozpoznane
3,00%
1,9%
1,60%
gminy
Źródło: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a jednocześnie najczęściej użytkowanych obiektów na terenie
gminy jest kryty basen. Analiza struktury klientów basenu „Camena” według miejsca zamieszkania w latach
2013-2015 wskazuje, że najliczniejszą grupą osób korzystających z oferty pozostają mieszkańcy gminy,
których odsetek w ogóle korzystających rośnie. Drugą, co do wielkości, grupą są mieszkańcy południowych
dzielnic Krakowa, których najprawdopodobniej mobilizuje niewielka odległość, relatywnie dobra
dostępność komunikacyjna gminy oraz niższe niż w Krakowie ceny biletów wejścia na basen. Znaczący,
kilkunastoprocentowy odsetek klientów skawińskiego basenu stanowią mieszkańcy gmin ościennych.

Analiza frekwencji w ujęciu tygodniowym pozwala ponadto wnioskować, że mieszkańcy gminy chętniej korzystają z basenu od poniedziałku do piątku, co związane
jest najprawdopodobniej z niższą ceną biletów wstępu, odbywającymi się na basenie zajęciami dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także mniejszym zainteresowaniem
ofertą basenu ze strony mieszkańców Krakowa i gmin ościennych. Klienci spoza Skawiny zasadniczo chętniej korzystają z basenu w weekendy niż w tygodniu
roboczym.
Tabela 7. Struktura klientów basenu „Camena” w 2015 roku – ujęcie tygodniowe
Analiza rozliczeń biletów wskazuje na przewagę karnetów nad
pozostałymi typami biletów, co pozwala twierdzić, że korzystanie
z oferty basenu przez klientów ma charakter systematyczny. Można to
wiązać m.in. z pozytywnymi ocenami basenu w takich kategoriach, jak:
ocena

oferty,

obsługi,

bezpieczeństwa,

higieny,

czy

stanu

technicznego. Wedle przeprowadzonej ankiety, niemal wszyscy
korzystający z oferty basenu „Camena” poleciliby jego ofertę swoim
bliskim lub znajomych.

Miejsce zamieszkania klientów
gmina Skawina
Kraków-południe
Kraków-północ
centralny Kraków
wschodni Kraków
zachodni Kraków
ościenne gminy
sąsiedzi ościennych gmin
pozostałe gminy
nierozpoznane gminy

pon
48,9%
14,9%
1,8%
4,0%
0,0%
0,0%
24,1%
2,9%
1,1%
2,3%

wt
52%
27%
1%
3%
0%
0%
11%
3%
3%
2%

śr
czw
piąt
sob niedz
65%
52%
57%
48% 47%
16%
22%
12%
27% 33%
3%
0%
1%
1%
2%
1%
2%
5%
3%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
13%
14%
16%
13% 11%
1%
5%
8%
6%
2%
0%
2%
1%
1%
2%
1%
3%
80%
0%
2%
Źródło: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
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FINANSOWANIE SPORTU
Wykres 9. Wydatki bieżące i majątkowe na kulturę fizyczną i sport w latach 2011-2015
3500000
3000000
2500000

2,5

2,14

2

639607,85

1,5

2000000
1500000
1000000

2299289,33

0,53

500000

721881,7

0

100707,14
2012

2011

1,06

0,82

856937,16

694091,19

587283,32

723484,89

2013

2014

0,73

Analiza wydatków budżetowych gminy Skawina na kulturę fizyczną
i sport w latach 2011-2015 wskazuje m.in. na duże wydatki
majątkowe w 2011 roku, związane z rozwojem infrastruktury
sportowej w postaci średniej sali gimnastycznej oraz boiska Orlik.

1

Inwestycje pochłonęły prawie 2,3 mln złotych, a wydatki bieżące

791655,22

0,5

639,6 tys. złotych (razem około 2,94 mln złotych), dzięki czemu udział

317445,87

0

wydatków na kulturę fizyczną i sport w wydatkach budżetu gminy

2015

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport
Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i sport
Udział w wydatkach ogółem [%]

Skawina ogółem w 2011 roku wyniósł ponad 2,1% (najwyższa
wartość w okresie ostatnich 5 lat). Wydatki na kulturę fizyczną i sport
w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekroczyły 70 zł, co było wynikiem
prawie 3 razy większym niż wydatki w 2015 roku. Jednocześnie

2500
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2040,81

70,17
1527,06

1718,81

1651,34

1500

34,39

1000
500
0

19,59

33,73

80
70
1885,34
60
50
40
30
26,41
20
10
0
2015

2011
2012
2013
2014
Wydatki bieżące na 100 mieszkańców
Wydatki na kulturę fizyczną i sport w przeliczeniu na 1 mieszkańca

od 2013 roku zauważalny jest powolny, ale stały spadek wydatków
na kulturę fizyczną i sport oraz ich udziału w wydatkach budżetu
gminy ogółem. Wydatki w 2013 roku wyniosły ogółem 1,44 mln zł,
a w 2015 roku – 1,11 mln złotych. Ich udział w wydatkach budżetu
ogółem zmniejszył się z 1,06% w 2013 roku do 0,73% w 2015 roku.
Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport w 2015 roku, równe
791,7 tys. złotych, były 2,5 razy wyższe od wydatków majątkowych,
które pozostawały w 2015 roku na najniższym w okresie ostatnich
5 lat poziomie (317,4 tys. złotych). Trzeba przy tym zaznaczyć,
że zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe na kulturę fizyczną
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i sport (a w konsekwencji wydatki ogółem) pozostawały na poziomie wyższym niż w 2012 roku, kiedy odnotowano najniższe wydatki (0,82 mln złotych ogółem)
w okresie 5 analizowanych lat, co stanowiło najprawdopodobniej konsekwencję dużych inwestycji sfinansowanych w 2011 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie przyznaje stypendia sportowe, nagrody lub wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników,
trenerów lub działaczy reprezentujących gminę Skawina. Wysokość przekazywanych środków od 2012 roku stale rośnie. W 2012 roku na stypendia przekazano
64,3 tys. złotych, a w 2015 roku było to już 74,9 tys. złotych.
Wykres 10. Dotacje przyznane organizacjom w gminie Skawina w latach 2011-2015
Analiza dotacji przyznawanych podmiotom sportowym

2011

2012

2013

2014

Liczba
dotowanych
organizacji

Liczba
udzielonych
dotacji

31

43

40

65

33

59

460 500,00 zł

na rosnącą sumę środków przekazywanych klubom
sportowym

565 000,00 zł

625 000,00 zł

i

innym

organizacjom,

działającym

w obszarze sportu i rekreacji, a jednocześnie na
rosnącą

liczbę

dotowanych

podmiotów,

jak

i udzielanych dotacji (dotowanych projektów; jeden
podmiot może uzyskać dotację na kilka działań).
Kwota przyznanych dotacji w 2011 roku była równa

646 520,00 zł
38

2015

w gminie Skawina w latach 2011-2015 wskazuje

75

460,5 tys. złotych, a w 2015 roku było to 690 tys.
złotych. Liczba dotowanych organizacji zwiększyła się

690 000,00 zł
40

70

z 31 podmiotów w 2011 roku do 40 w 2015 roku,
natomiast liczba udzielonych dotacji urosła z 43 w 2011
roku do 70 w 2015 roku.
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Klubem sportowym, który w okresie ostatnich 5 lat uzyskał największe wsparcie finansowe od gminy, jest Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina –
łącznie 270 tys. złotych (warto zaznaczyć, że klub korzysta ze wsparcia od 2012 roku, tj. 4 lata). Następny w kolejności jest Parafialny Klub Sportowy MILENIUM,
który otrzymał od gminy w konkursach łącznie w ostatnich 5 latach 259 tys. złotych. 250 tys. złotych udało się również pozyskać Uczniowskiemu Klubowi
Sportowemu JEDYNKA. Czwartą pozycję, biorąc pod uwagę wartość pozyskanych dotacji w ostatnich latach, zajmuje Terenowy Klub Sportowy SKAWINKA Skawina,
który otrzymał od gminy Skawina 243 tys. złotych (klub korzysta ze wsparcia od 2012 roku, tj. 4 lata), a piątą - Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA
Radziszów, który pozyskał łącznie w ostatnich 5 latach 234,1 tys. złotych. Kluby te, jako jedyne podmioty startujące w konkursach i dotowane przez gminę Skawina,
zdobyły w ostatnich 5 latach łączne dotacje w wysokości ponad 200 tys. złotych każdy. Razem pozyskały prawie 1,26 mln zł, tj. około 42% łącznej kwoty dotacji
przyznanych wszystkim podmiotom sportowym w gminie Skawina w latach 2011-2015.
Wykres 11. Procentowy rozkład dotacji
przyznawanych organizacjom w latach 2011-2015
100%
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6,0%
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0%
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12,6% 15,0%
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Całkowita
kwota dotacji
z lat 20112015

UKS „JEDYNKA”
Skawina

zł
100-150 tys.
zł
50-100 tys.
zł
do 50 tys.

Kolejnymi klubami, które w największym stopniu w ostatnich 5 latach
Liczba
dotowanych
organizacji

5

WIŚLANIE Jaśkowice – łączna kwota pozyskanych dotacji: 183 tys. zł, oraz
Regionalny Klub Sportowy ISKRA Krzęcin – 155,4 tys. złotych. Razem te 7
klubów sportowych pozyskało prawie 1,59 mln zł, tj. około 53% łącznej

2

kwoty dotacji przyznanych wszystkim podmiotom sportowym w gminie

3

Skawina w latach 2011-2015. Należy podkreślić, że organizacje te,

6
43

PKS „MILENIUM”
Skawina
MTS Piast Skawina

skorzystały z pomocy finansowej gminy, były: Ludowy Klub Sportowy

pozyskujące największą ilość środków z dotacji gminnych, są jednocześnie
organizacjami najbardziej aktywnymi, co wyraża się m.in. w: największej
liczbie sekcji sportowych oraz osób ćwiczących, a także liczbie
organizowanych wydarzeń rekreacyjno-sportowych. Ponadto, w ostatnich

w tym do 10
tys. zł
w tym do 5
(włącznie)
tys. zł
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2 latach widoczny jest znaczący wzrost liczby dotowanych podmiotów, jak
i udzielonych dotacji, co świadczy o tym, że oferta sportowo-rekreacyjna
staje się coraz bardziej różnorodna i realizowana jest przez coraz więcej

17

podmiotów, które korzystają przy tym ze wsparcia finansowego gminy
Skawina.
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ANALIZA SWOT
Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji
informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację
problemów i określenie priorytetów rozwoju. Czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz
na czynniki zewnętrzne – umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten dokonuje się również według innego
kryterium, co pozwala zidentyfikować: czynniki pozytywne, czyli atuty i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli słabości i zagrożenia. Poniżej przedstawiono wyniki
analizy SWOT dla gminy Skawina, zogniskowanej wokół problematyki sportu i rekreacji.

ATUTY, SILNE STRONY

SŁABOŚCI, SŁABE STRONY

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez zawodników reprezentujących kluby 1. Niewystarczające finansowanie sportu profesjonalnego i amatorskiego
z gminy Skawina w rywalizacji sportowej na szczeblu regionalnym,
przez samorząd lokalny (w kontekście potrzeb i oczekiwań społecznych).
ogólnopolskim i międzynarodowym (szczególnie w brydżu).
2. Niewystarczająca promocja sportu i rekreacji, zdrowego stylu życia, słaba
2. Profesjonalnie przygotowana kadra szkoleniowa.
współpraca z mediami w tym zakresie.
3. Brak oferty i programów rekreacji ruchowej dla osób starszych
i niepełnosprawnych.
3. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
przez samorząd, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 4. Słabe zróżnicowanie oferty rekreacyjno-sportowej na terenie gminy
(popularyzujących aktywny styl życia).
(dominacja oferty związanej z piłką nożną, szczególnie na obszarach
wiejskich).
4. Znane imprezy rekreacyjno-sportowe, odbywające się na terenie gminy,
np. Bieg Skawiński.
5. Brak wolnego czasu i możliwości finansowych na realizację swoich pasji
u części mieszkańców.
5. Potencjał i zainteresowanie mieszkańców w obszarze sportu i rekreacji.
6. Duża liczba działających klubów i organizacji sportowych.
7. Sport i rekreacja jako jeden z priorytetów samorządu lokalnego.
8. Stale rosnąca kwota dotacji
i organizacjom pozarządowym.

przekazywanych

klubom

6. Brak bazy lekkoatletycznej przy szkołach i zajęć z tego zakresu.
sportowym 7. Niedostateczne zaplecze do uprawiania sportów zimowych.
8. Brak nowoczesnego wyposażenia obiektów sportowych.

9. Niezadowalający stan techniczny niektórych obiektów sportowych.
9. Stosunkowo duża ilość obiektów sportowych, w części zmodernizowanych
10. Relatywnie mniej rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa na terenach
w ostatnim czasie.
wiejskich gminy.
10. Baza obiektów służących rekreacji i turystyce, takich jak: ścieżki rowerowe,
11. Brak kontynuacji programu budowy sal gimnastycznych.
mała architektura, starorzecze Skawinki, basen.
12. Problemy związane ze stadionem TKS Skawinka.
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11. Basen Camena, zarządzany przez Centrum Kultury i Sportu, jako jeden
z najczęściej wykorzystywanych przez mieszkańców obiektów rekreacyjnosportowych.
12. Nowe inwestycje publiczne sprzyjające uprawianiu sportu i rekreacji –
m.in. ścieżki rowerowe, siłownie napowietrzne, tereny zielone, itp.

