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Wstęp

Istota i znaczenie sportu i kultury fizycznej w życiu jednostki oraz
zbiorowości

Dla

prawidłowego

funkcjonowania

każdej

lokalnej

zbiorowości

niezbędne

jest

zbudowanie spójnego, kompleksowego planu działań, dającego możliwość pełnego i
swobodnego rozwijania się społeczności lokalnej, tak w aspekcie jednostkowym, jak i
zbiorowym. Zapis ten np. w postaci strategii powinien funkcjonować jako dokument
określający wytyczne do podejmowanych działań oraz podstawa układania budżetu.
Takim dokumentem jest także Strategia rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie
gminy Puck, ma bowiem na celu realizację potrzeb mieszkańców w zakresie jednej z
istotniejszych dziedzin życia człowieka – sportu/ rekreacji oraz kultury fizycznej.
Niniejszy dokument określa cele i priorytety sportowego rozwoju gminy Puck w
perspektywie najbliższych lat, tworzy misję gminy, bilans otwarcia i inne.
Strategia w swych rozwiązaniach nawiązuje do Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Puck na lata 2008-2015, gdzie w Celu strategicznym 1 Zintegrowany system pomocy rodzinie dysfunkcyjnej, w kierunkach działań do celów
szczegółowych czytamy m. in. o zapewnieniu dzieciom i młodzieży szerszego dostępu do
alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz możliwości rozwoju zainteresowań m.in.
poprzez zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (np. zajęcia muzyczne,
plastyczne, taneczne, turnieje sportowe, festyny rodzinne, wycieczki (p. 15);

Cel

Strategiczny 2 - Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
kierunkach działań czytamy m. in. o prowadzeniu edukacji eliminującej czynniki
zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu i psychologicznemu – promowanie
zdrowego stylu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży (p. 6), a także o rozwijaniu
aktywnych

form

spędzania

wolnego

czasu

przez

osoby

starsze

i niepełnosprawne, w tym organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych, zaspokajanie
potrzeb kulturalno-społecznych i rekreacyjnych (p. 4)
Całość strategii jest dokumentem przygotowanym przy udziale społeczności lokalnej,
zgodnie z unijną zasadą partnerstwa społecznego, po konsultacjach z przedstawicielami
instytucji samorządowych i organizacji społecznych, ekspertami reprezentującymi szeroko
rozumiane środowisko sportowe - działaczami oraz nauczycielami wychowania fizycznego.
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W nowoczesnych społeczeństwach obecnej ery internetyzacji, komputeryzacji i
konsumpcjonizmu sport, wychowanie fizyczne i rekreacja powinny pełnić szczególnie ważną
rolę.
Sport oraz kultura fizyczna od początku dziejów człowieka stanowi niezwykle ważny
obszar jego działania. Historia sportu nawiązuje do utylitarnych czynności człowieka w
zamierzchłej przeszłości, jak łowiectwo, łucznictwo, wioślarstwo itd. Wiele dyscyplin
sportowych wywodzi się z antycznych igrzysk greckich. Także w starożytności uprawiano
ćwiczenia typu sportowego, służące przede wszystkim podnoszeniu sprawności żołnierskiej.
Igrzyska rzymskie służyły głównie celom widowiskowym. W średniowieczu były znane gry i
zabawy będące elementem wychowania rycerskiego. Rozwijały się ludowe formy gier oraz
ćwiczeń (np. zapasy, biegi).
Na początku XIX wieku zaczęły powstawać sportowe formy organizacyjne np. kluby,
które początkowo miały charakter ekskluzywny, później rozpowszechniły się w środowisku
mieszczańskim. W drugiej

połowie

XIX przystąpiono

do opracowywania przepisów

określających warunki rozgrywania poszczególnych konkurencji sportowych.
Dynamiczny rozwój współczesnego sportu datuje się od końca XIX wieku a zwłaszcza
od wskrzeszenia w 1896 igrzysk olimpijskich. W miarę przybywania klubów sportowych i
towarzystw zajmujących się daną dyscypliną sportową, w poszczególnych państwach
powstały zrzeszające je związki sportowe a następnie międzynarodowe federacje dla
poszczególnych dziedzin sportu.
Współcześnie sport to świadoma i dobrowolna działalność człowieka podejmowana w
celu zaspokojenia potrzeb: zabawy, współzawodnictwa oraz doskonalenia własnych cech
fizycznych i umysłowych, wyrażająca się przez ćwiczenia i gry uprawiane według
określonych zasad, jest uprawiany przez szerokie rzesze ludzi oraz stanowi formę
powszechnego widowiska.
Sportem

określa

się

nie

tylko

uprawianie

określonej

działalności

w

sposób

systematyczny, lecz także sporadyczny. W związku z tym pojęcie to obejmuje wszelkie formy
udziału w walkach i grach. Nie zawęża się do działalności, którą zwykło się określać jako
sport wyczynowy.
Kultura fizyczna, sport odgrywają podstawową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego i
umysłowego.
Podkreśla
-funkcję

się

stymulowaną

cztery
–

funkcje

wspomaganie

sportu
rozwoju

i

wychowania

człowieka

bodźcami

fizycznego:
i

sytuacjami

wychowawczymi, które ułatwiają pełną realizację potencjalnych, zakodowanych genetycznie
możliwości rozwojowych człowieka
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przygotowanie człowieka do zadań mogących spotkać go w życiu

