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I. Wprowadzenie 
 

Program rozwoju sportu na lata 2019-2023 jest dokumentem przedstawiającym 

najważniejsze kierunki rozwoju sportu w odniesieniu do oczekiwań oraz potrzeb mieszkańców 

Tczewa. 

 

Współczesny sport jest intensywnie rozwijającą się dziedziną życia społecznego. 

Naturalną potrzebą życiową człowieka jest aktywność ruchowa, która służy wszechstronnemu 

rozwojowi organizmu i stanowi źródło ogromnej satysfakcji. Małe dziecko zanim uświadomi 

sobie celowość ruchu, realizuje idee budowania sprawności fizycznej poprzez zabawę. Z czasem 

zabawa przeradza się w świadome działanie, przygotowujące człowieka do systematycznej pracy 

zmierzającej do zapewnienia prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Środkiem do osiągnięcia 

powyższego celu jest uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach sportowych - w pierwszej 

kolejności ogólnorozwojowych, następnie nakierowanych na doskonalenie umiejętności                          

i osiągnięcie sukcesu w wybranych dyscyplinach sportu. 

 

Czynne uczestnictwo w kulturze fizycznej, rekreacji ruchowej i sporcie kształtuje 

pozytywne cechy charakteru: ambicję, wytrwałość, odporność na stres, systematyczność, 

koleżeństwo, solidarność oraz odpowiedzialność przygotowujące człowieka do aktywnego 

i świadomie ukierunkowanego dorosłego życia. Uprawianie sportu daje poczucie satysfakcji, 

przez co wzrasta nasza samoocena. Nakłady poniesione na rozwój sportu, na sportową edukację 

oraz promowanie dobrych nawyków aktywności fizycznej daje wymierne efekty w promowaniu 

zdrowego i sprawnego społeczeństwa. Jednym z zadań, które postawił przed sobą samorząd jest 

wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.  

 

Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne są zobowiązane 

do popierania rozwoju kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Obowiązkiem 

organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej                  

i rekreacji ruchowej jest tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla 

rozwoju tych dziedzin. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizując tę misję opracowało dokument 

rządowy pod nazwą „Program Rozwoju Sportu do roku 2020”, zgodnie z którym inwestycje                   

w sport należy traktować przede wszystkim jako szeroko rozumianą prewencję zdrowotną oraz 

sprzyjanie postawom prospołecznym. Ponadto sport pełni funkcję wychowawczą, szczególnie              

w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.2019.1468 t.j.) określa sport 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. Sport wraz z wychowaniem 

fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną. 

 

         Sport jest ważnym elementem strategii działania samorządu Tczewa na rzecz rozwoju 

gminy, gdyż wpływa on na jakość życia mieszkańców, przyczynia się do kształtowania zdrowego 

społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu regionu, zaangażowanego w rozwiązywanie 

codziennych problemów, a przede wszystkim społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. 

Zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny wizerunek gminy.  
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II. Stan aktualny 
 

Wiodącą rolę w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej oraz 

sportu w Tczewie spełniają: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, szkoły, kluby sportowe oraz 

organizacje pozarządowe mające w swoim statucie propagowanie sportu i zdrowego stylu życia. 

Swoje zadania  realizują w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji oraz rehabilitacji 

ruchowej. Działania są koordynowane przez Urząd Miejski i mają charakter planowy, zgodny                   

z określoną polityką lokalną, uwarunkowaną przez: 

- wielkość budżetu, 

- aktualne przepisy prawne, 

- liczbę stowarzyszeń i rodzaj ich działalności, 

- zapotrzebowanie społeczne na czynną aktywność fizyczną, 

- udział zaangażowanych środków sponsorskich, 

- stan techniczny miejskiej bazy sportowej, 

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

Wymienione instytucje i organizacje zarządzają bazą sportową, prowadzą zajęcia 

szkoleniowo-treningowe, tworzą system współzawodnictwa sportowego, organizują imprezy 

sportowe oraz rekreacyjne. Powstaje w ten sposób powszechna i ogólnie dostępna oferta 

skierowana głównie do młodego pokolenia w wielu dyscyplinach sportowych.  

 

 

 

II.1. Wykaz instytucji, klubów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

działających na terenie miasta Tczewa, w następujących obszarach:  
 

1. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, 

2. Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Gryf” z siedzibą w Tczewie 

 piłka nożna 

3. Klub Sportowy ,,Pogoń” z siedzibą w Tczewie 

 piłka nożna 

4. Kolejowy Klub Sportowy ,,Unia” z siedzibą w Tczewie 

 wioślarstwo 

 piłka nożna 

5. Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły” z siedzibą w Tczewie 

 piłka nożna 

6. Stowarzyszenie piłkarskie ,,Wisła” z siedzibą w Tczewie 

 piłka nożna 

7. Akademia Piłkarska w Tczewie 

 piłka nożna 

8. Akademia Młodych Orłów w Tczewie 

 piłka nożna 

9. Parafialny Klub Sportowy ,,Fara” z siedzibą w Tczewie. 

 piłka nożna 

 piłka siatkowa 

10. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ,,Sambor” z siedzibą w Tczewie 

 piłka ręczna 

11. Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Sambor” z siedzibą w Tczewie 

 piłka ręczna 

 lekkoatletyka 
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12. Uczniowski Klub Sportowy ,,Krawiec” przy SP 10 w Tczewie 

 lekkoatletyka 

13. Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” z siedzibą w Tczewie 

 pływanie 

 pięciobój nowoczesny 

14. Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka” z siedzibą w Tczewie 

 koszykówka 

15. ,,Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie” z siedzibą w Tczewie 

 koszykówka 

16. Towarzystwo Miłośników Koszykówki ,,Pomorze” z siedzibą w Tczewie 

 koszykówka 

17. Stowarzyszenie Ludzi Sportu ,,SLS” z siedzibą w Tczewie 

 koszykówka 

18. Uczniowski Klub Sportowy ,,Skoczek” przy SP 11 w Tczewie 

 szachy 

19. Uczniowski Klub Sportowy ,,Centrum” z siedzibą w Tczewie 

 szachy 

20. Stowarzyszenie Brydża Sportowego ,,Trefl” z siedzibą w Tczewie 

 brydż sportowy 

21. Uczniowski Klub Sportowy ,,Hubertus” z siedzibą w Tczewie 

 tenis stołowy 

22. Stowarzyszenie  Sportowe ,,Klub Sportów Siłowych” z siedzibą w Tczewie 

 trójbój siłowy 

23. Klub Sportowy ,,Wisła” z siedzibą w Tczewie 

 boks 

24. Sportowy Klub Karate ,,Senshi” z siedzibą w Tczewie 

 karate 

25. Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie 

 karate 

26. Tczewskie Stowarzyszenie ,,Aikido Aikikai” z siedzibą w Tczewie 

 aikido 

27. EBRO Gym w Tczewie 

 siłownia 

 sauna  

 fitness 

28. Colorfit Gym & Fitness Center  

 siłownia 

 pole fitness 

29. Klub Sportowy ,,Arkadia” z siedzibą w Tczewie 

 pollbilard 

30. Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej z siedzibą w Tczewie 

 radioorientacja sportowa 

31. Liga Obrony Kraju Koło Miejskie w Tczewie 

 strzelectwo 

32. Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,Relax” z siedzibą w Tczewie 

 taniec sportowy 

33. Taneczny Klub Sportowy ,,Takt” w Tczewie 

 sportowy taniec towarzyszki 

 Hip Hop, dancehall, balet – w ramach Tczewskiej Akademii Kreacji Tańca 
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34. Uczniowski Klub Sportowy ,,Wictoria” – OHP. 

35. Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych ,,Tramp” z siedzibą w Tczewie. 