SZANSE, OKAZJE
1. Realizacja
programów
zewnętrznych.

ministerialnych,

BARIERY, ZAGROŻENIA
wykorzystanie

środków 1. Niewielka liczba potencjalnych terenów pod inwestycje sportoworekreacyjne, będących własnością gminy.

2. Wzrost nakładów na inwestycje i remonty obiektów sportowych z budżetu 2.
gminy i innych źródeł.
3.
3. Dostępność środków zewnętrznych m.in. przeznaczanych na popularyzację
4.
sportu i rekreacji (np. PROW).
5.
4. Większa liczba potencjalnych sponsorów – nowi przedsiębiorcy na terenie
gminy, w tym w strefach aktywności gospodarczej.
5. Zacieśnienie współpracy z samorządami sąsiednich gmin, powiatu
i województwa małopolskiego w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej.

Wysokie koszty utrzymania obiektów sportowych.
Zanieczyszczenie powietrza (smog) nad aglomeracją krakowską.
Zmiany klimatyczne – m.in. brak śniegu i mrozu w okresie zimowym.
Oferta czasu wolnego związana z rozwojem nowoczesnych technologii,
będąca konkurencją dla uprawiania sportu i zdrowego trybu życia - zjawisko
szczególnie widoczne wśród młodych pokoleń - brak pomysłów na
przeciwdziałanie.

6. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
6. Zróżnicowanie oferty i infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie
7. Bliskość miasta Krakowa – konkurencyjna oferta w zakresie sportu
gminy.
i rekreacji. Odpływ osób uprawiających aktywność fizyczną.
7. Ogólnopolskie akcje (kampanie medialne) promujące zdrowy styl życia
wśród mieszkańców.
8. Moda na zdrowy, aktywny styl życia.
9. Wzrost aktywności i profesjonalizmu w zarządzaniu obiektami sportowymi
przez kluby.
10. Duże zainteresowanie ofertą basenu Camena wśród mieszkańców Krakowa
– potencjalna grupa odbiorców innych elementów oferty rekreacyjnosportowej na terenie gminy (np. ścieżki rowerowe, itp.).
11. Wykorzystanie potencjału zasobów wodnych gminy dla rozwoju oferty
rekreacyjnej i sportowej.
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WIZJA I MISJA ROZWOJU SPORTU I REKREACJI W GMINIE SKAWINA
Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości społecznej obszaru gminy Skawina w perspektywie 2020 roku. Określa stan docelowy
w obszarze sportu i rekreacji, do którego dążyć będą wszyscy zaangażowani partnerzy, tj. władze samorządowe gminy, partnerzy społeczni i gospodarczy
oraz mieszkańcy, wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans rozwojowych pojawiających się w otoczeniu.

WIZJA
Dzięki prowadzonej polityce zrównoważonego rozwoju, akcentującej
znaczenie sportu i rekreacji, obszar gminy Skawina po 2020 roku jest
postrzegany jako wysoce konkurencyjny i atrakcyjny do życia, nauki,
pracy i spędzania czasu wolnego – zarówno z perspektywy
mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Gminę cechuje bogata oferta
oraz wysoko rozwinięta infrastruktura sportowo–rekreacyjna
w mieście i na obszarach wiejskich. Aktywność fizyczna stała się
dobrem pożądanym i powszechnym, dostępnym w różnych formach stosownie do możliwości i zainteresowań poszczególnych osób
i środowisk lokalnych - bez względu na ich wiek, stopień sprawności
fizycznej oraz status społeczny.
SKAWINA 2020 - ZDROWA I AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
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Misja wskazuje naczelny cel rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina, wokół którego powinny koncentrować się działania lokalnych władz,
instytucji publicznych, środowisk i organizacji społecznych.

MISJA
Władze Miasta i Gminy Skawina, doceniając walory, możliwości i zakres oddziaływania
sportu oraz rekreacji, traktują kulturę fizyczną jako ważny element prowadzonej polityki
zrównoważonego rozwoju. Wraz z partnerami społecznymi i gospodarczymi, działają na rzecz
podniesienia poziomu sportu kwalifikowanego, a także upowszechnienia sportu masowego
i rekreacji, stwarzając niezbędne ku temu warunki ekonomiczno–organizacyjne, czyniąc sport
jedną z dźwigni promocyjnych gminy Skawina.
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PLAN OPERACYJNY
Obszary strategiczne, wyszczególnione w Programie Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+, wynikają z przyjętej wizji i misji rozwoju
sportu i rekreacji w gminie Skawina do 2020 roku. Wyodrębnione zostały trzy obszary priorytetowe:

OBSZAR 1: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA I TURYSTYCZNA
OBSZAR 2: OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA
OBSZAR 3: ZARZADZANIE OBSZAREM SPORTU I REKREACJI

Dla każdego z obszarów sformułowany został cele, z których wynikają kluczowe zadania i projekty do realizacji. Należy je traktować jako pewną propozycję,
otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie, określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej całej wspólnoty gminy
Skawina w perspektywie krótko- i długofalowej. W planie operacyjnym zawartych zostało ponadto kilka zadań istotnych z perspektywy rozwoju sportu i rekreacji
na terenie gminy, ale przeznaczonych do realizacji w okresie wykraczającym poza przedział czasowy Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji (do realizacji po
2020 roku).
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OBSZAR 1: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA I TURYSTYCZNA

UZASADNIENIE
Obszar pierwszy obejmuje działania natury inwestycyjnej, umożliwiające właściwy rozwój oferty sportowej na terenie gminy, a także organizowanie różnorodnych
wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i turystycznym (rozgrywki sportowe kwalifikowane i amatorskie, zajęcia szkolne i pozaszkolne, imprezy masowe
i niszowe, itp.). Zadania zawarte w niniejszym obszarze stanowią instrumentarium dla realizacji działań w szeroko rozumianej ofercie sportowo-rekreacyjnej
(Obszar 2).
W ostatnich latach (wzięto pod uwagę okres od 2004 r - w tym okres realizacji „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina na lata 2009-2015”)
infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna gminy powiększyła się o wiele istotnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, m.in.:


hale sportowe przy szkołach (m.in.: SP nr 1, SP nr 4, SP Krzęcin, SP nr 2 i LO, SP Zelczyna, SP Borek Szlachecki),



boiska sportowe z zapleczem (Radziszów i Pozowice), boiska sportowe (Krzęcin, Borek Szlachecki, Rzozów, Facimiech, Wola Radziszowska),



dwa kompleksy sportowe typu Orlik,



urządzone w terenie ścieżki rowerowe,



place zabaw i siłownie napowietrzne, tereny rekreacyjne,



gruntowna modernizacja hali widowiskowo-sportowej i inne.
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Mimo tych inwestycji, oferta sportowo-rekreacyjna i turystyczna gminy wciąż wymaga uzupełnienia o nowe obiekty infrastrukturalne. Ze względu na ich
funkcjonalność i charakter, można je podzielić na trzy grupy:
 obiekty przyszkolne: hale sportowe przy szkołach (w tym szczególnie hala sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Skawinie), modernizacja starych boisk
przyszkolnych, budowa podstawowych urządzeń lekkoatletycznych na boiskach przyszkolnych, itp.;
 ogólnodostępne obiekty sportowe: modernizacja stadionu miejskiego w kierunku rozbudowy funkcji lekkoatletycznej, modernizacja i budowa boisk
sportowych na obszarach wiejskich, itp.;
 obiekty rekreacyjne i turystyczne: rozwój wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych (rowerowych, biegowych, spacerowych, itp.), miejsc rekreacji (place zabaw,
siłownie napowietrzne, tereny zielone, zasoby wodne, itp.).
STRATEGIA POSTEPOWANIA
Budowa nowych obiektów sportowych powinna wynikać z potrzeb środowisk lokalnych, uwarunkowań prawnych i technicznych, a także możliwości finansowych
gminy (nie tylko w zakresie inwestycji, ale również jej późniejszego utrzymania i optymalnego wykorzystywania). W związku z tym, Program zakłada
kontynuowanie zasady racjonalnego planowania procesu inwestycyjnego i preferowania zadań posiadających gwarancję współfinansowania ze środków
pozabudżetowych.
Zadania inwestycyjne Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ zostały zaproponowane w oparciu o zgłaszane potrzeby
społeczne, ale także przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy w tym przedziale czasowym (szczególnie finansowych). W związku z powyższym, w wyniku
debaty publicznej, zidentyfikowano wiele zadań, ale także pomysłów i koncepcji, które na dzień dzisiejszy wydają się mieć mniejsze szansę na realizację do 2020 r.
Jednak ze względu na ich wagę lub nowatorstwo, propozycje te pokazano w części „Dalsza perspektywa realizacyjna”, jako materiał do dyskusji i weryfikacji przy
aktualizacji niniejszego Programu oraz budowie kolejnego.
Ważnym aspektem propozycji zadań realizacyjnych na lata 2016-2020 było również możliwie szybkie zapewnienie tej infrastruktury sportowej, która umożliwia,
zachęca lub zwiększa standardy uprawiania sportu i rekreacji w wymiarze masowym oraz przez dzieci i młodzież.
Zadania Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ w dziedzinie inwestycji nawiązują także do niektórych rozwiązań
proponowanych w dotychczasowej „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina na lata 2009-2015”, uwzględniając ciągłość w planowaniu i rozbudowie
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy.
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CELE I ZADANIA
Cel szczegółowy


1.1 ROZBUDOWA I POPRAWA STANDARDÓW OGÓLNODOSTĘPNEJ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, UMOŻLIWIAJĄCEJ ZORGANIZOWANE
WSPÓŁZAWODNICTWO W WYMIARZE PROFESJONALNYM I AMATORSKIM.





Zadania

1.1.1

Modernizacja lub budowa boisk sportowych na
obszarach wiejskich gminy i na osiedlach –
zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz
możliwościami prawnymi, finansowymi i
technicznymi – kontynuacja programu minicentrów sportowych.

Mierniki
Liczba obiektów na terenie gminy umożliwiających organizację amatorskich
i profesjonalnych zawodów lekkoatletycznych,
Liczba nowopowstałych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy
Skawina,
Liczba zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
gminy Skawina,
Wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczanych na zadania
inwestycyjne w obszarze sportu i rekreacji oraz ich zmiana rok do roku,
Wysokość pozabudżetowych środków finansowych przeznaczanych na
zadania inwestycyjne w obszarze sportu i rekreacji.
Koordynator

Miary sukcesu


Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



liczba wybudowanych boisk
sportowych na terenie
gminy
liczba zmodernizowanych
boisk sportowych

Potencjalne źródła
finansowania
M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020 (m.in. oś
LEADER), Programy i
konkursy Ministerstwa
Sportu i Turystyki (np.
Program rozwoju
regionalnej
infrastruktury
sportowej, Program
modernizacji
infrastruktury
sportowej), Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, kapitał
prywatny, budżet
gminy.
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1.1.2

Przebudowa Stadionu Miejskiego pod kątem
nowoczesnego stadionu piłkarskiego.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



budowa nowoczesnej
nawierzchni i
infrastruktury piłkarskiej
 instalacja nowoczesnej
trybuny

Opracowanie koncepcji lokalizacyjnej oraz
Urząd Miasta i Gminy
 wybór lokalizacji
funkcjonalno-technicznej dla budowy nowego,
w Skawinie
 opracowanie koncepcji
wielofunkcyjnego stadionu o profilu
 pozyskanie
lekkoatletycznym (certyfikowanego) na terenie
finansowania
gminy.
 realizacja budowy
-pierwszy certyfikowany stadion w skali
 uzyskanie certyfikacji
powiatu krakowskiego,
-weryfikacja lokalizacji na terenach gminnych
w sąsiedztwie OKR Gubałówka,
-weryfikacja możliwości finansowania w
ramach programów rządowych
(ministerialnych),
Dalsza perspektywa realizacyjna (po 2020 r.):
 Budowa przynajmniej na jednym orliku lub innym boisku „balonu”, który umożliwi korzystanie z niego przez cały rok;
1.1.3

M.in. Programy i
konkursy Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, budżet
powiatu krakowskiego,
kapitał prywatny,
budżet gminy.
M.in. Programy i
konkursy Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, budżet
powiatu krakowskiego,
kapitał prywatny,
budżet gminy.

 Utworzenie placu terenowego dla quadów i crossów:
– weryfikacja pod kątem zaangażowania kapitału prywatnego, lokalizacji.

Cel szczegółowy
1.2 ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ
SKAWIŃSKICH SZKÓŁ ORAZ ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO
POZIOMU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY.





Mierniki
Liczba sal gimnastycznych przy placówkach edukacyjnych na terenie gminy,
Liczba nowoczesnych boisk przyszkolnych ze sztuczną nawierzchnią, umożliwiających
organizację różnorodnych rozgrywek w grach zespołowych,
Liczba boisk przyszkolnych, umożliwiających profesjonalne prowadzenie zajęć z lekkiej
atletyki.
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Zadania

Budowa sal gimnastycznych przy placówkach
edukacyjnych o dużej i perspektywicznej liczbie uczniów
1.2.1 (w tym m.in. budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum
nr 2 w Skawinie, przy SP w Rzozowie, przy SP w
Jaśkowicach, przy SP w Wielkich Drogach).