-funkcję korektywną – likwidowanie i ograniczanie odchyleń w rozwoju człowieka poza
przyjętą normę
-funkcję kompensacyjną – wyrównywanie braków w rozwoju fizycznym człowieka.
Wychowawcze i edukacyjne aspekty sportu są bezdyskusyjne; sport zapewnia
wszechstronny rozwój psychofizyczny oraz równomierny rozwój etyczny, moralny, społeczny
oraz emocjonalny, tak w mikrostrukturach (rodzina, grupa lokalna), jak i makrostrukturach
(społeczeństwo ogólnie).
Obok wielkich wartości kulturowych i społecznych sport staje się też stymulatorem
rozwoju wielu obszarów społeczno – ekonomicznych poszczególnych kontynentów, państw,
regionów.
Sport i kultura fizyczna niosą ze sobą jeden zasadniczy element: integrację społeczną
oraz poczucie spełnienia i witalności nie tylko fizycznej, ale i psychicznej.
Dają poczucie wartości, motywację, stają się wyzwaniem i doskonałą profilaktyką
prawidłowego rozwoju. Są też promocją i reklamą kraju, regionu, gminy. Stąd też zawołanie
filozofa oświeceniowego „ W zdrowym ciele zdrowy duch” – jest nader aktualne.
Rozwój sportowy skierowany powinien być w stopniu szczególnym do młodego
pokolenia.
Boisko sportowe jest bowiem polem doskonałej zabawy, w której pojawiają się wartości
poznawcze. Rywalizacja sportowa przebiega według reguł obowiązujących wszystkich
uczestników, w której stawką jest poszanowanie godności ludzkiej, równość wobec prawa
oraz etyka osobistego wyróżnienia się, przeniesiona na współczesne boisko z historycznej
tradycji olimpijskiej. Uprawiając ćwiczenia fizyczne, trenując daną dyscyplinę sportową
uczeń - dziecko poświęca się, znosi wiele trudności, podlega ocenie, dokonuje wyborów
kosztem wielu wyrzeczeń.
Sport kształci postawę w oparciu o zasady fair play, prowadzenia czystego,
pozbawionego oszustwa współzawodnictwa, kierowania się dobrem ogółu (gry zespołowe).
Nie sposób zżyć się z kimś bardziej niż przez grę we wspólnej drużynie, pomagając i
doradzając sobie nawzajem. Pomaga to w akceptacji innych ludzi niezależnie od wieku, rasy
czy narodowości; czerpaniu satysfakcji z zasłużonej wygranej i godzeniu się z porażką. Sport
uczy również szacunku dla przegrywających, udzielania pomocy oraz stosowania się do
reguł i regulaminów powszechnie uznawanych i akceptowanych.
We współczesnych społeczeństwach, także tych lokalnych, sport musi stać się dobrem
powszechnym, dostępnym w różnych formach - stosownie do możliwości i zainteresowań
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obywatela, czynnikiem kształtowania zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków i pro
zdrowotnych postaw - a także wartościowej formy spędzania wolnego czasu – jako elementy
składowe zróżnicowanej oferty nie tylko dla młodzieży, ale także osób dorosłych.
Z

tych

względów

społeczność

lokalna

powinna być

żywotnie

zainteresowana

wszechstronnym rozwojem i upowszechnieniem różnych form sportu i rekreacji. Samorząd
lokalny powinien zatem stwarzać warunki i dbać o prawidłowy rozwój szeroko rozumianego
sportu; kwalifikowanego, gdzie jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z Ustawą o
sporcie kwalifikowanym z lipca 2005 może wspierać, w tym finansowo jego rozwój, lecz
przede wszystkim masowego poprzez tworzenie odpowiednich warunków do uczestnictwa
i działalności w sporcie, kulturze fizycznej, zachęcanie do uczestnictwa czy promocję sportu
masowego, wszystkim bez wyjątku mieszkańcom gminy.

Rozwój sportu na terenie gminy Puck powinien opierać się na następujących elementach:

ustaleniu konkretnych, jasno sprecyzowanych celów i kierunków działania w jego
obszarach

a)

współpracy i koordynacji działań instytucji samorządowych, organizacji lokalnych,

stowarzyszeń, Kościoła – lokalnych parafii na terenie gminy, przedstawicieli biznesu,
sołtysów, lokalnych autorytetów i wolontariuszy – PARTNERSTWO LOKALNE (koalicja na
rzecz rozwoju i propagowania sportu i kultury fizycznej)

efektywnej komunikacji i prawidłowym przepływie informacji:
a)

komunikacja zewnętrzna: rzetelne informowanie mieszkańców o podejmowanych

działaniach i ich skutkach, także planach odnośnie sportu i rekreacji
b) stałe i częste spotkania z mieszkańcami
c) spotkania w szkołach i instytucjach lokalnych
d) obecność w lokalnych mediach
e) prowadzenie kampanii informacyjnych np. dla grup mieszkańców, grup zawodowych czy
przedstawicieli innych kategorii/ grup społecznych.
Prawidłowa i skuteczna komunikacja to także aktualne informatory, ulotki, broszury,
profesjonalna i aktualna strona internetowa, to także monitorowanie i analiza relacji i
komunikacji na linii mieszkańcy – władze gminy ( badania opinii publicznej)
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promocji i marketingu: eksponowanie działań przynoszących rezultaty, reklama
osiągnięć w poszczególnych dziedzinach sportu, przekonywanie mieszkańców o zasadności i
konieczności uczestnictwa w życiu sportowym, rekreacji, aktywnym sposobie spędzania
wolnego czasu.
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B. Metodologia strategii.

W procesie tworzenia strategii bardzo ważnym elementem jest przyjęta metodologia.
Zaznaczyć trzeba przede wszystkim, iż niniejszy dokument powstał przy współudziale
przedstawicieli władz gminy, jednostek i organizacji samorządowych oraz osób na co dzień
zajmujących się szeroko rozumianym zagadnieniem sportu oraz kultury fizycznej: działaczy
sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, wolontariuszy, radnych.
Dla powstania strategii bardzo ważne były spotkania w ramach grup dyskusyjnych
złożonych z przedstawicieli nauczycieli wychowania fizycznego, działaczy i trenerów, osób
zajmujących się sportem i rekreacją na terenie gminy oraz przedstawicieli władz gminy.
Podczas obrad analizowano najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem sportu a
także proponowano konkretne zapisy odnośnie przyszłych działań i rozwiązań.