36. Stowarzyszenie ,,Biegający Tczew” z siedzibą w Tczewie. 

37. Tczewska Inicjatywa Rowerowa z siedzibą w Tczewie. 

38. Stowarzyszenie UKS ,,Rowerowy Tczew” z siedzibą w Tczewie. 

 

 

II.2. Obiekty sportowe w mieście:  

 
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji  ul. Wojska Polskiego 28 a 

Baseny 

 basen kryty – duży o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,4 m do 1,8 m 

 basen kryty – mały o wymiarach 12,5m x 6m i głębokości od 0,8 m do 1 m 

 kompleks basenów odkrytych o powierzchni ok. 1 ha, baseny 650 m², max głębokość 

1,8m, brodzik o powierzchni ok. 30m² i głębokości 40 cm 

Fitness Club i sauna 

 nowoczesna siłownia o powierzchni ok. 220 m² 

 sala do aerobiku o powierzchni ok. 125 m² 

,,Kanonka” 

 kompleks rekreacyjno - sportowy „Kanonka” o powierzchni ok. 3 ha, w skład którego 

wchodzi: teren trawiasty niezagospodarowany, plac zabaw, ścieżka gimnastyczna, 

siłownia plenerowa, trzy boiska do siatkówki plażowej, 

 skatepark – teren o powierzchni  560 m² zabudowany elementami betonowymi do jazdy na 

rowerach, deskorolkach, 

 lodowisko kryte/rolkowisko o wymiarach całkowitych 33m x 42 m oraz tafli o wymiarach 

40m x 20m. 

 Korty tenisowe 

 dwa korty tenisowe ziemne przy ul. Wojska Polskiego o nawierzchni mączki ceglanej 

 trzy korty tenisowe ziemne przy ul. Sienkiewicza o nawierzchni mączki ceglanej 

 dwa korty tenisowe w hali namiotowej o sztucznej nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego 

Boiska sportowe: 

 boisko przy ul. Andersena o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę ręczną                      

i koszykówkę o wymiarach 30 x 17 m, 

 boisko przy ul. Flisaków o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę                       

o pow. 534,80 m² i koszykówkę o pow. 613,11 m² 

Obiekty w niecce Czyżykowskiej 

  pupmtrack- składa się z 4 odcinków o długościach 45; 60; 94 oraz 142 m; o konstrukcji 

drewnianej pokrytej sklejką wodoodporną z nawierzchnią kompozytową. 

 boisko do piłki siatkowej plażowej, piaszczyste o wymiarach całkowitych 24m x 16m, 

 

Stadiony 

Stadion sportowy im. Alfonsa Guzińskiego przy ul. Bałdowskiej  

 

W 2019 roku rozpoczęto modernizację stadionu. 

Pierwszy etap realizacji obejmuje: 

1. Budowę i montaż nawierzchni bieżni sportowej typu SANDWICH wraz z uzyskaniem 

świadectwa PZLA. 

2. Budowę boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej. 

3. Wykonanie skoczni w dal i do trójskoku. 
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4. Wykonanie rzutni do pchnięcia kulą – stanowisko rozgrzewkowe z nawierzchnią z mączki 

ceglastej. 

5. Montaż skrzynki do skoku o tyczce. 

6. Stanowisko do rzutu dyskiem. 

7. Stanowisko do pchnięcia kulą. 

8. Budowę części wygrodzenia stadionu i bieżni. 

 

W kolejnym etapie przewiduje się: 

1. Budowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla trenerów, sędziów i zawodników. 

2. Budowę parkingu dla aut i autokarów. 

3. Budowę trybun dla kibiców wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych. 

4. Budowę kas biletowych. 

5. Wykonanie profesjonalnego oświetlenia bieżni. 

 

Stadion im. Jana Stachowiaka przy ul. Elżbiety 

 płyta główna 100m x 68m 

 płyta boczna (treningowa) 

 

Stadion im. Henryka Guzego przy  ul. Ceglarskiej 

 boisko o wymiarach 110m x 70 m (pole gry 100m x 66m) 

 boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 110m x 66m 

 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji co roku jest organizatorem szeregu imprez sportowo-

rekreacyjnych, m.in.: 

 Ferie zimowe z TCSiR, 

 Lato z TCSiR, 

 Turniej siatkówki dla dzieci - dwójki siatkarskie, 

 Grand Prix Tczewa w tenisie ziemnym, 

 Zawody kursantów - nauk pływania, 

 Otwarte Mistrzostwa Tczewa w wyciskaniu sztangi leżąc, 

 Turniej Badmintona, 

 Grand Prix w tenisie stołowym, 

 Street Workout Competotion BAR WARS, 

 Ogólnopolski Turniej piłki ręcznej kobiet, 

 Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej siatkówki, 

 Mikołajkowy Turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych, 

 Turniej tenisa stołowego im. B. Kuklińskiego, 

 Uliczny bieg Sambora, 

 Grand Prix Tczewa w siatkówce plażowej, 

 Turniej plażowej piłki ręcznej, 

 Tczewski Cross Rowerowy, 

 Turniej sportowo-rekreacyjny przedszkoli o Puchar Prezydenta Miasta Tczewa, 

 Mistrzostwa Tczewa w ratownictwie wodnym, 

 Test Cupera, 

 Challenge liga tenisowa, 

 Olimpiada seniora. 
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Baza sportowa w szkołach   
 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie  

ul. Czyżykowska 69 

 sala gimnastyczna o wymiarach 10,90m x 21,90m - parkiet 

 boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 10,20m x 20,20m – kostka brukowa 

 boisko do koszykówki o wymiarach 20,20m x 10,20m – kostka brukowa 

 boisko do piłki ręcznej o wymiarach 26,90m x 40,60m - asfalt 

 

2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte z Oddziałami Integracyjnymi 

w Tczewie: 

 

a) budynek przy ul. Gdańskiej 2  

 sala gimnastyczna o wymiarach 9m x 18m,  

 kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik  - 30m x 62m do gry w piłkę nożną oraz boisko 

wielofunkcyjne 19,1m x 32,1m  

 

b) budynek przy ul. Południowej 6  

 sala gimnastyczna w budynku o wymiarach 16,60m x 8,50m 

 hala Pilawa o wymiarach 29,80m x 14,00m  

 boisko do piłki ręcznej o wymiarach 25m x 37m 

 boisko do siatkówki o wymiarach 25m x 12,40m 

 

3. Szkoła Podstawowa nr 4  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie ul. Jagiełły 8 

 sala gimnastyczna o wymiarach 42,50m x 20,80m 

 widownia stojąca na 200 osób 

 trzy sale do tenisa stołowego (jedna sala o wymiarach 9m x 6m; dwie sale o wymiarach 

6m x 6m – każda) 

obiekty zewnętrzne: 

 boisko wielofunkcyjne o wymiarach 72m x 22m 

 boisko wielofunkcyjne  lekkoatletyczne z bieżnią prostą i okólną, rzutnią oraz skocznię do 

skoków w dal o wymiarach 120m x 60m. 