Koordynator

Miary sukcesu


Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie





Modernizacja lub budowa wielofunkcyjnych boisk
przyszkolnych,
odpowiadających
współczesnym
1.2.2
standardom oraz pozwalających na realizację zajęć
i rozgrywek zespołowych.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie




Modernizacja lub budowa podstawowej infrastruktury
1.2.3 lekkoatletycznej w ramach przyszkolnych boisk
sportowych.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



liczba
wybudowanych
sal
gimnastycznych
przy
placówkach
edukacyjnych
liczba uczniów objętych zajęciami
z wychowania fizycznego w nowo
wybudowanych salach gimnastycznych

Potencjalne źródła
finansowania
M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki (np. Program
rozwoju
regionalnej
infrastruktury sportowej,
Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej),
Regionalny
Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

liczba
zmodernizowanych
lub
wybudowanych przyszkolnych boisk
sportowych,
wyposażonych
w nowoczesne
rozwiązania
i urządzenia do gier zespołowych
liczba uczniów objętych zajęciami
z wychowania fizycznego na terenie
zmodernizowanych
lub
nowo
wybudowanych
przyszkolnych
boiskach sportowych

M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki (np. Program
rozwoju
regionalnej
infrastruktury sportowej,
Program rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej),
Regionalny
Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

liczba przyszkolnych boisk sportowych
wyposażonych
w
nowoczesne
urządzenia lekkoatletyczne
liczba uczniów objętych zajęciami
z wychowania
fizycznego
z wykorzystaniem
nowoczesnych
urządzeń lekkoatletycznych

M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa Sportu
i Turystyki (np. Program
rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej),
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, kapitał
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prywatny, budżet gminy.

Dalsza perspektywa realizacyjna (po 2020 r.):
 Modernizacja lub budowa infrastruktury w placówkach edukacyjnych do innych działań sportowych, m.in.: gimnastyka korekcyjna, siłownie (w tym
zewnętrzne), tenis stołowy, itp.
– weryfikacja potrzeb i możliwości technicznych w poszczególnych szkołach

Cel szczegółowy

1.3 ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY REKREACYJNEJ
I TURYSTYCZNEJ GMINY

Zadania

Rozbudowa wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych (trasy
biegowe, szlaki spacerowe, ścieżki rowerowe, itp.) na
1.3.1 terenie gminy (m.in. wzdłuż Kanału Łączany - Skawina,
wzdłuż Skawinki do Radziszowa i wzdłuż Wisły do
Krakowa, łączących sołectwa z miastem).

Rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej
(np.: siłownie napowietrzne, place zabaw, w tym łączone
z miejscami rekreacji dla dorosłych, ścieżki zdrowia,
1.3.2
korty, itp.), w tym w powiązaniu z istniejącymi obszarami
rekreacyjnymi Parku Miejskiego i Błoń Skawińskich (Ispa)
oraz w sołectwach.



Mierniki
Liczba ogólnodostępnych, urządzonych miejsc rekreacji na terenie gminy i zmiana ich liczby
rok do roku,
Długość wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych na terenie gminy i zmiana ich długości rok do
roku.
Koordynator

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Miary sukcesu

M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, Subregionalny
Program Rozwoju, budżet
powiatu
krakowskiego,
kapitał prywatny, budżet
gminy.



liczba km wybudowanych na terenie
gminy
wielofunkcyjnych
tras
rekreacyjnych



liczba
zmodernizowanych
lub M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014wybudowanych placów zabaw
2020 (m.in. oś LEADER),
liczba
zmodernizowanych
lub Programy i konkursy
Sportu
wybudowanych
siłowni Ministerstwa
i
Turystyki
(np.
Program
napowietrznych
rozwoju
regionalnej
liczba
zmodernizowanych
lub

Organizacje
pozarządowe

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Potencjalne źródła
finansowania



Organizacje
pozarządowe
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wybudowanych
innych
i obiektów rekreacyjnych

Budowa
nowoczesnego
kompleksu
basenoworekreacyjnego wraz ze ścianką wspinaczkową na bazie
1.3.3 Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka”.

Przywrócenie funkcji rekreacyjnej obszarom nad rzeką
1.3.4 Skawinka na odcinku od Parku Miejskiego do ujęcia
wody.

Rozwój nowych przestrzeni oraz terenów zielonych na
1.3.5 terenie gminy, przyjaznych dla uprawiania sportu
i rekreacji.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie,






właściciele gruntów


Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

urządzeń infrastruktury sportowej),

Regionalny
Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, Subregionalny
Program Rozwoju, kapitał
prywatny, budżet gminy.

projekt i koncepcja funkcjonalna
obiektu
parametry techniczne obiektu

M.in. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, Subregionalny
Program Rozwoju, kapitał
prywatny, budżet gminy.

projekt i
obszarów

M.in. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020, Subregionalny
Program Rozwoju, kapitał
prywatny, budżet gminy

koncepcja

funkcjonalna

powierzchnia
nowych
terenów
zielonych
na
terenie
gminy,
przeznaczonych do uprawiania sportu
i rekreacji

M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020,
kapitał
prywatny, budżet gminy

Dalsza perspektywa realizacyjna (po 2020 r.):
 Zagospodarowanie zasobów wodnych na terenie gminy na cele rekreacyjne i sportowe:
– weryfikacja zasobów wodnych gminy pod kątem możliwości ich udostępnienia na cele rekreacyjne i sportowe (Wisła, Skawinka, Kanał ŁączanySkawina, zbiorniki wodne – np. w Samborku, itp.).
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OBSZAR 2: OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA

UZASADNIENIE
Obszar dotyczący oferty sportowo-rekreacyjnej gminy ma na celu z jednej strony optymalne wykorzystanie istniejących zasobów (infrastrukturalnych, kadrowych,
organizacyjnych, finansowych, itp.), a z drugiej krzewienie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Stworzenie odpowiednich warunków dla
uprawiania sportu i rekreacji musi uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych (osoby dorosłe, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby
uprawiające sport kwalifikowany, rodziny, itp.). Obszar ten obejmuje szereg działań nieinwestycyjnych, które w sposób bardzo ogólny można podzielić na trzy
kategorie:
 popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców – przejawiająca się m.in. w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o wymiarze
lokalnym oraz dla różnych grup społecznych, organizacji wydarzeń o charakterze masowym i ponadlokalnym, prowadzenia kampanii społecznych na rzecz
zdrowego stylu życia, zwiększaniu dostępności czasowej istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, itp.;
 zwiększanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży – głównie poprzez udoskonalanie oferty sportowej w szkołach i w okresie pozalekcyjnym;
 promowanie i wspieranie sportu kwalifikowanego.
Zadania proponowane w niniejszym obszarze częściowo nawiązują do działań zawartych w „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina na lata 20092015” (w Priorytecie 1 dostępność Sportu dla wszystkich oraz w Priorytecie 2 Popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia), kontynuując realizację niektórych
przedsięwzięć.
Należy podkreślić, iż działania zawarte w Obszarze 2 ściśle korespondują z zadaniami zawartymi w Obszarze 1, dotyczącym rozwoju infrastruktury sportoworekreacyjnej i turystycznej. Trudno sobie bowiem wyobrazić zwiększenie zainteresowania mieszkańców aktywnym i zdrowym stylem życia bez stopniowego
zwiększania sieci wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych, czy też nowych obiektów do rozgrywek sportowych.
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STRATEGIA POSTEPOWANIA
Zadania proponowane w ramach niniejszego Obszaru obejmują organizację oferty sportowo-rekreacyjnej - zarówno dla mieszkańców korzystających z niej
sporadycznie, czy systematycznie, jak i dla osób zajmujących się sportem kwalifikowanym. Bardzo ważnym pozostaje odpowiednie reagowanie na potrzeby
i oczekiwania różnych grup społecznych, co do jakości i dostępności oferty sportowej. Dlatego szczególną uwagę poświęca się organizacji bogatej oferty sportowej
(szkolnej i pozaszkolnej) dla dzieci i młodzieży, ale także rodzinnej, dla seniorów, osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem popularyzowania zarówno oferty
sportowo-rekreacyjnej Skawiny, jak i zdrowego stylu życia, jest kontynuacja organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (przynoszących gminie
również korzystny wizerunek na zewnątrz).
Szczególnej uwagi wymaga system organizacji różnorodnych rozgrywek sportowych na poziomie międzyszkolnym lub międzyosiedlowym-międzysołeckim.
Rozgrywki na poziomie międzyszkolnym wymagają systematycznej organizacji międzyszkolnych lig w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych, a każda z nich
powinna mieć swojego koordynatora (np. nauczyciela wychowania fizycznego z konkretnej szkoły, itp.), otrzymującego wsparcie w organizacji rozgrywek z Urzędu
Miasta i Gminy. Tylko taka konstrukcja (doskonalona w kolejnych latach) może zapewnić trwałość rozgrywkom, a tym samym zainteresowanie (pasję) wśród dzieci
i młodzieży. Analogicznie w okresie pozaszkolnym podobną rolę powinni pełnić „trenerzy / animatorzy lokalni” (kontynuacja koncepcji ze „Strategii rozwoju sportu
i rekreacji w gminie Skawina na lata 2009-2015”). Rozgrywki w postaci lig młodzieżowych, realizowanych zarówno na płaszczyźnie szkolnej, jak i pozaszkolnej,
przyczyniać się będą również do lepszego wykorzystywania istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Istotnymi działaniami, z punktu widzenia popularyzowania aktywnego stylu życia, uznano zaangażowanie znanych ludzi sportu do kampanii promocyjnych wśród
różnych grup społecznych.
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CELE I ZADANIA
Cel szczegółowy


2.1 POPULARYZACJA AKTYWNEGO I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA




Zadania

Mierniki
Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze medialnym (w tym
np. rangi mistrzowskiej) na terenie gminy Skawina,
Liczba przeprowadzonych akcji (kampanii) promujących aktywność ruchową i zdrowy styl
życia,
Odsetek mieszkańców gminy, biorących udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu lokalnym (np. współzawodnictwo rodzinne i osiedlowe, pikniki rodzinne),
Liczba zrealizowanych projektów (programów), mających na celu podniesienie sprawności
fizycznej mieszkańców w różnych grupach wiekowych.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
2.1.1

Organizacja i współorganizacja masowych imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadlokalnym w
różnych dyscyplinach sportowych.

Miary sukcesu

Potencjalne źródła
finansowania

•liczba imprez sportowych o zasięgu
ponadlokalnym (np. ponadpowiatowych)
odbywających się rocznie na terenie gminy
•liczba zgłoszonych uczestników imprez
sportowych o zasięgu ponadlokalnym (np.
ponadpowiatowych) odbywających się
rocznie na terenie gminy

M.in. Program Erasmus+
Sport, Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020 (m.in. oś
LEADER), Programy i
konkursy aktywizacyjne
Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Programy i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

Koordynator

Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe
CKiS



Organizacja i współorganizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych
o
zasięgu
lokalnym
2.1.2
(np. współzawodnictwo osiedlowe i sołeckie, pikniki
rodzinne).

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Organizacje
pozarządowe
Kluby sportowe
Placówki edukacyjne



liczba
imprez
sportowych
i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
(gminne, powiatowe) odbywających
się rocznie na terenie gminy
liczba uczestników imprez sportowych
i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym
(gminne, powiatowe) odbywających
się rocznie na terenie gminy

M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
aktywizacyjne
Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Programy i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.
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Prowadzenie kampanii społecznych propagujących
zdrowy styl życia oraz zachęcających do korzystania
z dostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym
2.1.3
spotkań i imprez z udziałem znanych ludzi sportu,
pokazowych treningów, wydarzeń dedykowanych całym
rodzinom, itp.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

liczba
kampanii
społecznych
propagujących zdrowy styl życia oraz
zachęcających
do
korzystania
z dostępnej infrastruktury sportoworekreacyjnej odbywających się rocznie
na terenie gminy



liczba
wydarzeń
sportoworekreacyjnych
dla
osób
niepełnosprawnych odbywających się
rocznie na terenie gminy
liczba
uczestników
wydarzeń
sportowo-rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych odbywających się
rocznie na terenie gminy

Kluby sportowe
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowo2.1.4 rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, m.in.
„Zawodów Integracyjnych”.



Kluby sportowe
Placówki edukacyjne



Organizacje
pozarządowe

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
2.1.5

Zwiększenie ilości i różnorodności zajęć sportoworekreacyjnych dedykowanych seniorom.

Kluby sportowe



Organizacje
pozarządowe

Organizowanie współzawodnictwa sportowego przy
2.1.6 okazji realizowanych kontaktów z miastami partnerskimi
Skawiny.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Organizacje
pozarządowe



liczba zajęć sportowo-rekreacyjnych
dedykowanych
seniorom
odbywających się rocznie na terenie
gminy
liczba uczestników zajęć sportoworekreacyjnych
dedykowanych
seniorom odbywających się rocznie na
terenie gminy

M.in. Programy i konkursy
aktywizacyjne
Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Programy i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.
M.in. PFRON, Programy
i konkursy aktywizacyjne
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Programy
i konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

M.in. Program ASOS,
Program
Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
aktywizacyjne
Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Programy i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

liczba wydarzeń sportowych z M.in. Program Erasmus+
udziałem
przedstawicieli
miast Sport, kapitał prywatny,
budżet gminy.
partnerskich
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Cel szczegółowy

2.2 DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY





Zadania

Organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych
2.2.1 o charakterze
sportowo-rekreacyjnym,
w
tym
reaktywacja i rozwój Szkolnych Klubów Sportowych.