Skład osobowy Zespołu:
Jerzy Tkaczyk
Z-ca Wójta Gminy Puck
Józef Białk
V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Bykowski
Studio Reklamy i Promocji - Pomorska Pracownia Badań Społecznych
Jan P. Dettlaff
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
Brunon Ceszke
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Waldemar Płomień
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Jadwiga Siniczyn
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Anna Łapińska
Urząd Gminy
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Bernadeta Thrun
Urząd Gminy
Antoni Komorek
Działacz Sportowy LZS Gnieżdżewo
Jerzy Kunz
Działacz Sportowy LZS „PIAST” Domatówko/Piaśnica
Marek Kohnke
Działacz Sportowy LZS „PUMA” Darzlubie
Tadeusz Bulczak
Działacz Sportowy LZS „KASZUBIA” Starzyno
Stefan Srok
LZS „Start Mrzezino”
Stefan Rathnau
Klub Sportowy „KORONA” Żelistrzewo
Ryszard Sitkiewicz
Klub Sportowy „KORONA” Żelistrzewo
Uczniowski Klub Sportowy Żelistrzewo
Jan Korth
Zespół Szkół w Żelistrzewie
Tomasz Majkut
Zespół Szkół w Mrzezinie
Karin Capińska
Zespół Szkół w Starzynie
Wojciech Dettlaff
Zespół Szkół w Starzynie
Maciej Marzejon
Zespół Szkół w Darzlubiu
Urszula Sierosławska
Szkoła Podstawowa w Łebczu
Zygmunt Borkowski
Szkoła Podstawowa w Połchowie
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Uczniowski Klub Sportowy „OSADA” Rzucewo
Dorota Muza
Szkoła Podstawowa w Strzelnie
Jarosław Bizewski
Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym
Piotr Potrykus
Szkoła Podstawowa w Połczynie
Szkoła Podstawowa w Leśniewie
Stowarzyszenie „Ziemia Pucka” Oddział Leśniewo

W procesie powstawania strategii przeprowadzono także konsultacje społeczne w
oparciu o kwestionariusz ankietowy skierowany do osób zajmujących się sportem oraz
kulturą fizyczną. Zawarte były w nim pytania odnośnie najistotniejszych kwestii
związanych z rozwojem sportu: działań priorytetowych, analizy SWOT odnośnie całej
gminy, jak i poszczególnych sołectw, postulatów i sugerowanych zmian.

Tworząc strategię zastosowano następujące metody:
1. analiza dokumentów (pisma i dokumenty urzędowe, tablice, dane statystyczne,
dokumenty archiwalne) pochodzące m. in. z Urzędu Gminy Puck, Starostwa Powiatowego
w Pucku, Urzędu Statystycznego w Gdańsku
2. wywiady/ rozmowy z przedstawicielami władz gminy oraz innych instytucji i organizacji
gminnych, szczególnie zajmujących się sportem i rekreacją, m. in. dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
3. metoda oceny ekspertów: spotkania w zespołach problemowych, podczas których
dokonywano analizy zagadnienia sportu i wychowania fizycznego pod kątem konkretnych
postulatów w budowanej strategii
3. obserwacje i materiały własne
4. metoda oceny ekspertów poprzez badania socjologiczne wśród osób zajmujących się
sportem, wychowaniem fizycznym czy rekreacją na terenie gminy
5. analiza porównawcza
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A. Informacje ogólne
Gmina Puck jest gminą wiejską położoną w północno - wschodniej, nadmorskiej części
województwa pomorskiego, w środkowej części powiatu puckiego. Wchodzi w skład Pobrzeża
Kaszubskiego.
Gmina Puck sąsiaduje od strony południowo-wschodniej z gminą wiejską Kosakowo, a od
północy z gminą miejską Władysławowo. Po stronie północno-zachodniej położona jest gmina
Krokowa, a na krańcach zachodnich gmina Wejherowo, należąca do powiatu wejherowskiego. Od
strony południowej graniczy z gminą Reda i gminą Rumia.
Na obszarze 244 km2 położonych jest łącznie 53 miejscowości, tworzących 27 sołectw. W skład
powierzchni gminy Puck wchodzi 139 km2 użytków rolnych, w tym 109 km2 gruntów ornych oraz 73
km2 terenów leśnych i 32 km2 pozostałe grunty.

Liczba ludności na koniec 2007 przedstawia się następująco:

Ludność - 2007
Płeć
Gmina Puck
2007

Ogółem Mężczyźni
22354

11137

Kobiety
11217

Na obszarze gminy Puck znajduje się 27 sołectw i 51 miejscowości wiejskich. Najwięcej osób
zamieszkuje na terenie miejscowości:
•