 

4. Szkoła Podstawowa nr 5   im. A. Mickiewicza w Tczewie ul. Obr. Westerplatte 18 

 sala gimnastyczna o wymiarach 20,65m x 27,62m 

 boisko sportowe o wymiarach 28,4m x 38,4m z nawierzchnią poliuretanową 

 bieżnia dwutorowa do skoku w dal o wymiarach2,99m x 63,21m oraz skocznia do skoku 

w dal (rozbieg o wymiarach 1,38m x 20,53m) wraz z zeskokiem o wymiarach 3,10m x 

10m 

  

5. Szkoła Podstawowa nr 7   im. S. Staszica w Tczewie ul. Stoczniowców 15A 

 sala gimnastyczna o wymiarach 11,75m x 23,75m o powierzchni 279,06 m² 

 boisko do piłki nożnej ze sztuczna trawą o wymiarach 30m x 60m 

 

6. Szkoła Podstawowa nr 8  im. Św. Wojciecha w Tczewie ul. Armii Krajowej 70 

 boisko przyszkolne o sztucznej nawierzchni 

 hala gimnastyczna wolnostojąca o wymiarach 40m x 60m (wymiar zewnętrzny                           

z wszystkimi pomieszczeniami) 

 boisko do koszykówki 28m x 15m 
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 trzy boiska do siatkówki o wymiarach 18m x 9 m każde 

 niepełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej o wymiarach 30m x 15m,  

 niepełnowymiarowe boisko piłki nożnej halowej o wymiarach 30m x 15m 

 boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 24m x 11m 

 

7. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. płk. St. Dąbka w Tczewie                   

ul. Konopnickiej 11 

 sala gimnastyczna o wymiarach 10,15m x 17,70m 

 boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne o wymiarach 160m x 75m (razem z trybunami) 

 kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik ze sztuczną nawierzchnią 30m x 62m 

  

8. Szkoła Podstawowa nr 11  im. M. Kopernika w Tczewie ul. Saperska 12 

 sala gimnastyczna 10m x 19m 

 kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik o wymiarach 62,30m x 30m  

 Orlik zimowy o wymiarach 32,30m x 19,40m 

 zeskok do skoku w dal z rozbiegiem ze sztucznej nawierzchni – 268m² 

 

9. Szkoła Podstawowa nr 12  im. B. Malinowskiego w Tczewie ul. Topolowa 23  

 sala gimnastyczna 20,2m x 42,42m 

 dwie salki do gimnastyki korekcyjnej po 5,7m x 14,8m (każda) 

 boisko z płytą trawiastą o wymiarach 60m x 30m 

 kompleks boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 61m x 26,54m, 

w tym: 

o boisko do piłki ręcznej oraz piłki nożnej o wymiarach 40m x 20m 

o dwa boiska do koszykówki o wymiarach 22m x 12m 

o boisko do siatkówki o wymiarach 18m x 9m. 

 bieżnia prosta 4-torową o długości 80m,  

 rzutnia do pchnięcia kulą o długości pola wyrzutu 500 cm 

 

10. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jadwigi Królowej – Uniwersyteckie Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące w Tczewie ul. Wodna 6     

a) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24m x 44m x 10m,  

w tym:  

boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m 

 niewymiarowe boisko do koszykówki 20m x 10m 

 dwa boiska do siatkówki o wymiarach 18m x 9m 

 

11. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie ul. Szkoły Morskiej 1 

 sala gimnastyczna 11m x 21m 

 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 22m x 44m 

 bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej 85m x 4,93 m 

 piaskownica do skoku w dal 9m x 3m, powierzchnia koła do rzutu kulą z okręgiem 3,27m² 

 

12. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie ul. Królowej Marysieńki 10 

 hala sportowa 24m x 48m 

 kompleks boisk sportowych z zapleczem sanitarnym Orlik im. Kamili Skolimowskiej: 

o boisko do piłki nożnej 30m x 62m (pole gry 26m x 56m); nawierzchnia – trawa 

syntetyczna), 

o boisko wielofunkcyjne 19,10m x 32,10m; nawierzchnia poliuretanowa. 
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13. Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. H.Sienkiewicza w Tczewie                          

ul. Bałdowska 19    

 sala gimnastyczna 14,7m x 27,7m 

 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 44m x 24 m, bieżnia 4-torowa                       

o długości 60m, piaskownica do skoku w dal 9m x 3m  

 

14. Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie                            

ul. Czyżykowska   

 hala sportowa z widownią 22m x 33m 

 kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 

 

15. Zespół Szkół Ekonomicznych im.ks.Janusza St. Pasierba w Tczewie ul. Gdańska 17  

 sala gimnastyczna 12m x 24m, tj.288 m² 

 boiska uniwersalne/wielozadaniowe 32m x 19m, tj.608 m² 

 bieżnie proste 100m x 4m, tj. 400 m², 

 boisko do piłki nożnej 62m x 30m, tj. 1860 m². 

 

16. Zespół Szkół Technicznych   im. kmdr. A. Garnuszewskiego w Tczewie ul. Parkowa 1  

 sala gimnastyczna 10,92m x 19,83m, tj. 216,54 m²; nawierzchnia – wykładzina PCW 

Tarkett, 

 siłownia 5,2m x 13,32m, tj. 69,26 m²; nawierzchnia – wykładzina PCW Tarkett, 

 boisko do piłki nożnej 45m x 30m, tj. 1350 m²; nawierzchnia – trawa. 

 

 

Przystań nad Wisłą 

We wrześniu 2019 roku oddano do użytku nowy slip do wodowania łodzi, w tym jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie -  na czas ćwiczeń przeciwpowodziowych. Nowy slip 

został przeniesiony o około 94 m od poprzedniego slipu. Nowy slip posiada następujące parametry:  

 powierzchnia około 250 m² 

 długość ok. 40 mb 

 spadek 14%-15% 

 szerokość 5 mb 

 nawierzchnia: płyta typu Yomb 

 

Infrastruktura osiedlowa:    

1. Siłownia przy ul. Prostej 

2. Siłownia  przy ul. Broniewskiego 

3. Plac zabaw przy ul. Broniewskiego 

4. Siłownia  i plac zabaw przy ul. Stanisławskiego 

5. Plac zabaw przy ul. Jedności Narodu 

6. Boisko wielofunkcyjne przy Klubie Młodzieżowym ”Przystań” 

7. Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 59 i 61 

8. Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 43,45,47,49,51,53,57 

9. Siłownia przy ul. Armii Krajowej 43,45,47,49,51,53,57 

10. Siłownia na Bulwarze Nadwiślańskim 

11. Siłownia na niecce przy ul. Jedności Narodu 
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12. Plac zabaw przy ul. Andersena w Tczewie 

13. Plac zabaw na  niecce Czyżykowskiej  

14. Siłownia na niecce Czyżykowskiej 

15. Siłownia  przy ul. Wąskiej 

16. Muzyczny plac zabaw przy Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej  przy ul. Zamkowej 26 

17. Boisko do siatkówki plażowej na Bulwarze Nadwiślańskim 

18. Plac zabaw na os. TTBS  przy ul. Gen. L Okulickiego 

19. Plac zabaw przy ul. Portowców wraz z siłownią 

20. Plac zabaw przy ul. Spółdzielczej wraz z siłownią 

21. Integracyjny plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej 

22. Plac zabaw przy ul. Przemysława II 

23. Plac zabaw na os. Bajkowym (pomiędzy ul. J. Brzechwy i ul. Andersena) 

24. „Street workout” przy ul. Fenikowskiego 

25. Bieżnia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 5   

26. Plac zabaw oraz siłownia na terenie rekreacyjnym przy ul. Jurgo, Harcerskiej , Hanny Hass 

27. Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej 8 

28. Siłownia przy ul. Armii Krajowej 10 

29. Plac zabaw na skwerze przy ul. Żwirki 

30. Plac zabaw przy ul. Wyzwolenia 

31. Siłownia na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 

32. Plac zabaw  na skwerze przy Alei Zwycięstwa 

33. Siłownia na terenie rekreacyjnym przy ul. Andersena 

34. Plac zabaw przy ul. Jagiełły 2 

35. Plac zabaw przy ul. Jagiełły 1-3 

36. „Street workout”  na Kanonce 

37. Plac zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim 

38. Place zabaw w niecce przy ul. Jedności Narodu – przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz 

między wieżowcami nr 11,12 i 13. 