Doskonalenie zorganizowanego współzawodnictwa
sportowego - zawody, turnieje i ligi dziecięce oraz
2.2.2
młodzieżowe,
z
maksymalnym
wykorzystaniem
dostępnej bazy.

Mierniki
Liczba osób uczestniczących we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz
zmiana tej liczby rok do roku,
Liczba osób uczestniczących w zajęciach korygowania wad postawy oraz zmiana tej liczby
rok do roku,
Odsetek młodzieży szkolnej korzystającej z pozalekcyjnych form uprawiania sportu
i rekreacji na terenie gminy oraz zmiana tej wartości rok do roku,
Liczba dyscyplin sportowych dostępnych na terenie gminy w formie zajęć pozalekcyjnych.
Koordynator
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Placówki edukacyjne

Miary sukcesu



Organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



Kluby sportowe
Placówki edukacyjne



Organizacje
pozarządowe


Opracowanie i realizacja programu „trener / animator
lokalny” - w wybranych obiektach(np. w określonych
2.2.3 godzinach), dostępny instruktor (trener, animator)
prowadzący nieodpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne
dostępne dla wszystkich zainteresowanych

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Kluby sportowe
Placówki edukacyjne



Potencjalne źródła
finansowania

liczba działających Szkolnych Klubów
Sportowych
liczba uczestników zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych
o
charakterze
sportowo-rekreacyjnym odbywających
się rocznie na terenie gminy

M.in. Programy i konkursy
aktywizacyjne Ministerstwa
Sportu i Turystyki, budżet
gminy.

liczba
dyscyplin
sportowych
zorganizowanych w postaci dziecięcych
i młodzieżowych lig międzyszkolnych
lub międzysołeckich na terenie gminy
liczba drużyn / uczestników biorących
udział w dziecięcych i młodzieżowych
ligach
międzyszkolnych
lub
międzysołeckich

M.in. Programy i konkursy
aktywizacyjne Ministerstwa
Sportu
i
Turystyki,
Programy
i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz powiatowego, kapitał
prywatny, budżet gminy.

liczba
funkcjonujących
trenerów
/animatorów lokalnych
liczba uczestników biorących udział
w zajęciach
organizowanych
i prowadzonych
przez
trenerów
/animatorów lokalnych

M.in. Programy i konkursy
aktywizacyjne Ministerstwa
Sportu i Turystyki, kapitał
prywatny, budżet gminy.
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Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Organizacja klas sportowych w placówkach edukacyjnych
2.2.4 o
odpowiednich
warunkach
kadrowych
i infrastrukturalnych.




Placówki edukacyjne
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Opracowanie i realizacja programu „korekcja wad
postawy” - opracowanie i wdrożenie planu badań,
2.2.5
profilaktyki i korekcji wad postawy dzieci i młodzieży
szkolnej

Placówki edukacyjne



M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

M.in. Programy i konkursy
na szczeblu ministerialnym,
np. Ministerstwa Sportu
i Turystyki
oraz
Ministerstwa
Zdrowia,
kapitał prywatny, budżet
gminy.

Mierniki




Zadania

liczba dzieci i młodzieży objętych
programem „korekcja wad postawy”

Organizacje
pozarządowe

Cel szczegółowy

2.3 WSPARCIE SPORTU KWALIFIKOWANEGO

liczba klas sportowych w szkołach na
terenie gminy
liczba dzieci i młodzieży objętych
zajęciami wychowania fizycznego
w ramach klas sportowych

Liczba zorganizowanych imprez sportowych, w tym rangi mistrzowskiej, na terenie gminy
Skawina,
Liczba osób korzystających z systemu stypendiów i nagród z tytułu osiągania wybitnych
osiągnięć sportowych,
Liczba sekcji sportowych i dyscyplin objętych sekcjami na terenie gminy.
Koordynator

Miary sukcesu

Potencjalne źródła
finansowania
M.in. Programy i konkursy


2.3.1

Profesjonalne doskonalenie talentów w ramach sekcji
sportowych.

Kluby i organizacje
sportowe



Sportu
liczba działających sekcji sportowych Ministerstwa
i Turystyki,
Programy
w klubach sportowych
i konkursy
samorządu
liczba uczestników sekcji sportowych regionalnego
oraz
w klubach sportowych
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.
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2.3.2

Doskonalenie systemu nagród i stypendiów sportowych
za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



liczba
stypendiów
sportowych
przyznawanych rocznie na terenie
gminy

M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Programy
i konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.



liczba instruktorów i trenerów
sportowych
podwyższających
kwalifikacje poprzez udział w zajęciach
doskonalących
organizowanych
z udziałem
gminy
lub
klubu
sportowego

M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Programy
i konkursy
samorządu
regionalnego
oraz
powiatowego,
kapitał
prywatny, budżet gminy.

Kluby sportowe
Sponsorzy

System doskonalenia
2.3.3
sportowych.

instruktorów

i

trenerów

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Kluby sportowe
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OBSZAR 3: ZARZĄDZANIE OBSZAREM SPORTU I REKREACJI

UZASADNIENIE
Zarządzanie obszarem sportu i rekreacji w gminie Skawina jest zwróceniem uwagi na potrzeby związane z efektywnym gospodarowaniem już istniejącą
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną oraz na wyzwania w dziedzinie współpracy i promocji.
Na terenie gminy funkcjonuje wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych, znajdujących się w gestii różnych podmiotów (właścicieli, użytkowników, dzierżawców,
itp.). Na dzień dzisiejszy brakuje rzetelnej inwentaryzacji wszystkich obiektów sportowo-rekreacyjnych, uwzględniającej zarówno własność i użytkowanie obiektu,
ale również jego parametry, wykorzystanie, potencjał rozwojowy, potrzeby modernizacyjne i rozbudowy. Brak tych informacji utrudnia nie tylko planowanie
inwestycji w obiekty sportowe, ale również planowanie rozgrywek, czy lig w konkretnych dyscyplinach. Niejednokrotnie występują sytuację braku realnego
gospodarza obiektu sportowego - np. klub sportowy użytkujący boisko sportowe, przekazane przez gminę do zarządzania radzie sołeckiej, a funkcjonujące
w ewidencji gruntów jako teren zielony, a więc nadzorowane przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Podobne przykłady pokazują, iż taki system
zarządzania infrastrukturą sportową (szczególnie na obszarach wiejskich) prowadzi do jej stopniowej degradacji i niedoinwestowania, ale również coraz rzadszego
wykorzystywania (np. w wyniku zaprzestania działalności przez użytkownika – klub sportowy).
Innym problemem w zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną jest optymalne dostosowanie godzin użytkowania obiektów sportowo-rekreacyjnych do
potrzeb odbiorców. Dotyczy to wszystkich obiektów gminnych (boiska, sale gimnastyczne, orliki), a trudność związana jest z jednej strony z zapewnieniem opieki
nad osobami korzystającymi z obiektów, a z drugiej z odpowiednim wyważeniem czasu przeznaczanego na wynajem komercyjny obiektów w stosunku do
umożliwienia korzystania nieodpłatnego.
Obszar zarządzania sportem i rekreacją dotyka również istotnych problemów związanych z doskonaleniem mechanizmów współpracy pomiędzy różnorodnymi
podmiotami zaangażowanymi w sport i rekreację na terenie gminy, jak również w uzyskiwanie wymiaru promocyjnego (wizerunkowego) przez gminę w wyniku
prowadzenia i współprowadzenia wielu zadań z tej dziedziny.
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STRATEGIA POSTEPOWANIA
Rozwiązania proponowane w obszarze zarządzania sportem i rekreacją koncentrują się na dwóch dziedzinach tematycznych – współpracy i promocji oraz
zarządzania infrastrukturą.
W dziedzinie współpracy i promocji, przede wszystkim akcentowane są zadania dotyczące doskonalenia mechanizmów partnerskiego współdziałania pomiędzy
różnymi podmiotami organizującymi sport i rekreację na terenie gminy. Szczególnie istotnym na dzień dzisiejszy wydaje się współpraca pomiędzy szkołami
a klubami sportowymi na terenach wiejskich, w zakresie wzajemnego uzupełniania oferty sportowo-rekreacyjnej oraz pełniejszego wykorzystywania dostępnej
bazy (tworzenie wiejskich centrów sportu przy szkołach i placówkach oświatowych). Innym ważnym aspektem z tej dziedziny jest budowa efektywnego systemu
informacji (np. w ramach serwisu internetowego gminy, ale także z wykorzystaniem innych narzędzi, w tym społecznościowych) o ofercie sportowej gminy Skawina
(m.in. harmonogram imprez i warunki uczestnictwa w nich, wyniki sportowe, dostępność bazy sportowej, itp.). Wciąż ważnym wymiarem współpracy samorządu
z organizatorami sportu i rekreacji powinien być wymiar finansowy (konkursy, zlecanie zadań), ale również organizacyjny (korzystanie z bazy sportowej,
współorganizacja wydarzeń, itp.). Jako elementy współpracy zachowano również propozycje pochodzące ze „Strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Skawina
na lata 2009-2015”, np. zadanie dotyczące przyznawania tytułu „Przyjaciel sportu” dla szczególnie zasłużonych trenerów, działaczy, a także osób i firm
wspierających zawodników i kluby sportowe z terenu gminy Skawina. Działania te z pewnością będą służyć tworzeniu dobrego klimatu wokół sportu i rekreacji.
W dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową należy przede wszystkim wdrożyć procedurę inwentaryzacji bazy sportowej na terenie gminy wg rodzaju,
własności, parametrów technicznych, stanu technicznego, itp. W odniesieniu do placówek szkolnych należy wprowadzić system okresowej weryfikacji stanu
posiadania i uzupełniania sprzętu sportowego. Za istotny element uznano także zwiększanie dostępności czasowej istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych
i stopniowe pokonywanie trudności związanych z zapewnieniem na nich bezpieczeństwa i opieki użytkownikom. W przypadku wynajmów komercyjnych jest to
realizowane w oparciu o przeznaczanie środków z tychże wynajmów na zatrudnianie osób nadzorujących, a w przypadku organizacji zajęć niekomercyjnych –
w oparciu o proponowanego „trenera / animatora lokalnego” – patrz Obszar nr 2, zad. 2.2.3.
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CELE I ZADANIA
Cel szczegółowy

3.1 AKTYWIZACJA WSPÓŁPRACY LOKALNEJ NA RZECZ
ROZWOJU OFERTY SPORTOWO-REKREACYJNEJ I
WIZERUNKOWEGO WYMIARU SPORTU

Zadania




Mierniki
Liczba stałych sponsorów wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, organizowanych ma terenie
gminy,
Wysokość środków budżetowych, angażowanych rocznie do realizacji zadań sportoworekreacyjnych na terenie gminy,
Liczba kibiców poszczególnych cyklicznych wydarzeń i rozgrywek sportowych na terenie
gminy i zmiana tej liczby rok do roku.
Koordynator

Miary sukcesu


Wdrożenie stałych standardów współpracy pomiędzy
samorządem, klubami i innymi podmiotami w zakresie
3.1.1
organizacji rozgrywek oraz wydarzeń sportoworekreacyjnych.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie




Współpraca pomiędzy szkołami a klubami sportowymi
w zakresie wzajemnego uzupełniania oferty sportowo3.1.2 rekreacyjnej oraz pełniejszego wykorzystywania
dostępnej bazy (tworzenie wiejskich i osiedlowych
centrów sportu przy szkołach lub klubach sportowych).

Kluby sportowe
Placówki edukacyjne



Potencjalne źródła
finansowania

liczba
wydarzeń
sportoworekreacyjnych organizowanych we
współpracy samorządu z podmiotami
lokalnymi, odbywających się rocznie na
terenie gminy
M.in. kapitał prywatny,
liczba
uczestników
wydarzeń budżet gminy.
sportowo-rekreacyjnych
organizowanych
we
współpracy
samorządu z podmiotami lokalnymi
odbywających się rocznie na terenie
gminy
liczba umów o współpracę pomiędzy
klubami sportowymi i szkołami
w zakresie wzajemnego uzupełniania
oferty sportowo-rekreacyjnej
liczba uczestników zajęć sportowych
wynikających z umów o współpracę
pomiędzy
klubami
sportowymi
i szkołami w zakresie wzajemnego
uzupełniania
oferty
sportoworekreacyjnej

M.in. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020 (m.in. oś LEADER),
Programy
i
konkursy
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Małopolskiego na lata
2014-2020,
kapitał
prywatny, budżet gminy.
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Budowa efektywnego systemu informacji (np. w ramach
serwisu
internetowego
gminy,
ale
także
z wykorzystaniem
innych
narzędzi,
w
tym
społecznościowych) o ofercie sportowej gminy Skawina
3.1.3
(m.in. harmonogram imprez i warunki uczestnictwa
w nich, wyniki sportowe, dostępność bazy sportowej,
itp.). Współpraca gminy z klubami i organizacjami
sportowymi oraz grupami nieformalnymi.
Identyfikacja i szczególne wykorzystywanie promocyjne
dyscyplin, które mają szansę stać się wizytówkami
3.1.4
promocyjnymi gminy (m.in. ze względu na szczególne
wyniki, unikalność, oryginalność, itp.).