Żelistrzewo – 2281 osób,

•

Mrzezino – 2210 osób,

Wyróżnia się sześć miejscowości tj. Łebcz, Starzyno, Strzelno, Gnieżdżewo, Połchowo i
Leśniewo, w których zamieszkuje powyżej 1000 mieszkańców. Łącznie w w/w miejscowościach
zamieszkuje 11,7 tys. osób, co stanowi 53,5% mieszkańców gminy.
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Gmina Puck ma charakter rolniczy. Rolnictwo w gminie Puck jest zróżnicowane pod
względem efektywności ekonomicznej, wydajności oraz tempa wdrażania postępu. Nową formą jest
prowadzenie w gospodarstwach i kwaterach agroturystycznych, działalności turystycznej.
Na terenie gminy zauważa się szybki proces powstawania społeczeństwa obywatelskiego,
czego wyrazem są organizacje pozarządowe, w tym o charakterze sportowym. W bardzo dużym
stopniu przyczyniają się one do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności.
Organizacje te skupiają ludzi dzielących wspólne zainteresowania i pasje, dzięki którym
aktywizowane jest otoczenie. Aktywność dotyczy wielu różnych dziedzin: pomoc niepełnosprawnym
dzieciom i młodzieży, kształtowanie świadomości ekologicznej, upowszechniania kultury i zdrowego
stylu życia, a także sport i rekreacja. Dzięki tej aktywności, podejmowanej samodzielnie lub we
współpracy z władzami samorządowymi, w istotny sposób zostaje wzbogacony zakres działań na
rzecz mieszkańców gminy.
W zakresie sportu i rekreacji niezwykle ważną rolę pełni Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki, m. in. koordynując działania sportowe na terenie Gminy.
Stanowi zaplecze dla Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych działających w 17
miejscowościach i Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej, a także Klubu Sportowego
Korona Żelistrzewo.

B. Imprezy sportowe w roku 2008
Oferta sportowa gminy Puck na rok 2008 to bardzo duża liczba imprez sportoworekreacyjnych:

Gminne turnieje klasyfikacyjne w tenisie stołowym mężczyzn

Starzyno, Puck

Turnieje w tenisie stołowym kobiet

Rzucewo

Otwarte turnieje w tenisie stołowym w kat. oldboy

Starzyno

Turnieje gminne w piłce siatkowej

Żelistrzewo

Halowa liga gminna w piłce nożnej

Starzyno

Turnieje gminne w tenisie stołowym dla szkół podst. i gimn.

Starzyno

Otwarta liga skata sportowego

teren gminy

Liga „Baśki”

teren gminy

Gminna halowa liga piłki nożnej młodz.

Starzyno

Mistrzostwa gminne w szachach

Żelistrzewo

Mistrzostwa gminne w warcabach

Żelistrzewo
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Gminny „TOP-12” M i „TOP-8” w tenisie stoł.

Starzyno

Mistrzostwa gminy w grach deblowych i mieszanych tenisa stołowego

Starzyno, Puck

Halowe Igrzyska Rekreacyjne Gminy Puck

Starzyno

Turniej piłki nożnej szkół podst.

Żelistrzewo

VII Mistrzostwa Gminy w wyć. sztangi

Leśniewo

IV zawody kulturystyczne Ziemi Puckiej

Żelistrzewo

Mistrzostwa gminne w trójboju siłowym

Leśniewo

Gminne wiosenne biegi przełajowe

Żelistrzewo

Gminne Igrzyska w 4-boju L.A.

Żelistrzewo

Rozgrywki piłki nożnej – runda wiosenna

teren gminy

Gminne zawody w L.A. dla szkół gimn.

Żelistrzewo

Gminne zawody w L.A. dla szkół podst.

Żelistrzewo

Mistrzostwa Gminne w L.A. weteranów

Żelistrzewo

Mistrzostwa Gminne w lekkiej atletyce

Strzelno, Połczyno

Turniej piłki nożnej na zakończenie ligi

Starzyno

4-bój sprawnościowy dla zawodników piłki nożnej

Żelistrzewo

Lekkoatletyczny wielobój rzutowy

Strzelno

Turniej piłki nożnej im. L. Dettlaffa

Starzyno

Festyny: Darzlubie, Mieroszyno, Strzelno

teren gminy

Mistrzostwa gminne w tenisie ziemnym

Strzelno

XXV Maraton Ziemi Puckiej

teren gminy

Letni Festyn Rekreacyjny Gminy Puck

Połczyno

Rozgrywki piłki nożnej- runda jesiena

teren gminy

Otwarte Mistrz. gminy w 4-boju rzut.

Połczyno

Jesienne zawody L.A. dla szkól podst

Żelistrzewo

Jesienne zawody L.A. dla szkół gimn.

Żelistrzewo

Biegi przełajowe Leśniewo - Piaśnica

Leśniewo

Olimpiada najmłodszych

Darzlubie

Turniej skata sportowego na Święto Niepodległości

Strzelno

IV Otwarte zawody Siłacze Ziemi Puckiej

Leśniewo

Udział zawodników gminy Puck w imprezach wyższego szczebla –

Darzlubie

okręgowe, regionalne
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C. Infrastruktura sportowa w poszczególnych sołectwach

Infrastruktura sportowa na terenie gminy Puck przedstawia się następująco:
BŁĄDZIKOWO - brak infrastruktury

BRUDZEWO – brak infrastruktury

CELBOWO – boisko do piłki nożnej

DOMATOWO – boisko do piłki nożnej, szkolne boiska do gier małych (siatkówka,
koszykówka)
DOMATÓWKO - brak infrastruktury

DARZLUBIE - boisko do piłki nożnej wraz z urządzeniami do lekkiej atletyki (skocznia,
rzutnia, bieżnia okrężna 200 m), sala gimnastyczna szkolna (ok. 24 x 12 m), piłce
siatkowej, tenisie stołowym

GNIEŻDŻEWO - dwa boiska do piłki nożnej (jedno w trakcie urządzania), boisko szkolne
do gier małych (siatkówka, koszykówka), szkolna sala gimnastyczna (ok. 18,5 x 10,5 m)

LEŚNIEWO – boisko do piłki nożnej, szkolne boisko do gier małych (siatkówka), skocznia,
rzutnia, boisko sportowe asfaltowe k. remizy OSP- koszykówka, siłownia

ŁEBCZ - boisko do piłki nożnej, szkolne boiska do gier małych (siatkówka, koszykówka),
bieżnia, siłownia

MIEROSZYNO - szkolne boiska do gier małych (piłka ręczna, siatkówka plażowa),
urządzenia do lekkiej atletyki (skocznia, rzutnia, bieżnia)