39. Plac zabaw przy ul. Łąkowej 

40. „Street workout” przy  ul. Żuławskiej 

41. Skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 12  

42. Boisko do siatkówki plażowej na terenie rekreacyjnym przy ul. Jedności Narodu 

43. Plac zabaw przy ul. Kasztanowej 

44. Plac zabaw przy ul. Rokickiej 21 

45. Plac zabaw przy Al. Zwycięstwa 17 

46. Place zabaw na terenie szkół  w ramach programu „Radosna szkoła” : 

 SP nr 10 

 SP  nr  8 

 SP nr  5 

 SP nr 12 

47. Boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę przy ul. Flisaków 

48. Boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry  w koszykówkę i w piłkę nożną na terenie 

rekreacyjnym przy ul. Andersena 
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49. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę, koszykówkę, 

tenisa ziemnego  i piłę ręczną na terenie rekreacyjnym  przy Al. Kociewskiej 

50. Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę , 

koszykówkę , piłkę nożną i piłkę ręczną przy ul. Broniewskiego  

51. Boisko o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do gry w „koszykówkę uliczną” przy                            

ul. Jagiełły 2 

52. Kompleks boisk wielofunkcyjnych na osiedlu Garnuszewskiego (niecka przy ul. Jedności 

Narodu) 

53. Bieżnia lekkoatletyczna przy SP 10 

54. Bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 

55. Boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną przy ul. Ceglarskiej 

56. Boiska  o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjne 

do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa wykonane w ramach programu „Orlik 2012” : 

 SSP nr 2 

 SP nr 11 

 SP nr 10 

57.  Boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną przy SP nr 7. 
58. Boisko do gry w bule przy ul. Jedności Narodu nr 9 

 

Stojaki i ścieżki rowerowe: 

1. Sieć ścieżek rowerowych (wydzielone drogi dla rowerów oraz ciągi pieszo-rowerowe)                

w Tczewie liczy 23,3 km (22,8% całkowitej długości dróg publicznych). 

Do 2020 roku  zaplanowano dokończenie Wiślanej Trasy Rowerowej i ścieżki rowerowej 

przy ul. Gdańskiej oraz odcinka od wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego do ul. Kopernika 

za przystankiem. 

2. Liczba stojaków rowerowych typu u-kształtne (komunalne i prywatne) wynosi 726 sztuk 

(1452 miejsc parkingowych; 25 miejsc/1000 mieszkańców). 
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II.3. Zasady wsparcia i finansowania 
 

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji na realizację zadań statutowych otrzymuje środki z budżetu 

miasta, pozyskuje środki z wpłat za prowadzoną działalność merytoryczną, na które istnieje 

zapotrzebowanie społeczne. Kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe swoje budżety opierają 

na wpływach ze składek członkowskich, środkach pozyskiwanych od sponsorów, z dotacji budżetu 

miasta, województwa i budżetu państwa. Dofinansowanie ze środków miejskich na działalność 

merytoryczną stanowi znaczny procent rocznego budżetu klubów, bez uwzględnienia kosztów 

ponoszonych przez miasto, związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.  

Zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem w naszym mieście jest duże. Wynika 

to z ogólnego rozwoju fizycznego tej grupy wiekowej, z zainteresowań i potrzeb w zakresie 

aktywności ruchowej oraz przyjemności spędzania w ten sposób czasu wolnego.  

Samorząd wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym realizuje program dostępności do 

powszechnej kultury fizycznej poprzez: 

1. wspieranie finansowe w formie grantów na realizację działalności szkoleniowej, 

2.  utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

3. budowę nowych boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

4. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej  w  zakresie organizacji różnego rodzaju  

    imprez sportowych, 

5. tworzenie warunków do uprawiania  sportu amatorskiego i wyczynowego, 

6. tworzenie systemu współzawodnictwa sportowego.  

 

W celu poprawienia indywidualnych warunków treningu młodym uzdolnionym 

sportowcom, samorząd finansuje nagrody trenerom i sportowcom.  

 

W uchwale nr XXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 roku określono 

warunki i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Na podstawie wyżej wymienionej uchwały co 

roku przyznawane są nagrody trenerom i zawodnikom za osiągnięcia sportowe. 

 

Miejska baza sportowo-rekreacyjna znajduje się w dyspozycji Tczewskiego Centrum Sportu 

i Rekreacji oraz placówek oświatowych. Utrzymanie bazy sportowej i jej modernizacja  

realizowane jest ze środków budżetu miasta. Baza Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji  oraz 

szkolne sale sportowe udostępniane są klubom i stowarzyszeniom kultury fizycznej w zakresie 

zabezpieczającym podstawowe potrzeby szkoleniowe.  
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III. Cele i założenia programu 
 

III.1. Cel strategiczny programu: 

 
     Podniesienie sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia mieszkańców Tczewa. 

 

III.2. Cele priorytetowe: 
 

1. Rozwój sportu dzieci i młodzieży. 

2. Rozwój sportu kwalifikowanego. 

3. Rozwój sportu dla wszystkich. 

 

III.3. Zamierzone efekty wdrożenia celów priorytetowych: 
 

1. Bogata oferta programowa. 

2. Integracja mieszkańców miasta. 

3. Osiągnięcie celu strategicznego. 

 

 

 

 

 

IV. Sport dzieci i młodzieży 

 
W roku szkolnym 2018/19 liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny wyniosła:  

1. W dziewięciu publicznych szkołach podstawowych– 5.872 uczniów, w tym: 

a) w oddziałach podstawowych – 5.096 uczniów 

b) w oddziałach gimnazjalnych – 453 uczniów 

c) w oddziałach przedszkolnych – 323 uczniów 

2. W szkołach podstawowych niepublicznych – 398 uczniów. 

3. W szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.  – 390 

uczniów, w tym: 

a) w oddziałach podstawowych – 283 uczniów 

b) w oddziałach gimnazjalnych – 107 uczniów 

4. W gimnazjach niepublicznych – 51 uczniów. 

 

Zajęcia wychowania fizycznego realizowane były w placówkach oświatowych dysponujących: 

 salami gimnastycznymi i małymi salami pomocniczymi 

 boiskami z bieżnią 

 boiskami do gier zespołowych 

 boiskami wielofunkcyjnymi 

 

Sportowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w oparciu o szkolne obiekty sportowe, jak i bazę 

Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie. Ilość obiektów, rodzaj oraz ich wyposażenie 

w ostatnich latach znacznie się powiększyła.  
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IV.1. Cele: 
 poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 

 poprawa stanu szkolnych obiektów sportowych 

 zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do szkolnych obiektów sportowych 

 zwiększenie oferty programowej zajęć pozalekcyjnych 

 

IV.2. Zadania: 
 zwiększenie zajęć sportowych, jako oferta zajęć pozalekcyjnych 

 podnoszenie poziomu zajęć w-f w klasach 1 -3  

 wdrażanie nowych projektów w współpracy z związkami sportowymi 

 poprawa systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży 

 realizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej 

 wspieranie  klubów sportowych 

 rozbudowa infrastruktury sportowej 

 kontynuacja programu remontów szkolnych obiektów sportowych 

 

IV.3. Zamierzony efekt 

 
Realizacja powyższych zadań programowych wpłynie na poprawę stanu zdrowia młodego 

pokolenia, podniesie jego sprawność fizyczną i wzmocni zainteresowanie aktywnymi formami 

spędzania czasu wolnego. Ulegną poprawie warunki prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, 

zajęć korekcyjnych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych. Zwiększy się dostępność do obiektów 

dla uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele, trenerzy i instruktorzy stworzą ciekawą ofertę 

programową, aktywizującą dzieci  i młodzież szkolną do czynnego spędzania wolnego czasu. 

Finansowanie przez rodziców pierwszego okresu sportowego szkolenia, pozwoli klubom                  

i stowarzyszeniom kultury fizycznej na zwiększenie liczebności grup naborowych (grupy złożone             

z 9-latków i dzieci młodszych). Finansowanie przez samorząd, rodziców i darczyńców właściwego 

okresu szkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych, da podstawy do 

ugruntowania silnej pozycji tczewskiego sportu dzieci i młodzieży, w ramach Systemu Sportu 

Młodzieżowego organizowanego przez Związki Sportowe i Szkolny Związek Sportowy. 