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Wykorzystanie promocyjne znanych postaci sportu
związanych z gminą Skawina.

liczba osób korzystających z systemów
informacji o ofercie sportowej gminy,
M.in. kapitał prywatny,
opartych na serwisie internetowym budżet gminy.
gminy i innych narzędziach, w tym
społecznościowych



liczba akcji (kampanii) promocyjnych
M.in. kapitał prywatny,
gminy opartych na konkretnej budżet gminy.
dyscyplinie sportowej



liczba akcji (kampanii) promocyjnych
gminy lub wydarzeń sportowych
M.in. kapitał prywatny,
opartych na uczestnictwie znanych budżet gminy.
postaci sportu związanych z gminą
Skawina



liczba zadań z dziedziny sportu
i rekreacji zlecanych rocznie przez
samorząd Gminy Skawina
liczba
środków
finansowych
przeznaczanych
rocznie
przez
samorząd Gminy Skawina na zadania
M.in. kapitał prywatny,
konkursowe związane ze sportem budżet gminy.
i rekreacją
liczba dotacji w ramach konkursów
ofert powiatu krakowskiego na zadania
z dziedziny sportu i rekreacji,
pozyskanych przez lokalne kluby
sportowe i organizacje pozarządowe

Kluby sportowe
Placówki edukacyjne
Organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

3.1.5



Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe

Doskonalenie współpracy finansowej i pozafinansowej
pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi
3.1.6
i grupami nieformalnymi, w tym zwiększanie ilości
i różnorodności zlecanych zadań.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie



Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe
Grupy nieformalne
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Przyznawanie i promocja tytułu „Przyjaciel sportu” dla
szczególnie zasłużonych trenerów, działaczy, a także
3.1.7
osób i firm wspierających zawodników i kluby sportowe
z terenu gminy Skawina.

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Kluby sportowe
Organizacje
pozarządowe



liczba przyznawanych tytułów rocznie

M.in. Programy i konkursy
aktywizacyjne Ministerstwa
Sportu
i
Turystyki,
Programy
i
konkursy
samorządu
regionalnego
oraz powiatowego, kapitał
prywatny, budżet gminy.

Grupy nieformalne
Cel szczegółowy
3.2. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ
SPORTOWO-REKREACYJNĄ

Zadania

Inwentaryzacja bazy sportowej na terenie gminy wg
3.2.1 rodzaju, własności, parametrów technicznych, stanu
technicznego, itp.

Mierniki
 Liczba osób korzystających komercyjnie i niekomercyjnie z poszczególnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy i zmiana tej liczby rok do roku,
 Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy na których regularnie
odbywają się rozgrywki ligowe lub inne stałe (cykliczne) wydarzenia sportowe.
Koordynator
Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie
Kluby sportowe

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Zwiększanie dostępności czasowej istniejących obiektów
3.2.3
sportowo-rekreacyjnych(sale, orliki, itp.).

Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie

Powołanie osoby (instytucji) zarządzającej infrastrukturą

Potencjalne źródła
finansowania



liczba
obiektów
sportowoM.in. budżet gminy.
rekreacyjnych znajdujących się w bazie



liczba
placówek
edukacyjnych
podlegających uzupełnieniu sprzętu
sportowego w danym roku
liczba
środków
finansowych
przeznaczanych
rocznie
na
uzupełnienie sprzętu sportowego w
placówkach edukacyjnych

Inni właściciele
obiektów

Wdrożenie systemu weryfikacji stanu posiadania
3.2.2 i uzupełniania sprzętu sportowego w placówkach
edukacyjnych.

3.3

Miary sukcesu



Placówki edukacyjne

Urząd Miasta i Gminy



harmonogram
udostępniania
poszczególnych obiektów sportowych
na terenie gminy

•realizacja i koordynacja zadań z programu

M.in. Programy i konkursy
Ministerstwa Sportu i
Turystyki, Programy i
konkursy samorządu
regionalnego oraz
powiatowego, kapitał
prywatny, budżet gminy.

budżet gminy.
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rekreacyjno-sportową oraz koordynującą i aktywizującą
lokalną współpracę rekreacyjno-sportową.

w Skawinie

rozwoju sportu,
•działalność sprawozdawczo-monitorująca,
•efektywne zarządzanie infrastrukturą
rekreacyjno-sportową,
•monitoring i modernizacja infrastruktury
rekreacyjno-sportowej
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ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z WYTYCZNYMI I ZAŁOŻENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACH WYŻSZEGO RZĘDU
Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ jest spójny z dokumentami strategicznymi szczebla lokalnego, regionalnego
i ogólnokrajowego, w szczególności z:


Programem Rozwoju Sportu do roku 2020;



Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020;



Strategią Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020,



Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego,



Zintegrowaną Strategią Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”,



Strategią Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020.

Poniżej wykazano zgodność Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ z kluczowymi dokumentami nadrzędnymi o charakterze
planistyczno-operacyjnym.
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Obszary priorytetowe
Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w
Gminie Skawina na lata 2016-2020+

Program Rozwoju Sportu do roku 2020

Cele

I. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWOREKREACYJNA I TURYSTYCZNA

II. OFERTA SPORTOWO-REKREACYJNA

III. ZARZĄDZANIE OBSZAREM SPORTU
I REKREACJI

1.2
ZWIĘKSZENIE
1.1 ROZBUDOWA ATRAKCYJNOŚCI
I POPRAWA
OFERTY
STANDARDÓW
EDUKACYJNEJ
3.1 AKTYWIZACJA
1.3
OGÓLNODOSTĘPNEJ SKAWIŃSKICH
2.2
WSPÓŁPRACY
ZWIĘKSZENIE
2.1
3.2. EFEKTYWNE
INFRASTRUKTURY
SZKÓŁ ORAZ
DOSKONALENIE
LOKALNEJ NA RZECZ
ATRAKCYJNOŚCI POPULARYZACJA
2.3 WSPARCIE
ZARZĄDZANIE
SPORTOWEJ,
ZAPEWNIENIE
SPRAWNOŚCI
ROZWOJU OFERTY
OFERTY
AKTYWNEGO
SPORTU
INFRASTRUKTURĄ
UMOŻLIWIAJĄCEJ
WYSOKIEGO
FIZYCZNEJ
SPORTOWOREKREACYJNEJ I ZDROWEGO
KWALIFIKOWANEGO
SPORTOWOZORGANIZOWANE
POZIOMU
DZIECI
REKREACYJNEJ
I TURYSTYCZNEJ STYLU ŻYCIA
REKREACYJNĄ
WSPÓŁZAWODNICTWO KSZTAŁCENIA
I MŁODZIEŻY
I WIZERUNKOWEGO
GMINY
W WYMIARZE
W ZAKRESIE
WYMIARU SPORTU
PROFESJONALNYM
KULTURY
I AMATORSKIM
FIZYCZNEJ
DZIECI
I MŁODZIEŻY

Obszary priorytetowe/cele
nadrzędnych dokumentów
strategicznych
1. Zapewnienie warunków i oferty dla
powszechnego podejmowania
aktywności fizycznej na każdym etapie
życia
2. Wykorzystanie sportu na rzecz
budowy kapitału społecznego
3. Poprawa warunków organizacyjnoprawnych dla rozwoju sportu oraz
zwiększenie dostępności
wykwalifikowanych zasobów
kadrowych
4. Wykorzystanie potencjału sportu na
poziomie wyczynowym na rzecz
upowszechnienia aktywności fizycznej
lub promocji Polski na arenie
międzynarodowej
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OBSZAR 1 GOSPODARKA WIEDZY I
AKTYWNOŚCI
OBSZAR 2 DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY
CZASU WOLNEGO
OBSZAR 3 INFRASTRUKTURA DLA
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
OBSZAR 4 KRAKOWSKI OBSZAR
METROPOLITALNY I INNE SUBREGIONY
OBSZAR 5 ROZWÓJ MIAST I TERENÓW
WIEJSKICH
OBSZAR 6 BEZPIECZEŃSTWO
EJKOLOGICZNE, ZROWOTNE I
SPOŁECZNE
OBSZAR 7 ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
WOJEWÓDZTWA
OBSZAR 1 GOSPODARKA, EDUKACJA I
RYNEK PRACY
OBSZAR 2 TURYSTYKA I DZIEDZICTWO
KULTUROWE
OBSZAR 3 WEWNĘTRZNE I
ZEWNĘTRZNE POWIĄZANIA
KOMUNIKACYJNE
OBSZAR 4 ZARZĄDZANIE POWIATEM
ORAZ WSPÓŁPRACA W RAMACH
KRAKOWSKIEGO OBSZARU
METROPOLITALNEGO
OBSZAR 5 ROZWÓJ MIAST I TERENÓW
WIEJSKICH
OBSZAR 6 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
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2014-2020

Zintegrowana Strategia Rozwoju
Oferty Czasu Wolnego Na Terenie
Obszaru Funkcjonalnego
„Blisko Krakowa”

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego
„Blisko Krakowa”
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OBSZAR GOSPODARKA, EDUKACJA I
RYNEK PRACY
OBSZAR OFERTA CZASU WOLNEG

OBSZAR OCHRONA ŚRODOWIISKA
OBSZAR SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I
KAPITAŁ SPOŁECZNY
OBSZAR NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
PUBLICZNE
Zintegrowana oferta spędzania czasu
wolnego na terenie obszaru
funkcjonalnego - rozwój i integracja
oferty czasu wolnego
Budowanie marki oferty spędzania
czasu wolnego na terenie obszaru
funkcjonalnego
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego
OBSZAR 1. GOSPODARKA I
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
OBSZAR 2 PRZYJAZNE ŚRODOWISKO
OBSZAR 3 AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA
OBSZAR 4 INTEGRUJĄCA POLITYKA
SPOŁECZNA
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SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I EWALUACJI ORAZ AKTUALIZACJI PROGRAMU
ZARZĄDZANIE PROCESEM WDRAŻANIA PROGRAMU
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ jest
dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie realizacji zadań tegoż Programu oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice
pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami.
Za wdrażanie Programu, podobnie jak i innych dokumentów o charakterze strategicznym, odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, co należy rozumieć jako
strategiczną rolę organu wykonawczego samorządu gminnego w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiska, jak
również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich dyspozycji – na rzecz realizacji celów Programu. Ważna rola przypada również Radzie
Gminy, w tym jej Komisji odpowiedzialnej za kreowanie rozwoju obszaru sportu i rekreacji. Rola Rady Gminy w realizacji Programu, oprócz monitorowania
postępów, powinna obejmować w szczególności następujące formy aktywności:


mobilizowanie klubów sportowych i innych podmiotów, działających w dziedzinie sportu i rekreacji na terenie gminy, do włączania się w realizację zadań
Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+, które leżą w ich sferze zainteresowania i działalności statutowej,



proponowanie nowych rozwiązań realizacyjnych w Programie Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+, bazujących na opiniach
przedstawicieli społeczności lokalnych z poszczególnych części gminy,



aktywne współdziałanie z władzami samorządów sąsiednich na rzecz realizacji przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym.

W związku z powyższym, instytucjonalną strukturę systemu wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie
Skawina na lata 2016-2020+ tworzą:


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina,



Rada Gminy, w tym Komisja odpowiedzialna za kreowanie rozwoju obszaru sportu i rekreacji w gminie,



Stanowisko/Wydział monitorujący wdrażanie Programu,



Inne stanowiska/wydziały/jednostki gminne, pełniące określone kompetencje w zakresie rozwoju sportu i rekreacji,



wykonawcy i partnerzy realizacyjni określeni w ramach poszczególnych zadań Programu.
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Ważnym elementem powyższej struktury jest „Stanowisko/Wydział monitorujący wdrażanie Programu”. Jest to miejsce, które z jednej strony prowadzi bieżący
monitoring realizacji zadań Programu, przygotowując na tej podstawie raporty roczne dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz Rady Gminy, a z drugiej stanowi „węzeł
informacyjno-promocyjny” dla wykonawców i partnerów realizacyjnych. Niezbędna jest również współpraca innych stanowisk/wydziałów/jednostek gminnych,
pełniących określone kompetencje w zakresie rozwoju sportu i rekreacji ze „Stanowiskiem/Wydziałem monitorującym wdrażanie Programu”.
Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ proponuje zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności gminy – władz
samorządowych, partnerów prywatnych i pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców, a także partnerów zewnętrznych. Wdrażanie Programu,
zawierającego zadania będące w kompetencjach wielu podmiotów, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Stąd też
efektywność realizacji celów wyodrębnionych w Programie w dużej mierze będzie zależeć od monitorowania tego procesu. Dlatego też do zadań
„Stanowiska/Wydziału monitorującego wdrażanie Programu należeć będzie w szczególności:


bieżące monitorowanie realizacji zadań i promowanie ich we współpracy z wykonawcami,



przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i odbiorców przedsięwzięć Programu,



harmonizacja pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w Programie – współpraca w tym zakresie z innymi
stanowiskami/wydziałami/jednostkami gminnymi oraz partnerami (podmioty prywatne i pozarządowe, gminy sąsiednie, itp.),



przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programu,



zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji Programu.