MRZEZINO - boisko do piłki nożnej, szkolna sala gimnastyczna (ok. 18 x 10 m), budowa
boiska szkolnego, wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół

14
SRiP – PPBS Gdańsk - Oliwa

strategia rozwoju sportu i kultury fizycznej – gmina Puck

2008 – 2015

MECHOWO – budowa boiska do piłki nożnej

OSŁONINO - boisko do piłki nożnej, pomost dla małych łodzi żaglowych bez zaplecza

POŁCZYNO - boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej, urządzenia do lekkiej
atletyki (skocznia, rzutnia), siłownia

POŁCHOWO – boisko do piłki nożnej, szkolne boisko asfaltowe do piłki ręcznej, koszykowej
i siatkowej

REKOWO GÓRNE – boisko do piłki nożnej w trakcie urządzania, szkolne boisko do gier
małych (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka)

RADOSZEWO - brak infrastruktury

RZUCEWO – szkolny stadion nie pełno wymiarowy (bieżnia okrężna ok. 200 m), szkolna
sala gimnastyczna (24 x 13) – własność powiatu, pomost dla małych łodzi żaglowych bez
zaplecza

SMOLNO - boisko do piłki nożnej

SWARZEWO - boisko do piłki nożnej, szkolne boiska do gier małych (siatkówka)

SŁAWUTOWO – plac do gier dużych w trakcie urządzania

STRZELNO - boisko do piłki nożnej, siłownia, szkolne boiska do gier małych (piłka ręczna,
koszykówka, siatkówka), kort tenisowy asfaltowy

STARZYNO – dwa boiska do piłki nożnej (100 x 56) z zapleczem socjalnym, szkolna sala
gimnastyczna (30 x 18 m, plus wnęka 12 x 6 m), sala korekcyjna (12 x 8,4 m), siłownia,
boiska szkolne do gier małych (koszykówka), boisko do siatkówki, dwa boiska do
koszykówki
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STARZYŃSKI DWÓR - brak infrastruktury

WERBLINIA - boisko do piłki nożnej, szkolna sala gimnastyczna (23,2 x 11,3 m)

ZDRADA - brak infrastruktury

ŻELISTRZEWO – pełno wymiarowy stadion z zapleczem, szkolna sala gimnastyczna (29, 4
x 17,5 m), szkolne boiska do gier małych (asfaltowe)- siatkówka, piłka ręczna, kort
tenisowy

Razem:

Stadion –
Boiska do piłki nożnej –

1
20

Boiska do gier małych (szkolne) – 10
Siłownie –

4

Sale gimnastyczne –

5

Sale gimnastyczne (30 x 18) -

2

Korty tenisowe –

1

Zaplecze (szatnie) –

2
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D. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE O CHARAKTERZE SPORTOWYM
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY PUCK

Nazwa

Adres

Ludowy Zespół Sportowy

Celbowo

Ludowy Zespół Sportowy

Darzlubie

Charakterystyka działania

„ PUMA”
Ludowy

Zespół

Sportowy Domatowo

„JASTRZĄB”
Ludowy Zespół Sportowy

Gnieżdżewo

Ludowy Zespół Sportowy „AJAX”

Leśniewo

Ludowy

Zespół

Sportowy Mechowo

Zespół

Sportowy Mieroszyno

„RELAKS”
Ludowy

Rozwój kultury fizycznej wśród

„CZARNA WODA”
Ludowy Zespół Sportowy „ PIAST” Domatówko
Ludowy Zespół Sportowy
Ludowy

Zespół

dzieci i młodzieży.

Osłonino

Sportowy Połchowo

„KASZUBY”
Ludowy Zespół Sportowy „ISKRA”
Ludowy

Połczyno

Zespół

Sportowy Smolno

Zespół

Sportowy Starzyno

„HURAGAN”
Ludowy
„KASZUBIA”
Ludowy Zespół Sportowy

Strzelno

„ABC SOKÓŁ”
Ludowy

Zespół

Sportowy Swarzewo

Zespół

Sportowy Łebcz

„JANTAR”
Ludowy
„WICHER”
Uczniowski Klub Sportowy

Darzlubie

Uczniowski Klub Sportowy

Gnieżdżewo
17
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Sportowy Rzucewo

„OSADA”
Uczniowski Klub Sportowy

Starzyno

Uczniowski Klub Sportowy

Żelistrzewo

Ludowy Zespół Sportowy

Mrzezino,

„ START”

ul. Dworcowa 28

Rozwój

Klub Sportowy „KORONA”

Żelistrzewo,

wychowanie

ul. Kasztanowa 23

sport

i

popularyzacja
młodzieży

sportu,
poprzez

Lekkoatletyczny Klub Sportowy

Puck, ul. Lipowa Rozwój kultury fizycznej wśród

„ Ziemi Puckiej”

3c

LGD „Bursztynowy Pasaż”

Puck,

dzieci i młodzieży
ul.

Lutego 29

10-go Wspieranie

kultury

regionalnej-

kaszubskiej, działania na rzecz
wzbogacania

życia

kulturalnego

na wsiach
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Opracowanie SWOT jest ważnym etapem każdego procesu planowania strategicznego
- stanowi fundament późniejszego określania celów strategicznych oraz pozostałych działań
ważnych w interesującym tu obszarze sportu i rekreacji.
Analiza SWOT została przeprowadzona podczas spotkań grupowych, wśród jego
uczestników metodą analizy całościowej. Obejmuje ona:
•

Mocne strony oraz szanse – pozytywne elementy i uwarunkowania rozwoju
szeroko rozumianego sportu i rekreacji gminnej; szanse jego rozwoju w
odpowiednich kierunkach

•

Słabe strony i zagrożenia – negatywne elementy szeroko rozumianego sportu i
rekreacji gminnej, zagrożenia rozwoju poszczególnych jego kierunków