 

 

 

IV. 4. Działania praktyczne  
 

Miasto Tczew wspiera uzasadnione inicjatywy klubowe związane z profilowaniem 

struktury zajęć i tworzy klimat do rozwoju tej sfery działalności. Wspiera działalność organizacji 

pozarządowych realizujących przedsięwzięcia zaliczane do zadań własnych gminy. W sferze 

finansowania obowiązuje zasada, że wyodrębnione w budżecie miasta środki są przydzielane              

w miarę proporcjonalnie do prowadzonej działalności ze szczególnym uwzględnieniem 

finansowania płac trenerów i ponoszonych kosztów na organizację rozgrywek oraz  działań z tym 

związanych.  Przyjmuje się zasadę, że szkolenie sportowe na etapie  prowadzenia naboru (grupy 

selekcyjne, tj. do 9. roku życia) finansowane są przez rodziców. Grupy startujące w rozgrywkach 

w ramach współzawodnictwa sportowego, mogą być dofinansowane z budżetu samorządu.  

Aby uniknąć dużego rozdrobnienie środków i w efekcie odebrania możliwości sprawnego                     

i efektywnego funkcjonowania klubom sportowym, które szkolą dzieci i młodzież, 

systematycznie prowadzi się okresową analizę ich działalności i na bieżąco prowadzi korekty 

finansowe. W sezonie startowym kluby biorą  udział w rozgrywkach i zawodach sportowych 
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według kalendarzy związkowych i ponoszą w związku z tym zdecydowanie większe nakłady 

finansowe. Ich dorobek publikowany jest w postaci tabel z rozgrywek i komunikatów z turniejów. 

Ponadto stają przed rygorem obligatoryjnego zabezpieczenia środków finansowych na konkretny 

termin.  

 

 W związku z powyższym w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży ustala się podział na trzy 

sfery: 

I.   Kluby wiodące i dyscypliny preferowane 

II.   Kluby i dyscypliny rozwojowe  

III. Kluby pozostałe i grupy rekreacyjne 

 

Do dyscyplin preferowanych zaliczamy te, które najgłębiej zakorzeniły się w tczewskich realiach, 

funkcjonuje w nich uporządkowany system rozgrywek, istnieje odpowiednia struktura klubowa, 

jest na nie zapotrzebowanie społeczne i posiadają wymierne osiągnięcia sportowe, a w grach 

zespołowych funkcjonuje pełen ciąg szkoleniowy od juniora do seniora z uwzględnieniem 

porozumień międzyklubowych. 

 

Dyscypliny rozwojowe to te, w których nie ma pełnej drożności szkolenia, ale istniejące kluby 

posiadają ugruntowaną markę, widać chęć budowy właściwej struktury, jest duże  

zainteresowanie młodzieży prowadzoną dyscypliną, są wymierne osiągnięcia sportowe. 

 

Dyscypliny pozostałe to te, w których szkolenie odbywa się systematycznie, nie ma pełnej 

drożności szkolenia, a jest na nie zapotrzebowanie społeczne.  

 

Grupy rekreacyjne to luźne grupy młodzieży, gdzie prowadzi się działalność systematycznie, 

czasami akcyjnie na indywidualne zapotrzebowanie lub dla zagospodarowania czasu wolnego                         

i przyjemności. 

 

 

 

IV.4.1 Kluby wiodące i dyscypliny preferowane 
 

Piłka ręczna 
Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Sambor”  

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 
Piłka ręczna chłopców: 

Szkoła Podstawowa nr 12 

 klasa IV –  1 grupa (treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej) 

 klasa V – 2 grupy (treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej) 

 klasa VI – 1 grupa (treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej) 

Szkoła Podstawowa nr 4 

 klasa VII – 1 grupa (treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej) 

 klasa VIII – 1 grupa (treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej) 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 

 klasa V – 1 grupa (treningi 6 godz. w tyg.) 

 juniorzy – treningi – 6 godz. w tyg. w SP 4 
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Piłka ręczna dziewcząt: 

 klasa IV (10 lat) – treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP 12 

 klasa IV (11 lat) – treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP12 

 klasa V (12 lat) – treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP12 

 klasa VI (13 lat) – treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP12 

 klasa VII (14 lat) – treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP4 

 klasa VIII (15 lat( - treningi 10 godz. w tyg. w ramach klasy sportowej w SP 4 

 juniorki młodsze (16-17 lat) – treningi 6 godz. w tyg. w SP 4 i II LO 

 juniorki starsze (18-19 lat) – treningi 6 godz. w tyg. w SP4 i II LO 

 

 system finansowania 
Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez 

rodziców,  zadaniem szkoły jest zapewnienie kadry dydaktycznej. Wspólnym zadaniem szkoły                

i klubu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania grup, a zadaniem klubu znalezienie  

wsparcia sponsorskiego.  

 

 zadanie miasta 

Wspieranie systemu poprzez umożliwienie funkcjonowania klas sportowych oraz wspieranie 

finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 

 

 

Piłka nożna: 
Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Gryf” 

 Klub Sportowy ,,Pogoń” 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły”  

Kolejowy Klub Sportowy „Unia” 

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

Szkolenie na poziomie dzieci i młodzieży prowadzone przez klub sportowy.  

Pełen ciąg szkoleniowy od grup naborowych do juniora starszego. 

 

Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Gryf” prowadzi szkolenie dla poszczególnych grup, tj.: 

 2011-2013 – treningi 2x tygodniowo 

 2010 – treningi 2-3x tygodniowo 

 2007- 2009 – treningi 3x tygodniowo 

 2004-2006 – treningi 3-4x tygodniowo 

Kategorie wiekowe zawodników w MKS ,,Gryf”: 

 Junior młodszy B1 - wiek 15-16 lat 

 Trampkarz C1 -  wiek 14 lat 

 Trampkarz C2 – wiek 13 lat 

 Młodzik D1 – wiek 12 lat 

 Młodzik D2 – wiek 11 lat 

 Orlik E1 – wiek 10 lat 

 Orlik E2 – wiek 9 lat 

 Żak F1 – wiek 7 lat 

 Żak F2 – wiek 6 lat 
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 Skrzat G1 - młodsi 

 

Klub Sportowy ,,Pogoń” prowadzi następujące grupy szkoleniowe: 

 zespół seniorek – treningi 5x tygodniowo + 2x tygodniowo w szkole 

 zespół młodziczek 1, w wieku 9-12 lat – treningi 3x tygodniowo (najzdolniejsze 

zawodniczki uczęszczają na zajęcia do Akademii Młodych Orłów) 

 zespół młodziczek 2, w wieku 5-8 lat – treningi 2x tygodniowo 

 zespół juniorek w wieku 12-17 lat – treningi 3x tygodniowo 

 

Kolejowy Klub Sportowy ,,Unia” prowadzi następujące grupy szkoleniowe: 

 Młodzik/Trampkarz – trenują 4,5 godz. tygodniowo 

 Żak/Orlik – trenują 3 godz. w tygodniu 

 Skrzaty – trenują 3 godz. w tygodniu 

Szkolenie odbywa się wg systemy PZPN oraz systemach szkolenia AMO (Akademii Młodych 

Orłów). 

 

W 2015 roku zawarto umowę pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, 

Pomorskim Związkiem piłki Nożnej z siedzibą w Gdańsku oraz Gminą Miejską Tczew. 

Przedmiotem i celem umowy jest określenie zasad współpracy Stron oraz ich wzajemnych praw                   

i obowiązków, związanych ze: 

 stworzeniem w Tczewie ośrodka Akademii Młodych Orłów 

 wdrożeniem i realizacją jednolitego piłkarskiego programu szkoleniowego AMO 

opracowanego przez PZPN.  

Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

 

Akademia Młodych Orłów prowadzi następujące grupy szkoleniowe: 

 Orlik – trening 2 x w tygodniu po 1,5 godz. (dwie grupy treningowe) 

 Żak – trening 2 x w tygodniu po 1,15 godz. (dwie grupy treningowe) 

 Skrzaty  – trening 2 x w tygodniu po 1 godz. (dwie grupy treningowe) 

 

 system finansowania 

Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez rodziców 

i sponsorów. 

 

 zadanie miasta 

Wspieranie finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 

 

 

Lekkoatletyka 
Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Sambor” 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Krawiec” 

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Sambor” prowadzi szkolenie  w następujących kategoriach                

i na podstawie bazy sportowej szkół: 

 Młodzik – Junior – 2 grupy w SP 4 

 Młodzik – Junior – 1 grupa w SP 10 
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 Młodzik – Junior – 1 grupa  w SP 4, II LO – baza treningowa: basen, kanonka, stadion 

Na bazie Szkoły Podstawowej nr 11 w klasach 5 i 6 przeznaczyć na szkolenie 6 godz. w tygodniu. 

 

W Szkole Podstawowej nr 10 szkolone są dzieci do klasy VI pod opieką Uczniowskiego Klubu 

Sportowego ,,Krawiec”. Po zakończeniu tego etapu szkolenia, w ramach zajęć klas sportowych, 

kontynuowane jest szkolenie w MKS Sambor Tczew. 

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Krawiec” – szkolenie dzieci na poziomie Szkoły Podstawowej nr 

10. 

Klasy sportowe w SP 10: 

 10 latkowie – jedna klasa sportowa z podziałem na grupy chłopcy/dziewczęta (6 godz. wf 

profil + 4 godz. wf z podstawy programowej), 

 11 latkowie – jedna klasa sportowa z podziałem na grupy chłopcy/dziewczęta (6 godz. wf 

rozszerzenia + 4 godz. wf z podstawy programowej), 

 12 latkowie – jedna klasa sportowa z podziałem na grupy chłopcy/dziewczęta (6 godz. wf 

rozszerzenia + 4 godz. wf z podstawy programowej), 

 13 latkowie (od 20020/21) – jedna klasa sportowa z podziałem na grupy 

chłopcy/dziewczęta (6 godz. wf rozszerzenia + 4 godz. wf z podstawy programowej), 

 14 latkowie (od 2021/22) – jedna klasa sportowa z podziałem na grupy 

chłopcy/dziewczęta (6 godz. wf rozszerzenia + 4 godz. wf z podstawy programowej). 

 

Organizacja szkolenia oparta jest o klasy objęte patronatem  Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

,,Sambor”. 

Na etapie juniora młodszego 16-17 lat i juniora 18-19 lat szkolenie przejmuje MKS ,,Sambor”. 

 

 system finansowania 
Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez 

rodziców, zadaniem szkoły jest zapewnienie kadry dydaktycznej. Wspólnym zadaniem szkoły                  

i klubu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania grup, a zadaniem klubu znalezienie  

wsparcia sponsorskiego.  

 

 zadanie miasta 

Wspieranie systemu poprzez umożliwienie funkcjonowania klas sportowych i o rozszerzonym 

programie nauczania oraz wspieranie finansowe poprzez system grantów na działalność sportową. 

 

 

Pływanie  
Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka”   

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

Szkolenie dzieci na poziomie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 pod patronatem UKS Dwójka 

Tczew.  

1. Szkolenie sportowe w klasach I-V 

 6-7-latkowie – dwie klasy pierwsze - nauka pływania po (5 godz. pływania  + 3godz.w-f) 

 8-latkowie – dwie klasy drugie – nauka pływania po (5 godz. pływania + 3godz. w-f) 

 9–latkowie – dwie klasy  trzecie podzielone na dwie grupy Delfinków i Karasi. 
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Grupa Delfinków jest grupą naborową, z której wyłonieni najlepsi zawodnicy tworzą klasę 

sportową czwartą. 

  10-latkowie  Delfinki – nauka pływania (5 godz. od poniedziałku do piątku + 1 godz.                 

w sobotę + 3 godz. wf), 

 10-latkowie Karasie – nauka pływania (5 godz. od poniedziałku do piątku + 3 godz. wf), 

 11-latkowie – jedna klasa sportowa czwarta (10 godz. pływania + 1,15 godz. w sobotę + 4 

godz. wf), 

 12-latkowie -  jedna klasa sportowa piąta (17 godz. pływania +1,15 godz. w sobotę + 4 

godz. wf) 

2. Szkolenie młodzieży na poziomie młodzika i juniora w klasach VI-VIII. 

Organizacja oparta jest o klasy sportowe pod patronatem klubu UKS Dwójka Tczew. 

Szkolenie odbywa się w dwóch grupach, w których łączone są roczniki. 

 grupa pływania wyczynowego – 24 godz. pływania + 4 godz. wf, 

 grupa dwu- i trójboju nowoczesnego – 12 godz. pływania, 4 godz. biegania, 4 godz. 

strzelania, 4 godz. wf. 

Na etapie juniora młodszego i starszego szkolenie przejmuje klub UKS Dwójka Tczew. 

 16-18 latkowie – grupa wspólna. 

 

 system finansowania 
Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez 

rodziców,  zadaniem szkoły jest zapewnienie kadry dydaktycznej. Wspólnym zadaniem szkoły                

i klubu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania grup, a zadaniem klubu znalezienie  

wsparcia sponsorskiego.  

 

 zadanie miasta 
Wspieranie systemu poprzez umożliwienie funkcjonowania klas sportowych  oraz wspieranie 

finansowe poprzez system grantów na działalność sportową. 

 

 

Wioślarstwo 
Kolejowy Klub Sportowy „Unia” 

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

Sekcja wioślarska prowadzi szkolenie w formie nauki, zajęć ogólnorozwojowych, doskonalenia 

pływania i treningu na łodziach wioślarskich. 

W zajęciach sportowych uczestniczą zawodnicy w kategoriach wiekowych: 

 Młodzik – w wieku 13-14 lat 

 Junior młodszy – w wieku 15-16 lat 

 Junior – w wieku 17-18 lat 

W każdej kategorii wiekowej odbywa się 5 treningów w tygodniu po 2,5 godziny. 

 

 system finansowania 

Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez rodziców 

i sponsorów. 

 

 zadanie miasta 

Wspieranie finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 
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Boks 
Klub Sportowy ,,Wisła” 

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

 Młodzieżowcy – seniorzy wiek 18-40 lat – treningi 3 x tyg. po 1,5 godz. 

 Juniorzy – wiek 17-18 lat - treningi 3 x tyg. po 1,5 godz. 

 Kadeci –  wiek 15-16 lat - treningi 3 x tyg. po 1,5 godz. 

 Młodzicy – adepci –  wiek do 14 lat - treningi 3 x tyg. po 1,5 godz. 

Wszystkie grupy wiekowe trenują w tym samym czasie, w godzinach i dniach. Dzieci i młodzież 

trenują w grupach w zależności od stopnia zaawansowania. Dla zawodników startujących  

prowadzone są zajęcia indywidualne, które odbywają się podczas treningów ogólnych. 

 

 system finansowania 

Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez rodziców 

i sponsorów. 

 

 

 zadanie miasta 

Wspieranie finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 

 

 

Szachy 
Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” 

 

Grupy naborowe – grupy złożone z 9-latków 

 

 system szkolenia 

 

W grupie początkującej zawodnicy posiadają następujące kategorie szachowe PZSzach: 

 III kategorię – dwoje zawodników 

 IV kategorię – siedmioro zawodników 

 V kategorię – sześcioro zawodników 

 

W grupie zaawansowanej zawodnicy posiadają następujące kategorie szachowe PZSzach: 

 II kategorię szachową – troje zawodników 

 III kategorię – pięcioro zawodników 

 

 system finansowania 

Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez rodziców 

i sponsorów. 