Monitoring oznacza systematyczne i ciągłe zbieranie, analizę i wykorzystywanie informacji o przebiegu wdrażania Programu na potrzeby zarządzania oraz
bieżącego podejmowania decyzji. Monitoring jest działaniem towarzyszącym procesowi wdrażania Programu – pozwala na sprawdzanie poziomu realizacji zadań
oraz wskazuje na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących.
Sprawozdawczość analityczna realizowana będzie w okresach rocznych, w oparciu o analizę wskaźnikową, opracowywaną przez „Stanowisko/Wydział
monitorujący wdrażanie Programu”, na podstawie statystyki gromadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie oraz udostępnionej przez wykonawców
(koordynatorów) poszczególnych zadań. Opracowana przez „Stanowisko/Wydział monitorujący wdrażanie Programu” analiza wskaźnikowa będzie oparta
o mierniki realizacji celów oraz miary sukcesu realizacji zadań – zamieszczone w planie operacyjnym Programu. Pozwoli to na statystyczne ujęcie postępów
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realizacyjnych Programu oraz wychwycenie tendencji w okresach dłuższych niż jeden rok. Zakłada się, że wskaźniki i miary sukcesu będą mierzone na koniec
każdego roku kalendarzowego.
Sprawozdanie z realizacji zadań, również przygotowywane przez „Stanowisko/Wydział monitorujący wdrażanie Programu”, opierać się będzie na informacjach
dotyczących stanu realizacji danego zadania, przekazywanych przez poszczególnych wykonawców (koordynatorów zadań wskazanych w planie operacyjnym).
„Stanowisko/Wydział monitorujący wdrażanie Programu” raz w roku będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji zadań na bazie uzyskanych informacji.
W przeciwieństwie do analizy wskaźnikowej, niniejsze sprawozdanie ma na celu wskazanie sukcesów realizacyjnych, nowych pomysłów płynących
z dotychczasowej realizacji zadań, nowych zadań jako odpowiedzi na zmieniające się potrzeby mieszkańców, itp.
Powyższe sprawozdanie (składające się z części analitycznej oraz sprawozdania z realizacji zadań) będzie podstawą dla Burmistrza Miasta i Gminy oraz Rady Gminy
do podejmowania corocznej oceny realizacji Programu, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych zmian (reagowanie
na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne).

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU I REKREACJI
Program Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Skawina na lata 2016-2020+ wskazuje kierunki interwencji zarówno o charakterze inwestycyjnym, wymagające
nakładów finansowych, jak i działania tzw. „miękkie”.
Realizacja poszczególnych zadań i projektów może się odbywać przy zaangażowaniu środków zewnętrznych. Wśród zasadniczych możliwości finansowania
wymienić należy:


Program Erasmus+ Sport;



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (m.in. oś LEADER);



Programy i konkursy Ministerstwa Sportu i Turystyki;



Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;



Programy i konkursy samorządu regionalnego (Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego);



Programy i konkursy samorządu powiatowego (Starostwo Powiatowego w Krakowie);



Kapitał prywatny (m.in. sponsorzy, środki fundacji bankowych i podobnych);



Budżet gminy.
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PROGRAMY I KONKURSY MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
Minister Sportu i Turystyki jest dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które przeznaczane są między innymi na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych z zakresu rekreacji, sportu i turystyki. Szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. poz. 2252).
Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych uzyskać można w ramach ogłoszonych przez Ministra programów, m.in.:


Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej
Celem programu jest rozwój i poprawa stanu podstawowej infrastruktury sportowej w regionach poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych
obiektów sportowych na terenie całego kraju. W szczególności dotyczy to obiektów ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu.
Dofinansowaniem w ramach programu (do 33% wydatków kwalifikowalnych, możliwe wyjątki) mogą być objęte zadania inwestycyjne polegające na
budowie, przebudowie lub remoncie m.in. następujących obiektów (edycja 2016):
- pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych sal gimnastycznych,
- krytych pływalni,
- boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych,
- kortów tenisowych i badmintonowych,
- torów rowerowych,
- obiektów i urządzeń lekkoatletycznych,
- terenowych urządzeń sportowych (siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe, parki sprawnościowe),
- skateparków, tras oraz torów wrotkarskich, rolkowych i nartorolkowych,
- lodowisk stałych oraz torów lodowych,
- placów zabaw.
Warunkiem uzyskania dofinansowania dla zadań związanych z przebudową, remontami i inwestycjami pozostaje ujęcie ich w uchwalanych przez sejmiki
województw wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej. Samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są za wstępną selekcję zadań

63

PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI W GMINIE SKAWINA NA LATA 2016-2020+
inwestycyjnych oraz wnioskodawców, tj. podmiotów realizujących zadania inwestycyjne przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Możliwe jest wsparcie zadań kontynuowanych oraz nowych.
Ostatnia aktualizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego dokonana została UCHWAŁĄ SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Nr VII/132/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/272/08 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie inwestycji na poziomie 25%, ale nie mniej niż 100 000 zł i nie więcej
niż 33% wartości inwestycji (możliwe wyjątki).


Program modernizacji infrastruktury sportowej
Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów. Dedykowany
jest obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe.
Maksymalny pułap dofinansowania wynosi do 50% wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 2 mln zł (3 mln w przypadku
modernizacji krytych pływalni).



Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
Program ukierunkowany jest na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego,
służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo
sportowe. W założeniu, powstałe obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a w przypadku obiektów zewnętrznych możliwie dostęp do nich ma być
nieodpłatny, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte m.in. następujące zadania inwestycyjne:
- budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych,
- budowa boisk o nawierzchni syntetycznej,
- budowa obiektów i urządzeń lekkoatletycznych,
- budowa kortów tenisowych i badmintonowych,
- budowa terenowych urządzeń sportowych,
- lodowisk stałych oraz torów lodowych,
- przebudowa i remonty obiektów sportowych.
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Dofinansowanie może wynieść do 33% wydatków kwalifikowalnych, poza wyjątkami.


Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej
Jego celem jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. Powstałe obiekty w różnych wariantach funkcjonalnych
i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające profesjonalne
współzawodnictwo sportowe, mają posiadać charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich być możliwie nieodpłatny.
Założeniem programu jest, aby na terenie każdej gminy był przynajmniej 1 obiekt lekkoatletyczny, natomiast na terenie powiatu przynajmniej
1 certyfikowany obiekt lekkoatletyczny. Należy przy tym zaznaczyć, że dofinansowania będą kierowane w pierwszej kolejności do tych ośrodków, które
mają na swym terenie kluby uczestniczące w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
Dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury lekkoatletycznej może wynieść do 50% wydatków kwalifikowalnych, przy czym
określone zostały kwoty maksymalne.



inne programy inwestycyjne.

Pogramy aktywizacyjne Ministra Sportu i Turystyki to m.in.


Stop zwolnieniom z WF-u, mający na celu jest systematyczne zwiększanie uczestnictwa polskiego społeczeństwa - w szczególności dzieci i młodzieży –
w sporcie.



Mały Mistrz – dedykowany uczniom klas I-III, dotyczący zdobywania przez nich nowych umiejętności ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej, a także
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw sportowych (zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia).



Nasz Orlik – program mający na celu wsparcie samorządów i animatorów w budowaniu atrakcyjnej oferty sportowej oraz promowanie tej oferty wśród
użytkowników orlików. Jednym z jego elementów jest projekt Lokalny Animator Sportu, w ramach którego Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej wspiera
samorządy zainteresowane dofinansowaniem pracy animatorów na znajdujących się na ich terenie orlikach oraz osoby zainteresowane udziałem
w Projekcie w charakterze animatorów.



Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - kierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce, zakładający systematyczny
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
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Program „KLUB”
Ministerialny program pomocowy pn. „KLUB”, finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dedykowany jest bezpośredniemu wsparciu
sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy (działający często w trudnych warunkach ekonomiczno –organizacyjnych).
O dofinansowanie mogą się ubiegać kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności
statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz uczniowskie kluby sportowe. Wymagane jest przy tym, aby wnioskujący o dotację
klub prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze
względu na siedzibę klubu).
Łączna kwota wnioskowanej przez klub dotacji może być wyłącznie na poziomie 10 000 zł w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu
posiadającego więcej niż jedną sekcję. Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia
sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia - w przypadku klubu jednosekcyjnego wysokość dofinansowania wynagrodzenia
szkoleniowca wynosi 6 000 zł, a w przypadku klubu wielosekcyjnego 9 000 zł (w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku
szkoleniowców). Dofinansowanie obejmuje również zakup sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego (którego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci
i młodzież do 18 roku życia) - w przypadku klubu jednosekcyjnego wysokość dofinansowania wynosi 4 000 zł, a w przypadku klubu wielosekcyjnego 6 000
zł. Jednym z warunków dostępu jest, aby kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskującemu klubowi w roku poprzedzającym złożenie wniosku
w naborze nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł (brutto).
Klub wnioskujący o dotację musi zapewnić w ramach kosztorysu zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 %
całości kosztów zadania. Udział ten może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury
— na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).
Zgłoszenia wysyłane są poprzez aplikację internetową (później należy dostarczyć dokumenty pocztą).
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na działania
związane z tworzeniem i rozwijaniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in.:
1) stadionu lekkoatletycznego,
2) sal gimnastycznych przy szkołach,
3) samodzielnych hal sportowych,
4) samodzielnych boisk sportowych,
5) podstawowej infrastruktury lekkoatletycznej w ramach przyszkolnych boisk sportowych (np. bieżnie),
6) infrastruktury rekreacyjnej, w tym siłowni napowietrznych, placów zabaw, ścieżek zdrowia, jak również ścieżek rowerowych
Wyżej wymienione działania będzie można zrealizować w osi XI Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej:
Typy projektów:
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie
dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), obiekty rekreacyjne
(np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska), obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty
wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki).
Wsparciu nie podlegają inwestycje polegające na budowie nowych budynków (z wyłączeniem infrastruktury kultury).
W zależności od tego na jakim terenie znajdują się szkoły, w ramach osi XI istnieją cztery Działania, z których przede wszystkim wskazać należy dwa:
11.1.Rewitalizacja miast - 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych oraz 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Beneficjentami w tych działaniach mogą być m.in.:


jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,



jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
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instytucje kultury,



osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,



partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),



kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,



spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego



przedsiębiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowania wydatków będzie wynosiło 75% - w przypadku projektów nie objętych pomocą
publiczną.
Realizowane będą projekty wynikające z Programu Rewitalizacji, opracowanego przez gminę.
Przewidywany harmonogram naborów w ramach osi XI:
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych - nie będzie realizowane w 2016 roku
11.2 Odnowa obszarów wiejskich – III kwartał 2016
Instytucją ogłaszającą konkurs jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich.
SUBREGIONALNY PROGRAM ROZWOJU
W ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW) planuje się m.in. realizację przedsięwzięć związanych
z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowanych w szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.
W przypadku poddziałania 6.3.1 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań będzie Zarząd Województwa Małopolskiego (przy zaangażowaniu
forów subregionalnych). Plan ten będzie przygotowywany na bazie regionalnych dokumentów strategicznych, uwzględniając: diagnozę, opis potencjału obszaru
poszczególnych subregionów oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. O wyborze projektów wynikających z powyższego dokumentu
współdecydować będą fora subregionalne.
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W ramach Subregionalnego Programu Rozwoju (6.1.4 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE) możliwe są również działania związane z rozwojem ścieżek rowerowych.
Wspierane będą projekty służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na terenach o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa naturalnego,
przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności tych obszarów. W ramach poddziałania 6.1.4 planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy
i promocji szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych, narciarskich tras biegowych itp.). Dodatkowo możliwe
będzie wsparcie infrastruktury towarzyszącej, jako niedominujący element szerszego projektu z zakresu tras turystycznych (m.in. miejsca postojowe wyposażone w
wiaty zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą,
infokioski, urządzenia rekreacyjno-gimnastyczne, parkingi).
Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju tras rowerowych, biegowych i narciarskich tras biegowych powinny być zgodne z dokumentem pn. „Koncepcja budowy
zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim”. Lokalne trasy rowerowe muszą stanowić spójną,
przemyślaną całość.
Do dofinasowania wybierane będą wyłącznie te projekty tras, które zapewnią łączność z siecią głównych tras rowerowych zaprojektowanych w Koncepcji.
Dodatkowo w ramach projektowania tras rowerowych należy kierować się podstawowymi zasadami (kryteriami) uwzględnionymi w dokumencie pn. „Podręcznik
do projektowania ścieżek rowerowych” (stanowiący załącznik do Koncepcji). W zakresie oznakowania tras rowerowych należy stosować system znakowania
szlaków oparty o obowiązujące przepisy, tj.: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych (z późn. zm) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z późn. zm).
Beneficjentami mogą być m.in.:


jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,



jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,



instytucje kultury,



osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,



partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).

Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2016.
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ZAŁĄCZNIK 1. ORGANIZACJE I KLUBY SPORTOWE Z TERENU GMINY SKAWINA
Zestawienie powstało na bazie informacji przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz danych zamieszczonych w serwisie gminnym
(http://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=215). Realizowane było również badanie ankietowe wśród klubów i organizacji
działających w obszarze sportu i rekreacji na terenie gminy Skawina – organizacje, które wzięły udział w badaniu, zostały szerzej scharakteryzowane w ramach
zestawienia. Informacje podawane w ramach opisów są aktualne dla przełomu 2015 i 2016 roku.
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Dyrektor: Janusz Bysina
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel.: 12 276-24-12
www.ckis.pl
e-mail: centrumks@ckis.pl
Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie. Misją Centrum jest „kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie”.
Zgodnie z nią, Centrum prowadzi działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną i turystyczną na terenie gminy Skawina.
Centrum sprawuje pieczę nad znaczną liczbą placówek, posiadając przy tym bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową: Basen i Kompleks „Camena”,Hala
Widowiskowo – Sportowa, Kino „Piast” (aktualnie działalność kinowa jest zawieszona), Kort Miejski w Skawinie, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie, Rynek w
Skawinie, Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny "Gubałówka" (w tym kort tenisowy na Gubałowce), dwa Orliki (ulica Mickiewicza i Konstytucji 3 Maja) oraz Stadion
Miejski, Pałacyk „Sokół”.
Prowadzona działalność sportowa w podziale na sekcje obejmuje: sekcja brydża sportowego -16 osób, koszykówka – 45 osób, speedbadminton – 36 osób, szachy –
38 osób, pływanie: 30 osób, tenis stołowy - 47 osób, cheerleaders – 59 osób.
Roczny budżet Centrum Kultury i Sportu to około 108,5 tys. złotych.
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Kluby piłkarskie:
Ludowy Klub Sportowy BORKOWIANKA Borek Szlachecki
Prezes: Leszek Lelek
Borek Szlachecki 246, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 77 92
Ludowy Klub Sportowy POWIŚLE Ochodza (klub zawiesił działalność)
Prezes: Zbigniew Cerek
Ochodza 121a, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: +48 792 289 549
www.lkspowisle.futbolowo.pl
Ludowy Klub Sportowy POZOWIANKA Pozowice
Prezes: Józef CIEPŁY
Pozowice 186, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: +48 606 368 105
e-mail: ankacz19@poczta.fm
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Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA Radziszów
Prezes: Grzegorz Wasyl
ul. Skawińska 3, 32-052 Radziszów
tel.: +48 606 417 713
www.radziszowianka.pl
Ludowy Klub Sportowy RADZISZOWIANKA działa nieprzerwanie od 1974 roku. Aktualnie posiada 9 drużyn piłkarskich zgłoszonych do rozgrywek prowadzonych
przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w kategoriach: skrzat, żak, orlik młodzik, trampkarz, junior (młodszy i starszy) oraz senior. Ponadto w klubie działa drużyna
oldbojów, która bierze udział w różnego rodzaju rozgrywkach. Do sekcji dziecięcych i młodzieżowych zgłoszonych jest 170 zawodników, a do drużyn seniorskich –
40 osób.
Seniorzy biorą udział w rozgrywkach A i C klasy, juniorzy grają w I lidze, juniorzy młodsi w II lidze, trampkarze oraz młodziki w III lidze, orliki, żaki i skrzaty
uczestniczą w rozgrywkach turniejowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Okazjonalnie klub organizuje turnieje dedykowane przede wszystkim najmłodszych
sekcjom
Zaplecze sportowe klubu to: boisko trawiaste o wymiarach 95 m x 57 m, oddany w 2015 r. budynek szatni, obejmujący 4 szatnie dla zawodników, prysznice, pokój
sędziowski, salkę konferencyjną i pomieszczenia gospodarcze. Cały teren jest ogrodzony i oświetlany. W budowie jest drugie boisko o wymiarach 95 m x 60 m oraz
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, umożliwiające grę nie tylko w piłkę nożną, ale również w piłkę ręczną, koszykówkę czy tenisa ziemnego.
Rozwój infrastruktury wiąże się z planami sportowymi – awanse do wyższych klas, oraz szkoleniowymi klubu – zwiększenie liczby trenujących dzieci, współpraca
ze szkołami z terenów wiejskich.
Działalność klubu finansowana jest z dotacji gminnych, składek członkowskich, wpływów z biletów oraz przez lokalnych sponsorów.
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Ludowy Klub Sportowy RZOZOVIA Rzozów
Prezes: Władysław Wcisło
Rzozów 291, 32-052 Radziszów
tel.: +48 502 653 288
www.lksrzozovia.futbolowo.pl
Ludowy Klub Sportowy TRZEBOL Wielkie Drogi
Prezes: Krzysztof Gworek
Wielkie Drogi 212, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: +48 511 091 966
www.trzebolwielkiedrogi.pl
Ludowy Klub Sportowy WIŚLANIE Jaśkowice
Prezes: Sławomir Adamus
Jaśkowice 251, 32-051 Wielkie Drogi
www.wislanie-jaskowice.futbolowo.pl
Ludowy Klub Sportowy WIŚLANIE Jaśkowice, propagujący piłkę nożną, prowadzi 5 sekcji sportowych: seniorzy (2 drużyny), juniorzy młodsi, juniorzy starsi oraz
orliki, w których zarejestrowanych jest 120 piłkarzy.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach IV ligi (awans - 2012/13) i A klasy seniorów, I i II ligi juniorów młodszych i starszych oraz orliki w turnieju Deichmanna i mini
turniejach halowych.
Poza swoją podstawowa działalnością, klub od kilku lat organizuje obóz letni dla dzieci i młodzieży szkolnej z Jaśkowic, a w okresie zimowym prowadzi zajęcia
z siatkówki.
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Klub nie posiada własnego zaplecza sportowego, wynajmuje Stadion Miejski w Skawinie oraz stadion PKS "MILENIUM" w Skawinie.
Głównym celem na najbliższe lata jest utrzymanie możliwie wysokiego poziomu sportowego oraz ciągła praca z młodzieżą i dziećmi.
Potrzebą klubu jest zapewnienie odpowiedniego na wymagania IV Ligi stadionu sportowego wraz z zapleczem treningowym (budynek z szatniami i magazynem).
Ludowy Klub Sportowy ZRYW Facimiech (klub zawiesił działalność)
Prezes: Dariusz Chrostek
Facimiech 42, 32-051 Wielkie Drogi
Miejskie Towarzystwo Sportowe „Piast” Skawina
Prezes: Łukasz Krupa
ul. A. Mickiewicza 52
32-050 Skawina
tel.: +48 724 927 860
www.piastskawina.pl
e-mail: info@piastskawina.pl
MTS “Piast” Skawina popularyzuje różnorodne dyscypliny sportu: piłkę nożną, piłką ręczną, piłkę siatkową, brydża sportowego oraz szachy,skupiając około 300
zawodników we wszystkich prowadzonych sekcjach. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna liczy 10 osób.
W sekcji piłkarskiej trenuje 240 osób. Spośród 4 trenerów posiadających kwalifikacje II klasy jeden posiada ponadto uprawnienia UEFA. W sekcji piłki ręcznej ćwiczy
40 osób, piłką siatkową trenuje 15 osób, a brydża sportowego uprawia 7 seniorów i 1 junior.
Poza działalnością szkoleniową, klub organizuje cykliczne i okazjonalne imprezy, m.in. Dzień Dziecka na Sportowo (około 500 uczestników rocznie), Puchar Polski
Freestyle Football (około 30-40 zawodników), cykl halowych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Dragon Piast Cup (około 1300 uczestników rocznie), cykl
halowych turniejów dla dzieci i młodzieży NPA Skawina Cup (około 600 uczestników rocznie), finały Mistrzostw Małopolski Kobiet w piłce nożnej halowej (około
120 uczestniczek rocznie).
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Klub uczestniczy w rozgrywkach ligowych i turniejach - piłka nożna: klasa C seniorów, III liga trampkarzy, I i III liga młodzików, rozgrywki szkoleniowe orlików,
żaków, skrzatów oraz III liga kobiet i udział w Małopolskiej Lidze Młodziczek; piłka ręczna: III liga seniorów, Małopolska Liga Juniorów, Małopolska Liga Juniorów
Młodszych, Małopolska Liga Młodzików; brydż sportowy: I liga centralna.
Wśród największych sukcesów i osiągnięć klubu w ostatnich 5 latach można wskazać: zwycięstwo w ogólnopolskich konkursach "Szkółki Piłkarskie Nivea"
(nagrodzone m.in. tygodniowym obozem szkoleniowym w Akademii Ajaxu Amsterdam), a także w "Zostań Mistrzem EA Sports"(w obu klub został nagrodzony
sprzętem sportowym o łącznej wartości około 30 tys. zł), trzykrotnie - mistrzostwo Polski dziewcząt w piłce nożnej w finałach "Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku". Zawodniczki i zawodnicy MTS “Piast” Skawina powoływani byli na konsultacje i zgrupowania reprezentacji Polski i reprezentacji Małopolski w piłce
nożnej, piłce ręcznej i w brydżu sportowym. Brydżyści zdobywali medale mistrzostw świata i Europy i rokrocznie walczą o awans do ekstraklasy. Trenerzy
i działacze wielokrotnie wyróżniani byli przez władze państwowe i samorządowe za zasługi w pracy szkoleniowej.
Klub działa bez własnej bazy sportowej, korzysta (wynajem) z gminnej infrastruktury sportowej – uczestnicy zajęć trenują na Stadionie Miejskim w Skawinie, Orliku,
hali Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Hali Widowiskowo-Sportowej, a także hali Gimnazjum nr 1 w Skawinie.
Działalność klubu finansowana jest przede wszystkim z dotacji gminnych, składek członkowskich oraz przez lokalnych sponsorów, a także dotacji Starostwa
Powiatowego w Krakowie i Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego. Średnia roczna kwota przychodów wynosi około 300 tys. złotych.
Plany szkoleniowo-sportowe klubu obejmują stałe podnoszenie poziomu sportowego, rozwój grup chłopców i dziewcząt w piłce nożnej - promowanie najlepszych
zawodniczek i zawodników do kadr wojewódzkich i reprezentacji Polski, jednocześnie utrzymywanie wysokiego poziomu szkolenia we wszystkich szczeblach,
a finansowe - budowanie trwałej grupy sponsorów, którzy będą wspierać dalszy rozwój stowarzyszenia i działających w nim sekcji, tak, by móc planować rozwój
sportowy (awanse i udział w wyższych ligach). Zamierzeniem klubu jest ponadto organizacja imprez sportowych o największym w gminie Skawina i powiecie
krakowskim zasięgu, tworzących markę stowarzyszenia jako wdrażającego nowatorskie rozwiązania w zakresie organizacji i promocji sportu, a także udział
w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, w tym udział w konkursach organizowanych przez podmioty prywatne. Klub, poprzez swoje działania,
promuje markę gminy Skawina, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego jako samorządów aktywnie wspierających sport i rekreację.
Parafialny Klub Sportowy CEDRONKA
Prezes: Marek Bogdanowicz
Wola Radziszowska 6, 32-053 Wola Radziszowska
www.cedronka.pl
e-mail: pkscedronka@gmail.com
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Parafialny Klub Sportowy MILENIUM
Prezes: Zbigniew Morawski
ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina
tel.: +48 500 192 992
www.pksmilenium-skawina.pl
e-mail: morawski1967@interia.pl
Regionalny Klub Sportowy ISKRA Krzęcin
Prezes: Mateusz Szwed
Krzęcin 361, 32-051 Wielkie Drogi
www.iskra-krzecin.futbolowo.pl
e-mail: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com
W Regionalnym Klubie Sportowym ISKRA Krzęcin trenuje 70 zawodników – 25 seniorów i 45 juniorów. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna to 5 osób.
Drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych, Pucharze Polski. Klub organizuje również imprezy okolicznościowe, np. festyny oraz jubileuszowe i towarzyskie
turnieje.
Wśród największych sukcesów i osiągnięć klubu w ostatnich 5 latach należy wymienić awans do A -klasy seniorów, awans do I ligi juniorów starszych, a także udział
w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Krzęcinie w woj. Zachodniopomorskim.
Klub nie posiada własnej bazy sportowej. Wykorzystuje boisko pełnowymiarowe (umowa dzierżawy kończy się w czerwcu 2017r.) oraz boisko małe o wymiarach
70m x 40m (użyczenie), które nie posiada zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń na sprzęt.
Działalność klubu finansowana jest przede wszystkim z dotacji gminnych oraz przez lokalnych sponsorów, a także ze składek członkowskich. Średnia roczna kwota
przychodów wynosi około 50 tys. złotych.
Plany sportowe i szkoleniowe klubu łącza się z potrzebami inwestycyjnymi- budową nowego, pełnowymiarowego boiska wraz w zapleczem i trybunami.
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Terenowy Klub Sportowy SKAWINKA Skawina
Prezes: Marcin Czyżowski
ul. Mickiewicza 27, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 24 64
www.skawinka.futbolowo.pl
e-mail: zarzadskawinkatks@gmail.com