MOCNE STRONY – ATUTY i SZANSE DALSZEGO ROZWOJU

festyny, imprezy, zawody sportowe (ich organizacja, przebieg, poziom atrakcyjności oraz
ilość)
piłka nożna (liczba rozgrywek, infrastruktura, liczba uprawiających, poziom sportowy,
kluby)
ludzie (kapitał ludzki) zajmujący się sprawami sportu, rekreacji, kultury fizycznej (zarówno
zarządzający lokalnym sportem – władze gminy, działacze, jak i trenerzy, nauczyciele,
osoby pracujące społecznie na rzecz sportu)
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inwestycje, szczególnie w ostatnich latach w szeroko rozumiany sport- zwłaszcza w
infrastrukturę sportową
tenis stołowy (rozgrywki, uczestnictwo)
lekkoatletyka (imprezy, uczestnictwo)
biegi przełajowe (imprezy, uczestnictwo)
nakłady finansowe na sport i rekreację w gminie
promocja, popularyzacja sportu wśród mieszkańców
istniejące kluby i związki sportowe
ścieżki rowerowe i ich rozbudowa
przystanie nad Zatoką Pucką

SŁABE STRONY - ZAGROŻENIA ROZWOJU

małe zainteresowanie ofertą sportową wśród mieszkańców gminy/ małe zaangażowanie w
sport i rekreację
nierównomierny rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy (część sołectw bez
infrastruktury czy imprez)
brak wystarczającej liczby sal gimnastycznych przy szkołach, szczególnie podstawowych/
brak obiektów sportowych – krytych
brak infrastruktury z pełnym zapleczem do uprawiania żeglarstwa
brak ogólnodostępnego basenu,
brak sali widowisko – sportowej (wielofunkcyjnej)
brak lodowiska
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uprawianie sportu przez małą liczbę dzieci i młodzieży (nie tylko wyczynowe uprawianie,
także brak zainteresowania sportem/ rekreacją powszechną)
niewystarczająca ilość obiektów sportowych, słaby dostęp do istniejącej (ograniczona
możliwość korzystania)
brak ścieżek zdrowia oraz miejsc rekreacyjnych dla niepełnosprawnych
brak wystarczającej liczby ścieżek oraz szlaków rowerowych
mała liczba zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym/ rekreacyjnym
niewystarczająca aktywność niektórych UKS- ów i LZS-ów oraz sołectw w obszarze sportu
niewystarczająca liczba godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach
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Sport i kultura fizyczna – by łączyć wszystkich mieszkańców
gminy Puck – Ziemi Puckiej
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CEL STRATEGICZNY

Rozbudowa oraz modernizacja zróżnicowanej pod kątem
użyteczności/wykorzystania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
gminy. Rozwój sportu amatorskiego i kwalifikowanego
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A. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

a) dalsza rozbudowa, modernizacja (inwestycje) - zróżnicowanej pod kątem wykorzystania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

b) sala gimnastyczna przy każdej szkole podstawowej
c) rozbudowa ścieżek i szlaków rowerowych/ propagowanie turystyki rowerowej
d) rozbudowa infrastruktury lekkoatletycznej
e) rozwój infrastruktury do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych

B. DZIAŁANIA WAŻNE

a. budowa ścieżek zdrowia przy obiektach sportowych i rekreacyjnych
b. poprawa dostępu do istniejącej infrastruktury sportowej (zwiększenie możliwości korzystania z
infrastruktury sportowej)
c. wielofunkcyjne boiska z pełnym zapleczem na terenie gminy, sztuczna nawierzchnia
d. budowa sali widowisko – sportowej (wielofunkcyjnej)- w większych ośrodkach na terenie gminy
e. budowa ogólnodostępnego basenu
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CEL STRATEGICZNY
Zabezpieczenie finansowe i organizacyjne rozwoju sportu i kultury
fizycznej na terenie gminy Puck

A. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

a) starania o fundusze krajowe centralne, regionalne oraz unijne na rozwój sportu/ rekreacji oraz
przygotowania i podnoszenia kwalifikacji kadry trenerskiej/ instruktorskiej

b) zwiększenie finansowania sportu na terenie gminy
c) wspieranie organizacyjne i finansowe sportu kwalifikowanego na terenie gminy Puck
d) pozyskiwanie funduszy ze źródeł prywatnych; partnerstwo publiczno – prywatne

B. DZIAŁANIA WAŻNE

a) profesjonalizacja kadry/ osób zajmujących się sportem, poprawa i doskonalenie kwalifikacji,
zdobywanie licencji
b) aktywizacja UKS- ów, niektórych LZS- ów, klubów sportowych oraz sołectw w dziedzinie sportu
c) powstanie lokalnego partnerstwa (koalicji) na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy
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CEL STRATEGICZNY
Organizacja/ realizacja: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Gminne
Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, organizacje pozarządowe i inne,
imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla wszystkich
mieszkańców gminy Puck

A. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

a) kontynuacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży
b) sport rodzinny - popularyzacja
c) zwiększenie godzin gimnastyki korekcyjnej w szkołach
d) większa liczba imprez masowych, rekreacyjnych dla wszystkich, imprezy dla dorosłych, starszych
mieszkańców gminy, imprezy dla osób niepełnosprawnych

B. DZIAŁANIA WAŻNE

a) realizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym przez cały rok
b) zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych (sportowo- rekreacyjnych) w szkołach
c) dowóz na imprezy sportowe rangi gminnej i wyższej
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CEL STRATEGICZNY

Propagowanie i promocja idei/ducha sportu oraz kultury fizycznej
wśród wszystkich mieszkańców gminy Puck

A. DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

a) szeroko rozumiane propagowanie/ promowanie sportu, rekreacji, turystyki rodzinnej wśród
mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, także mobilizowanie mieszkańców do sportu

b) działania lokalnych autorytetów na rzecz propagowania, promocji i upowszechniania sportu,
kultury fizycznej oraz rekreacji wśród wszystkich mieszkańców gminy

B. DZIAŁANIA WAŻNE

a) skuteczne komunikowanie i informowanie o odbywających się imprezach sportowo –
rekreacyjnych oraz formach i możliwościach uczestnictwa; zróżnicowane sposoby i metody dotarcia
z informacją, e – informacja
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VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

A. Fundusze Strukturalne w ramach programów Unii Europejskiej
a) w ramach realizowanych w latach 2007-2013 Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: środki na przedsięwzięcia
bezpośrednio związane z infrastrukturą sportową, tworzenie nowych i modernizowane
istniejących obiektów sportowych i
turystycznej i rekreacyjnej:

rekreacyjnych oraz, w zakresie

infrastruktury

budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej

rozwojowi aktywnych form wypoczynku – szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, plaż,
kąpielisk, przystani wioślarsko-kajakowych

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki: daje środowiskom sportowym możliwość
ubiegania się o dofinansowanie projektów obejmujących m.in. szkolenia i rozwój
umiejętności

osób zatrudnionych w

sektorze

sportu, przeciwdziałanie

wykluczeniu

społecznemu poprzez sport np. osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk
dysfunkcyjnych czy rozwój oferty edukacyjnej szkół na poziomie lokalnym poprzez
organizację zajęć sportowych

B. Środki pochodzące z budżetu centralnego m. in. Ministerstwa Sportu i Turystyki
a) dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r.
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b) program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych i boisk piłkarskich w ramach
programu "Blisko-Boisko". Zasady dofinansowania i terminy składania wniosków do
programów dostępne od marca 2008 r.

c) środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10
lipca 2006 r. na m. in. zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, organizacje obozów
sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, promocję sportu i rekreacji, organizację
imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze masowym, sport osób niepełnosprawnych

d) środki na realizację zadań związków sportowych w oparciu o programy realizacji zadań

e) program Orlik 2012

C. Środki wojewódzkie – Urząd Marszałkowski
a) Budżet woj. pomorskiego: kultura fizyczna i sport
Zaplanowane na 2008 rok przez samorząd Województwa środki na zadania z zakresu
kultury fizycznej i sportu przeznaczono na:
•

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji organizacjom

pozarządowym
•

nagrody dla najlepszych sportowców lub szkoleniowców za uzyskane wyniki

sportowe
•

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań

b) Kontrakt Wojewódzki
c) środki z programów unijnych zarządzane przez Urząd Marszałkowski

D) Środki własne Samorządu Gminnego na realizację zadań Gminy w zakresie
sportu dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

E)

Środki pochodzące od sponsorów (partnerstwo publiczno – prywatne)oraz z

darowizn
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VII. Wdrażanie oraz monitoring Strategii

Strategia rozwoju sportu na terenie gminy Puck

to dokument określający kierunki

rozwoju w obszarze sportu, kultury fizycznej oraz rekreacji na lata 2008 – 2015.
Koordynacja

wdrażania

Strategii

leży

po

stronie

samorządu

gminy

Puck.

W celu prawidłowego wdrożenia założeń Strategii konieczna jest jej operacjonalizacja, a
więc opracowanie i uchwalenie przez władze oraz Radę Gminy szczegółowych dokumentów
dotyczących konkretnych inwestycji i działań w zakresie interesującej tu dziedziny.
Dokumenty operacyjne muszą powstać w oparciu o możliwości finansowe gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem dochodów oraz wydatków.
Szczególnym obszarem są fundusze zewnętrzne, w ramach funduszy strukturalnych,
które powinny stanowić zasadniczą bazę finansowania poszczególnych działań.
Wdrażaniem poszczególnych zapisów Strategii powinna zajmować się jedna z komórek
/zespół w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy. Zespół wdrażający strategię
sportu powinien, co pewien czas np. pół roku, zbierać się i ocenić poziom wdrażania
poszczególnych celów i kierunków działań. Swoją opinię powinien przekazać Wójtowi Gminy
i Radzie, proponując także konkretne rozwiązania w ramach zapisanych w Strategii celów
strategicznych, działań priorytetowych i pozostałych działań ważnych.
Istotne wydaje się nakreślenie planów działań, w oparciu o konkretne granice czasowe
np. wykonanie/ realizacja działania do września br., do listopada br., do końca 2009 itd.,
które

stanowić

będą

zasadniczy

wskaźnik

konieczności

realizacji

poszczególnych

postanowień.

Monitorowanie wdrażania Strategii to warunek skutecznej realizacji celów i zadań tu
nakreślonych. Skuteczny monitoring ma służyć kontroli postępu realizacji poszczególnych
zapisów oraz sprawdzaniu osiągniętych rezultatów. Monitoring to także ocena, na ile podjęte
działania przynoszą społeczną korzyść.
Monitoringiem powinien zajmować się wspomniany wyżej zespół składający się z osób
zajmujących się sprawami sportu i kultury fizycznej, który co pewien czas będzie dokonywał
formalnej oceny podejmowanych działań, a także opiniował powstające projekty.
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Cele strategiczne. Działania priorytetowe

Schematy działań

CEL STRATEGICZNY
Rozbudowa oraz modernizacja zróżnicowanej pod kątem
użyteczności/wykorzystania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
gminy. Rozwój sportu amatorskiego i kwalifikowanego

D Z I A Ł A N I A

P R I O R Y T E T O W E

dalsza rozbudowa,

sala gimn. przy

rozbudowa

rozwój infr.

rozbudowa

modernizacja (inwestycje) -

każdej szkole

ścieżek

do upr.

infrastr.

zróżnicowanej pod kątem

podstawowej

rowerowych/

żeglarstwa

lekkoatletycz

wykorzystania – inf.

propagowanie

i sportów

nej

sportowej i rekreac.

turystyki

wodnych

rowerowej

DZIAŁANIA

WAŻNE

budowa ścieżek zdrowia przy

budowa

budowa sali

wielofunkc.

poprawa

obiektach sportowych i

ogólnodostępnego

widowisko –

boiska z pełnym

dostępu do

rekreacyjnych

basenu

sportowej

zapleczem,

istniejącej

(wielofunkcyjnej

sztuczna nawierz.

infr. sport.