 

 zadanie miasta 

Wspieranie finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 
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IV.4.2. Kluby i dyscypliny rozwojowe 
 

 Piłka koszykowa: 

 ,,Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie” 

o Tczewska Amatorska Liga Koszykówki – młodzież i seniorzy 

o Klub Młodzieżowy ,,Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie Talk Junior Tczew” – 

dzieci 3-11 lat 

 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”  

 Towarzystwo Miłośników Koszykówki „Pomorze”  

 

 Poolbilard: 

 Klub Sportowy Arkadia  

 

 Karate: 

 Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego 

 Sportowy Klub Karate ,,Senshi” 

 Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai 

 

 Radioorientacja sportowa: 

 Tczewskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej 

 Taniec sportowy: 

 Klub Sportowy ,,Relax” 

 Taneczny Klub Sportowy ,,Takt” 

 system finansowania 

Na poziomie dzieci i młodzieży grupy sportowe powinny być wspierane finansowo przez rodziców 

i sponsorów. 

 

 zadanie miasta 

Wspieranie finansowe poprzez dotacje celowe na działalność sportową. 

  

 

 

Zasady finansowania sportu młodzieżowego: 

 
Założenia: 

1. Finansowanie trenerów w dyscyplinach preferowanych i rozwojowych w wysokości 800 

złotych miesięcznie przez 11 miesięcy w roku. 

2. W grupach, gdzie szkolenie odbywa się przez klasy sportowe nie przewiduje się 

finansowania trenerów. 

3. Grupy naborowe finansowane są przez rodziców. 

4. W grupach dzieci (szkoła podstawowa) ustala się stałe koszty funkcjonowania grupy                    

w rozgrywkach w wysokości 6000 złotych. 

5. W grupach młodzieżowych (szkoły ponadpodstawowe) ustala się stałe koszty 

funkcjonowania grupy w wysokości 7000 złotych. 

6. Ustala się koszty partycypacji miasta na poziomie: 

 

- 25% dzieci – szkoły podstawowe 

   - 70% młodzież – szkoły ponadpodstawowe 
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Stowarzyszenia sportowe, które prowadzą szkolenie w grupach mieszanych finansuje się poprzez 

wsparcie stałych kosztów funkcjonowania grupy na podstawie przelicznika uśrednionego dla 

przekroju młodzieży. 

 

 

 

IV.4.3. Pozostałe kluby i stowarzyszenia oraz  grupy rekreacyjne, m.in. 
 

 Stowarzyszenie Biegający Tczew 

 Stowarzyszenie Sportowe ,,Klub Sportów Siłowych Tczew” 

 Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

 Liga Obrony Kraju 

 Stowarzyszenie Tczewska Inicjatywa Rowerowa 

 Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” - szachy 

 Parafialny Klub Sportowy „Fara” 

 Uczniowski Klub Sportowy „Wictoria” – OHP 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych ,,Tramp”  

 Stowarzyszenie Rowerowy Tczew 

 Stowarzyszenie Brydża Sportowego ,,Trefl” 

 Towarzystwo Strzeleckie ,,Strzelec” 

 

Klubom i stowarzyszeniom sportowym nie ujętym na liście rozwojowej, a uczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym należy tworzyć warunki do dalszego  rozwoju.  

Finansowanie powinno być głównie oparte o środki zewnętrzne. Kluby i stowarzyszenia, które 

mają możliwość pozyskiwania środków oraz składek członkowskich wspierać zadaniowo przez 

budżet miasta w postaci grantów. 

 

 

 

V. Sport kwalifikowany 
 

Sport kwalifikowany w Tczewie ma długą tradycję. Duże zapotrzebowanie sportem 

spowodowało, że mieszkańcy miasta próbowali uprawiać niemal wszystkie popularne dyscypliny 

sportu, między innymi piłkę nożną, hokej na lodzie, boks, wioślarstwo, siatkówkę, tenis, zapasy, 

piłkę ręczną i wiele innych. Ze względu na trudności w pozyskiwaniu środków finansowych, tylko 

niektóre z tych dyscyplin mogły się rozwijać. Można uznać, że obecnie w Tczewie na poziomie 

seniorskim swoją ugruntowaną pozycję posiadają sekcje: 

 piłka ręczna kobiet 

 piłka ręczna mężczyzn 

 piłka nożna kobiet 

 piłka nożna mężczyzn 

 lekkoatletyka 

 tenis stołowy 

Piłkarki ręczne Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Sambor” występują w I lidze. W sezonie 2018/2019 

zajęły 2.miejsce. 

 

Piłkarze ręczni Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Sambor” występowali w rozgrywkach II ligi. 

W sezonie 2018/2019 zespół awansował do I ligi. W sezonie 2019/2020 będą brali udział w II lidze. 

 



               Program rozwoju sportu na lata 2019 - 2023 

Strona 24 z 28 

 

 

Zawodnicy Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Wisła” od 2018 roku występują w V lidze piłki nożnej. 

W sezonie 2018/2019 zajęli 4. miejsce. 

 

Klub Sportowy ,,Pogoń” prowadzi następujące grupy szkoleniowe: 

 zespół II ligowy – 3. miejsce w sezonie 2018/2019 

 zespół III ligowy – 7. miejsce w sezonie 2018/2019 

Przy Międzyszkolnym Klubie Sportowym ,,Sambor” funkcjonuje nieliczna seniorska grupa 

lekkoatletów, osiągająca dobre wyniki na poziomie ogólnopolskim. Ze względu na specyfikę klubu 

trudno znaleźć dla niej sposób finansowania, a bez wsparcia samorządu trudno zorganizować 

właściwy system szkolenia. 

 

W rozgrywkach III ligi rywalizują tenisiści stołowi UKS ,,Hubertus” z siedzibą w Tczewie.                   

W sezonie 2018/2019 zajęli 2.miesjce.  

 

Biorąc pod uwagę wyznaczoną w „Programie rozwoju sportu” perspektywę czasową, należy                     

w miarę możliwości tym właśnie dyscyplinom w pierwszej kolejności zapewnić warunki rozwoju. 

Przy czym przyznając środki finansowe na realizację zadań w zakresie sportu seniorskiego                      

w pierwszej kolejności należy uwzględnić dofinansowanie: 

 piłki ręcznej kobiet od poziomu I ligi, 

 piłki ręcznej mężczyzn od poziomu II ligi 

 piłki nożnej kobiet od poziomu II ligi 

 piłki nożnej mężczyzn od poziomu V ligi  

 lekkoatletyka od poziomu III ligi 

 tenis stołowy od poziomu III ligi 

 

Sport kwalifikowany to nie tylko wyczyn i nastawienie na jak najlepszy wynik sportowy. Dobrze 

funkcjonujące kluby przyciągają rzesze kibiców i sympatyków danej dyscypliny. Pojawiają się 

liczne grupy amatorów pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym. W miarę 

posiadanych środków należy umożliwić start zawodnikom uczestniczących wcześniej w systemie 

szkolenia dzieci i młodzieży. 

 

V.1. Cele: 
 rozwój gier zespołowych 

 rozwój dyscyplin indywidualnych 

 tworzenie infrastruktury sportowej pozwalającej na uprawiania wybranych dyscyplin 

 bezpieczeństwo organizowanych imprez sportowych 

          

V.2. Zadania:          
 tworzyć warunki do rozwoju sportów zespołowych 

 tworzyć warunki do rozwoju sportów indywidualnych 

 inwestować w obecne obiekty sportowe zapobiegając ich degradacji 

 wzbogacać bazę sportową o nowe obiekty 

 

V.3. Zamierzony efekt 
Realizacja powyższych zadań tworzy dogodne warunki do uprawiania sportu wyczynowego 

zawodnikom utalentowanym w młodym i dojrzałym wieku. Pozwoli im na osiąganie najwyższych 

wyników w klubach tczewskich, bez konieczności migracji do innych ośrodków sportowych. 