Pozostałe podmioty:
Klub Jeździecki Facimiech
Joanna Mandecka-Turczyńska, Jagoda Turczyńska
Facimiech 1, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: +48 603 932 024
www.kjfacimiech.pl
e-mail: facimiech@gmail.com
KJ Facimech prowadzi działalność w zakresie sportów jeździeckich. Klub nie jest podzielony na sekcje. Zawodnicy startują w 3 dyscyplinach olimpijskich
w jeździectwie: ujeżdżaniu, skokach przez przeszkody oraz Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.
W klubie ćwiczy 80 osób, w tym 23 osoby trenują skoki przez przeszkody, 5 - ujeżdżenie, 17 -jeździectwo – Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, a 35 osób
uczestnicy w szkoleniu podstawowym z jeździectwa. 45 zawodników zarejestrowanych jest w Małopolskim Związku Jeździeckim i Polskim Związku Jeździeckim.
Kadra szkoleniowa liczy 11 osób.
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Ośrodek jeździecki znajduje się na terenie dawnego folwarku dworskiego, a cross położony jest na łąkach położonych po obu stronach wałów Wisły. Ośrodek
dysponuje ogrodzonym, prywatnym terenem o powierzchni ponad 20ha na którym znajdują się stajnie, hale do jazdy, parcourse, padoki i infrastruktura niezbędna
dla jeźdźców i koni.
Ośrodek jest jedynym miejscem w Małopolsce gdzie rozgrywane są zawody we wszystkich dyscyplinach olimpijskich w jeździectwie. Posiada certyfikat PZJ kategorii
I** oraz dysponuje infrastrukturą pozwalającą trenować i rozgrywać zawody o każdej porze roku. KJ Facimech organizuje cykliczne i okazjonalne imprezy, wśród
których należy wymienić: Puchar Polski w WKKW (rywalizacja najlepszych zawodników WKKW w naszym kraju), Mistrzostwa Polski Amatorów w WKKW
(najważniejsze zawody w sezonie dla jeźdźców nieprofesjonalnych uprawiających dyscyplinę WKKW), Mistrzostwa Małopolski (w dyscyplinach WKKW i ujeżdżenia,
od 2015 r. także w skokach przez przeszkody), Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Towarzyski Ujeżdżeniowy Puchar Małopolski. Dla osób
poczatkujących KJ Facimiech oferuje szkolenia podstawowe, a także regularnie organizuje egzaminy na odznaki jeździeckie. W 2016 r. KJ Facimiech, poza
kontynuowaniem organizacji dotychczasowych imprez, planuje zorganizowanie zawodów międzynarodowych w WKKW – będą to pierwsze zawody uznawane
przez Międzynarodową Federację Jeździectwa (FEI) w historii małopolskiego jeździectwa.
Największe sukcesy, osiągnięcia, nagrody, wyróżnienia dla organizacji w ostatnich 5 latach to: udział i medal w Mistrzostwach Europy (WKKW i skoki), medale
Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Małopolski oraz miejsca medalowe w rankingach i pucharach Polski i Małopolski.
W planach KJ Facimiech pozostaje dalsza rozbudowa ośrodka jeździeckiego, organizacja imprez sportowych coraz wyższej rangi, rozwijanie działalności
szkoleniowej oraz dalsze zdobywanie czołowych lokat w zawodach. Potencjalna współpraca z gminą mogłaby obejmować pomoc w przystosowaniu mostu
w Facimiechu na kanale Łączany dla pojazdów do 30 ton (dojazd dla ciężarówek z końmi na zawody jeździeckie), a także wsparcie organizacji oraz promocję imprez
odbywających się w ośrodku jeździeckim.
Klub Sportowy „OPTIMA”
Prezes: Piotr Przywara
ul. Korabnicka 10a/17, 32-050 Skawina
tel.: +48 606 262 218
www.optimasport.pl
e-mail: optimaskawina@gmail.com
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Klub Sportowy „OPTIMA” prowadzi działalność szkoleniową w zakresie pływania oraz wrotkarstwa szybkiego. Pływanie w ramach klubu ćwiczy 112 osób, a kadra
obejmuje 2 trenerów i 2 instruktorów. Sekcja wrotkarstwa obejmuje natomiast 51 osób.
Zajęcia pływackie prowadzone są w grupach o różnym poziomie umiejętności, kilka razy w tygodniu, celem przygotowania dzieci z podstawowymi umiejętnościami
pływackimi do pływania sportowego i rozwijania ich pasji. Zawodnicy rywalizują z rówieśnikami z innych klubów w różnej rangi zawodach od festynów pływackich
do Mistrzostw Polski. Osoby trenujące jazdę szybką na rolkach startują w zawodach wrotkarskich w całej Polsce oraz poza granicami kraju - na dystansach od 5 km,
przez pół maratony i maratony do 70 km oraz kilku godzinnych wyścigach drużynowych.
Klub organizuje cykliczne i okazjonalne imprezy, m.in. Pływackie Mistrzostwa Skawiny, Zawody Pływackie na "Dzień Dziecka", Mikołajkowe Zawody Pływackie,
Zawody Sportowe "Pokonaj Focha".
Od kilku lat organizuje również obozy sportowe, obozy letnie z nauką pływania, obozy pływackie, kolonie oraz zimowiska w kraju i za granicą.
Klub korzysta (wynajem) z infrastruktury gminnej – zajęcia pływackie odbywają się na basenie Camena w Skawinie.
Działalność klubu finansowana jest przede wszystkim z dotacji gminnych, składek członkowskich oraz przez lokalnych sponsorów, a także z dotacji samorządu
powiatowego i regionalnego.
Plany na najbliższe lata obejmują dalszą działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w dwóch sekcjach sportowych: pływackiej i wrotkarstwa szybkiego oraz
organizowanie zawodów i imprez sportowych o różnych zasięgu. Klub zakłada szkolenie w dalszym ciągu podobnej lub większej grupy dzieci i młodzieży, starty
w zawodach sportowych w imprezach lokalnych i ponadlokalnych, a także przekazywanie najlepszych zawodników do innych klubów i szkół mistrzostwa
sportowego.
Klub Wspierania Sportu i Rekreacji „AXIS” Skawina
Prezes: Rafał Sroka
ul. Wyrwisko 4, 32-50 Skawina
tel.: +48 609 073 223
e-mail: axissport@o2.pl
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - oddział krakowski
Koło Miejskie PTTK w Skawinie nr 27
Prezes: Sławomir Sroka
ul. Bukowska 1 pok. 5 /parter/, 32-050 Skawina
tel.: +48 502 264 028
www.pttk_skawina.eu.interia.pl
e-mail: pttk_skawina@interia.eu
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji „SKIMKA”
Prezes: Janusz Nowak
ul. Wyrwisko 6, 32-050 Skawina
tel.: + 48 695 058 787
www.skimka.pl
e-mail: skimka@op.pl
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”
Prezes: Grzegorz Kościelniak
ul. Zadworze 40, 32-052 Radziszów
tel.: +48 507 940 387
www.nasza-akademia.com.pl
e-mail: grzegorz.koscielniak@nasza-akademia.com.pl
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Akademia Piłkarska za cele swojej działalności stawia sobie m.in. popularyzację piłki nożnej i współzawodnictwa sportowego, ciągłe ulepszanie piłki dziecięcej
i młodzieżowej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym, rozwój jakościowy, a także inspirowanie i rozwijanie kadry trenerskiej.
Klub prowadzi 3 grupy chłopców, skupiając łącznie 45 zawodników. Uczestniczą oni w różnego rodzaju rozgrywkach i turniejach, w tym w lidze żaczków
organizowanej przez Małopolski Związek Piłki Nożnej czy turnieju o Puchar Tymbarku. Jednocześnie klub sam organizuje różnego rodzaju wydarzenia sportowe,
w tym turnieje wewnątrz Akademii, goszcząc okazjonalnie innych przeciwników.
Klub korzysta (wynajem) z infrastruktury dostępnej na terenie gminy: boiska trawiastego w Borku Szlacheckim, hali Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, hali
Gimnazjum nr 1 w Skawinie, a także Sali Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.
Najbliższe plany klubu obejmują zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego, jak również pikniku rodzinnego dla lokalnej społeczności.
Plany szkoleniowo-sportowe obejmują m.in. utworzenie i utrzymanie nowej grupy dla najmłodszych chłopców.
Uczniowski Klub Sportowy DWÓJKA
Prezes: Artur Wątor
ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 38 80
Uczniowski Klub Sportowy FENIKS (?)
Prezes: Janusz Kosek
Krzęcin 301, 32-051 Wielkie Drogi
Uczniowski Klub Sportowy FRATRES (?)
Prezes: Norbert Rzepisko
Kopanka 62, 32-050 Skawina
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Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA
Prezes: Adam Mrowiec
ul. Witosa 4, 32-050 Skawina
tel.: 12 291 21 96
www.biegskawina.pl
e-mail: uksjedynka_skawina@op.pl
Uczniowski Klub Sportowy POLON
Prezes: Grzegorz Gruca
ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina
Uczniowski Klub Sportowy POLON swoją działalność adresuje do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, prowadząc sekcje sportowe w 3 dyscyplinach: siatkówce,
koszykówce i piłce ręcznej. Liczba uczestników zajęć rocznie ogółem to około 150 osób.
Klub działa przy Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, korzysta z bazy i zaplecza sportowego szkoły.
Klub uczestniczy we wszystkich otwartych turniejach w wymienionych oraz innych dyscyplinach (np. speed-ball) organizowanych dla młodzieży szkół średnich. Klub
nie uczestniczy natomiast w systemie rozgrywek ligowych za wyjątkiem ligi międzyszkolnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego.
UKS POLON organizuje cykliczne i okazjonalne imprezy, m.in. cykliczne całoroczne zajęcia dla młodzieży w zespołowych grach sportowych „Zdrowy, aktywny styl
życia” (projekt realizowany przy wsparciu finansowym gminy Skawina), coroczny „Pełnomorski rejs Bałtykiem” (dzięki wsparciu sponsorów oraz gminy Skawina),
turnieje siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej (przy wsparciu finansowym powiatu krakowskiego) oraz piłki ręcznej, a także – we współpracy ze
Stowarzyszeniem Miłośników Sportu Sped-ball Polska – turniej speed-ball.
Plany klubu obejmują poszerzenie oferty sportowej dla młodzieży szkół średnich w zakresie ilościowym i jakościowym. Realizacja planów zależna jest w dużej
mierze od dostępności infrastruktury oraz pozyskanych środków finansowych.
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Uczniowski Klub Sportowy ZELCZYNKA (?)
Prezes: Jolanta Franczuk
Zelczyna 120, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 60 21
e-mail: spzelczyna@wp.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej
Prezes: Halina Jaskierna
Krzęcin 301, 32-051 Wielkie Drogi
tel.: 12 270 60 29
www.stowarzyszeniekrzecin.pl
e-mail: s.p.z.krzecinskiej@gmail.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej zrzesza mieszkańców wsi Krzęcin oraz sympatyków Ziemi Krzęcińskiej. Jego celami są m.in. aktywizacja lokalnej
społeczności, propagowanie kultury i tradycji, a także inspirowanie różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie
wydaje co dwa miesiące gazetkę lokalną o nazwie Kurier Krzęciński.
Stowarzyszenie nie prowadzi sekcji sportowej jako wydzielonej jednostki. Organizuje natomiast festyny i inne wydarzenia z udziałem krzęcińskich sportowców, a
także wyjazdy do partnerskiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim, łączone np. z meczami towarzyskimi pomiędzy lokalnymi drużynami.
W Krzęcinie funkcjonuje małe boisko szkolne, wykorzystywane przez uczniów oraz juniorów RKS ISKRA Krzęcin, a także pełnowymiarowe boisko piłkarskie,
dzierżawione od prywatnego właściciela przez klub RKS ISKRA Krzęcin. Zaplanowany jest jednak szereg inwestycji dotyczących infrastruktury rekreacyjnosportowej, które wspiera gmina Skawina.
Stowarzyszenie planuje rozwijać działalność w zakresie animowania i promowania aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców, w tym wzmocnienie
działań dedykowanych seniorom.
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Skawiński Klub Kyokushin Karate
Prezes Zarządu: Andrzej Kaganek
ul. Jagielnia 13, 32-050 Skawina
tel.: + 48 603 394 332
www.karateskawina.comule.com
e-mail: bzguliwer@kki.pl
Klub Kajakowy „HELIX”
Prezes: Izabela Fidzińska
ul. Tyniecka 80, 32-050 Skawina
tel.: +48 530 513 415
Stowarzyszenie JUVENILIS - z młodzieńczą siłą
Prezes: Magdalena Lupa
Zelczyna 88, 32-051 Wielkie Drogi.
tel.: +48 696 599 331
strona www: www.juvenilis.pl
e-mail: biuro@juvenilis.pl
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Choy Lee Fut Kung Fu – Oddział Skawina
Opiekun i główny instruktor: Robert Słapczyński
Zapisy i zajęcia: ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina (Szkoła Podstawowa nr 1)
tel.: +48 603 507 034
http://clfs.w.interiowo.pl/strony/main.htm
e-mail: choyleefut.skawina@interia.pl
Platinium Fitness Skawina
ul. Niepodległości 4, 32-050 Skawina
tel. 12 256 61 00, tel. kom. 661 773 269
www.fitnessplatinium.pl/skawina
e-mail: zapisy.skawina@fitnessplatinium.pl
Siłownia Fitness Galeria Skawina
ul. 29 Listopada 21, 32-050 Skawina
tel.:606 366 615
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