)
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CEL STRATEGICZNY
Zabezpieczenie finansowe i organizacyjne rozwoju sportu i
kultury fizycznej na terenie gminy Puck

D Z I A Ł A N I A
starania o fundusze krajowe
centralne,

regionalne

P R I O R Y T E T O W E

zwiększenie finansowania sportu na terenie

oraz

gminy

pozyskiwanie funduszy
ze źródeł prywatnych;

unijne na rozwój sportu/

partnerstwo publiczno –

rekreacji oraz przygotowania

prywatne

kadry
wspieranie organizacyjne i finansowe sportu kwalifikowanego na
terenie gminy Puck
DZIAŁANIA

WAŻNE

powstanie lokalnego partnerstwa (koalicji) na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie gminy
profesjonalizacja kadry/ osób zajmujących się

aktywizacja UKS- ów oraz niektórych LZS- ów,

sportem, poprawa i doskonalenie kwalifikacji,

klubów sportowych oraz sołectw w dziedzinie

zdobywanie licencji

sportu
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CEL STRATEGICZNY
Organizacja/ realizacja: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki,
Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, organizacje
pozarządowe i inne,
imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla wszystkich
mieszkańców gminy Puck

D Z I A Ł A N I A

P R I O R Y T E T O W E

sport

zwiększenie godzin

większa liczba imprez masowych,

kontynuacja nauki

rodzinny,

gimnastyki

rekreac. dla wszystkich, imprezy dla

pływania dzieci i

popularyzacja

korekcyjnej w

dorosłych, starszych mieszkańców gm.,

młodzieży

szkołach

imprezy dla osób niepełnosprawnych

DZIAŁANIA

WAŻNE

dowóz na imprezy sportowe rangi gminnej i wyższej
realizowanie imprez o charakterze sportowym i

zróżnicowana oferta zajęć pozalekcyjnych

rekreacyjnym przez cały rok

(sportowo- rekreacyjnych) w szkołach
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CEL STRATEGICZNY
Propagowanie i promocja idei/ducha sportu oraz kultury
fizycznej wśród wszystkich mieszkańców gminy Puck

D Z I A Ł A N I A

P R I O R Y T E T O W E

szeroko rozumiane propagowanie/ promowanie sportu,
rekreacji,

turystyki

rodzinnej

wśród

działania lokalnych autorytetów na rzecz

mieszkańców,

propagowania, promocji i upowszechniania

szczególnie dzieci i młodzieży, także mobilizowanie

sportu, kultury fizycznej oraz rekreacji

mieszkańców do sportu

wśród wszystkich mieszkańców gminy

DZIAŁANIA

WAŻNE

skuteczna komunikacja i informacja o odbywających się imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz
formach i możliwościach uczestnictwa; zróżnicowane sposoby i metody dotarcia z informacją,
e- informacja
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ANEKS

ANKIETA
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SZANOWNI PAŃSTWO
Tworząc strategię rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Puck chcemy ażeby osoby, które pełnią ważne
funkcje w środowisku lokalnym, które są autorytetami lokalnymi, a które zajmują się problematyką sportu i kultury
fizycznej, wypowiedziały się na jej temat. Ankieta daje taką możliwość. W pełni anonimowa zawiera pytania odnośnie
podstawowych spraw związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego sportu/ kultury fizycznej na terenie gminy.
Uwagi Państwa stanowić będą ważny element powstającej strategii. Dziękujemy za wypełnienie niniejszej ankiety.
_________________________________________________________________________________________
pyt. 1 Jakie są Pani/ Pana zdaniem mocne i słabe strony sportu i kultury fizycznej w gminie/ na terenie
zamieszkiwanego sołectwa (wady i zalety) ?

mocne strony
gmina (ogólnie)

a1

słabe strony
sołectwo

nie wiem

gmina

a2

sołectwo

nie wiem

pyt. 2 Jakie konkretne działania powinny być realizowane w celu rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie: ?
gminy (jako całość)
a1

sołectwa, na terenie którego Pani/ Pan mieszka
a2

Pyt. 3 Czego szczególnie brakuje w Pani/ Pana sołectwie odnośnie sportu i kultury fizycznej , a co w pierwszej kolejności
(jako szczególnie potrzebne i ważne) powinno zostać zrealizowane ?

nie wiem/ nie ma takiej konieczności

Pyt. 4 Ewentualne, dodatkowe Pani/ Pana przemyślenia, pomysły, idee odnoszące się do strategii sportu na terenie gminy
Puck.
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OSOBY ZE STRONY WYKONAWCY TWORZĄCE STRATEGIĘ

Paweł Bykowski – absolwent socjologii UG, asystent w Katedrze Nauk Społecznych na
Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Sylwia Winnicka – absolwent UG oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i
kierowania

zasobami

ludzkimi

na

Wydziale

Zarządzania

i

Ekonomi

Politechniki Gdańskiej, doktorantka UG na Wydz. Nauk Społecznych

Piotr Kaczyński – absolwent socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Studio Reklamy i Promocji-

Pomorska Pracownia Badań Społecznych :

80-387 Gdańsk- Oliwa ul. Lęborska 21

tel. 058 557-12-23

e – mail srip_ppbs@poczta.onet.pl
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