Wysokie wyniki sportowe przyciągną na hale i stadiony kibiców sportowych i ich rodziny co 

stworzy warunki do upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji. 



               Program rozwoju sportu na lata 2019 - 2023 

Strona 25 z 28 

 

 

V.4. Działania praktyczne 
Należy wspierać te dyscypliny sportowe, na które istnieje największe zainteresowanie 

społeczne. Prowadzące je kluby dają gwarancję sprawnego uczestnictwa w rozgrywkach,                         

a zawodnicy prezentują dobry poziom sportowy dający możliwość promowania miasta. Wydzielać 

corocznie w budżecie miasta kwotę, która zostanie rozdysponowana w konkursie grantowym. 

Przyznanie środków zależne będzie od poziomu rywalizacji sportowej i uzyskiwanych wyników. 

Klub ubiegający się o środki w konkursie grantowym nie może posiadać jakichkolwiek zaległości 

finansowych, musi określić wysokość budżetu na prowadzone zadania i realnie określić 

partycypację samorządu. Niezbędne jest wskazanie struktury środków zewnętrznych.  

Komisja Konkursowa po rozpatrzeniu wniosków proponuje podział środków na realizację 

zaplanowanych działań. W przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań, komisja 

może zaproponować Prezydentowi zadania najistotniejsze z punktu widzenia interesu społecznego                            

i promocyjnego. 

 

 

 

VI. Sport dla wszystkich 
 

Sport dla wszystkich, nazywany również sportem masowym, ma za zadanie umożliwienie 

dostępu do aktywności fizycznej jak najszerszym grupom społecznym, w formach 

odpowiadających zainteresowaniom i indywidualnym możliwościom każdego mieszkańca Tczewa. 

Jest ważnym czynnikiem profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa, szczególnie dzieci                   

i młodzieży. Spełnia również istotną rolę w walce z negatywnymi zjawiskami i patologiami 

społecznymi.  

W ostatnim okresie zwiększyło się zapotrzebowanie społeczne na różne formy aktywności 

ruchowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się propozycje zajęć organizowanych przez Tczewskie 

Centrum Sporu i Rekreacji. Zainteresowaniem cieszą się również rozgrywki piłki nożnej 

rozgrywanej w hali i na orliku organizowanej przez Powiatowe Centrum Sportu. Na trwałe wpisały 

się w kalendarz imprez rozgrywki Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Dostrzec należy 

znaczącą rolę w propagowaniu aktywności ruchowej Stowarzyszenia ,,Biegający Tczew”, 

Tczewską Inicjatywę Rowerową, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy ,,Rowerowy Tczew”. 

Na terenie miasta istnieją też podmioty prywatne, które w swej ofercie mają propozycje                

z zakresu fitness oraz udostępniają swoje obiekty, sale i urządzenia sportowe w celach 

rekreacyjnych. Z ogólnomiejskiego punktu widzenia  jest to działalność jak najbardziej pożądana                

i warta wsparcia, gdyż uzupełnia miejską ofertę rekreacyjna i podnosi jakość życia mieszkańców. 

 

 

VI.1. Cele: 
 wzrost aktywności fizycznej mieszkańców 

 dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz różnorodnych form sportowej 

aktywności 

 zmniejszenie negatywnych zjawisk patologii społecznej 

 modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej 

 

 

VI.2. Zadania: 
 zwiększenie oferty programowej 

 poprawa stanu technicznego oraz zwiększenie ilości bazy sportowo-rekreacyjnej 
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 współpraca samorządu ze środowiskiem lokalnym w zakresie dalszego rozwoju rekreacji 

ruchowej 

 

VI.3. Zamierzony efekt 
Stworzenie dogodnych warunków do uprawiania prostych i podstawowych form aktywności 

ruchowej powoduje wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży sportem masowym, odciągając ją 

jednocześnie od negatywnych zjawisk społecznych. Proponowane mieszkańcom nowe oferty 

programowe realizowane w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną,  zmobilizują tczewian do 

uprawiania sportu, wszelkiej aktywności fizycznej. 

 

VI.4. Działania praktyczne 
Należy podejmować działania polegające na promowaniu masowego uprawiania sportu                   

i wszelkiej aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych, zróżnicowanych ze względu na 

poziom aktywności oraz stworzyć warunki do różnorodnych form aktywności ruchowej.  

Powstająca sieć ścieżek rowerowych i tras biegowych w mieście, pozwoli na krzewienie rekreacji 

rowerowej i biegowej.  

Dostępność do obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym oraz mieszkańcom 

miasta Tczewa pozwala realizować zespołowe i indywidualne zainteresowania ze szczególnym 

uwzględnieniem rekreacji rodzinnej.  

 

 

VII. Monitoring 
 

Ważnym elementem procesu planowania jest jasny i efektywny system monitoringu realizacji 

zakładanych celów. Od sprawnego systemu monitoringu zależy osiągnięcie określonych celów oraz 

wdrażanie zadań szczegółowych. 

 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie będzie sporządzać roczne 

raporty z wykonania zadań realizowanych w ramach poszczególnych celów priorytetowych. 

Raporty pozwolą na dokonanie oceny Programu, jego aktualizację i modyfikację. Będą                           

w syntetyczny sposób przedstawiały analizę efektów realizowanych przedsięwzięć i zadań, 

przybliżających do wyznaczonego celu strategicznego. Regularny monitoring zapewni 

najskuteczniej pełną realizację „Programu rozwoju sportu” do 2023 roku i będzie tworzył bazę do 

prognozowania zmian w przyszłości.      
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/110/2019 

Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r.  

 

Wykaz dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe: 
 

1. akrobatyka  

2. badminton  

3. baseball i softball 

4. biathlon  

5. bilard  

6. boks  

7. bowling   

8. brydż sportowy  

9. curling 

10. gimnastyka   

11. golf  

12. hokej na  lodzie  

13. hokej na trawie 

14. jeździectwo 

15. judo  

16. ju jitsu 

17. kajakarstwo  

18. karate 

19. karate fudokan 

20. karate tradycyjne  

21. kendo  

22. kick-boxing 

23. kolarstwo   

24. korfball  

25. koszykówka 

26. kręglarstwo  

27. kulturystyka, fitness i 

trójbój siłowy 

28. lekkoatletyka  

29. łucznictwo  

30. łyżwiarstwo figurowe  

31. łyżwiarstwo szybkie  

32. muayhai  

33. modelarstwo sportowe  

34. narciarstwo 

35. orientacja sportowa 

36. pięciobój nowoczesny 

37. piłka nożna 

38. piłka ręczna 

 

39. piłka siatkowa 

40. płetwonurkowanie 

sportowe  

41. podnoszenie ciężarów 

42. radioorientacja sportowa 

43. ringo 

44. rugby 

45. skiboby 

46. snooker i bilard angielski 

47. snowboard 

48. speedrower 

49. sport lotniczy 

50. sport motorowy 

51. sport motorowodny i 

narciarstwo wodne 

52. sport pływacki 

53. sport psich zaprzęgów 

54. sport taneczny 

55. sporty górskie 

56. porty saneczkowe 

57. strzelectwo sportowe 

58. sumo 

59. szachy 

60. szermierka 

61. taekwondo 1TF 

62. taekwondo WAF 

63. tenis 

64. tenis stołowy 

65. triathlon 

66. unihokej 

67. warcaby 

68. western i rodeo 

69. wędkarstwo 

70. wioślarstwo 

71. wrotkarstwo 

72. wu-shu 

73. zapasy  

74. żeglarstwo
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