Uchwała Nr XXXI/258/2006
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 maja 2006r.
w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Miasta na temat sportu w gminie
Kowalewo Pomorskie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 późn. zm. ) oraz art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 81
poz. 889 z późn. zm)
Rada Miejska
§1
Przyjmuje informację Burmistrza Miasta na temat sportu w gminie Kowalewo
Pomorskie, co stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§2
Sprawozdanie z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji
należy złożyć po upływie trzech lat.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/258/2006
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 maja 2006r.

BURMISTRZ MIASTA KOWALEWO POMORSKIE

SPORT W GMINIE
KOWALEWO POMORSKIE

Kowalewo Pomorskie, maj 2006r.
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Kultura fizyczna i sport w dzisiejszym społeczeństwie stanowią zasadniczą sferę kultury
życia każdego człowieka. Wychowanie w kulturze fizycznej i sporcie powinno być jedną
podstawowych dziedzin wychowania

człowieka do życia w

z

społeczeństwie. Aktywność

ruchowa powinna obejmować całe życie człowieka począwszy od urodzenia, do ustania możliwości
aktywności ruchowej. Dzięki niej osiąga się dobry stan zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz
samopoczucia, realizuje wiele osobistych potrzeb i zainteresowań.. Kultura fizyczna wpływa również
na ogólną kulturę jednostek i społeczeństwa, a w dużej mierze też określa samego człowieka. To
jedna z form organizacji wolnego czasu, rozwijanie

zdolności

i

zainteresowań

młodzieży,

upowszechnianie zdrowego stylu życia.
Gmina Kowalewo Pomorskie wychodząc naprzeciw ww. zasadom i potrzebom corocznie
zabezpiecza w swoim budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i
sportu w mieście i gminie.
W poszczególnych latach na kulturę fizyczną wydatkowano środki w wysokości :
Rok

Środki na kulturę
fizyczną

% udział w budżecie
gminy

2002

229.487,00

1,65

2003

205.358,00

1,21

2004

191.725,00

0,96

2005

189.527,00

0,83

2006

214.202,00

0,74

Uwaga : w pozycji “środki na kulturę fizyczną” nie uwzględniono środków przeznaczonych na budowę hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim

Wydatki na kulturę fizyczną głównie obejmują dotacje dla klubu sportowego

przyznawane na

podstawie konkursu, szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, sport szkolny.
modernizację i utrzymanie bazy sportowej.
Ponadto stowarzyszenia, jednostki organizacyjne gminy występują z wnioskami o dotację do Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, programów unijnych,
sponsorów jak również związków sportowych z nadzieją na dalszą kontynuację imprez sportoworekreacyjnych aktywizujących dzieci i młodzież jak również dorosłych.
Powszechnie organizowane zajęcia ruchowe mają zapobiec stale rozszerzającym się
patologiom zdrowotnym, społecznym, szczególnie zagospodarowując czas wolny. Nadrzędnym
celem jest zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych zajęciach sportowo –
rekreacyjnych. Zwiększenie efektywności wychowania fizycznego
gimnazjach poprzez

w szkołach podstawowych i

uznanie ich za ważne w procesach rozwoju psychofizycznego dzieci i
-
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młodzieży. Ważnym aspektem w realizacji przedsięwzięć jest dążenie do wzrostu ilości dzieci
umiejących pływać oraz bezpiecznie wypoczywać nad wodą. W związku z tym należy dążyć do
rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych, poprawy stanu infrastruktury sportowej oraz lepszego
wykorzystania istniejącej bazy.

A. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - STAN OBECNY W GMINIE
KOWALEWO POMORSKIE
STOWARZYSZENIA SPORTOWE I ICH DZIAŁALNOŚĆ
W mieście i gminie Kowalewo Pomorskie działa 6 stowarzyszeń, dla których głównym celem
działania jest propagowanie oraz stwarzanie warunków rozwoju sportu, krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży. Są one organizatorami i współorganizatorami imprez rekreacyjnych,
turniejów oraz zawodów sportowych, zarówno tych organizowanych dla wszystkich mieszkańców jak
i na terenie szkoły.

Ludowy Klub Sportowy "Promień"
Prezesem Klubu jest p. Jerzy Behrendt. W strukturach klubu funkcjonują następujące sekcje : piłki nożnej,
piłki ręcznej, piłki siatkowej kobiet, szachowa i biegowa.
W sekcji piłki nożnej funkcjonują :
- drużyna seniorów prowadząca rozgrywki w klasie okręgowej trenowana jest przez p. Piotra Kurkowskiego.
Po zakończeniu rundy jesiennej drużyna zajmowała 2 miejsce w tabeli rozgrywek z dorobkiem punktów 34.
W rundzie wiosennej drużyna w swojej klasie rozgrywek jest liderem z bilansem spotkań 5 zwycięstw i
jednym remisem, z łączną liczbą pkt. 50 ( bramki 51-24 ) z realną szansą na awans do IV ligi rozgrywek
- drużyna piłkarska juniorów starszych trenowana jest p Jerzego Heiniga w lidze juniorów starszych zajmuje
4 miejsce w tabeli z dorobkiem 23 pkt ( bramki 32-34 ).
- drużyna młodzików trenowana przez p. Andrzeja Łukaszewskiego zajmuje 2 miejsce w lidze młodzików z
16 pkt. dorobkiem. Po rundzie jesiennej na łączna liczbę 7 meczy jeden przegrany, jeden remis pozostałe
zwycięstwa. Zespół ma ambitny cel – walkę o pierwsze miejsce w tabeli. Wychowankowie drużyny: Dariusz
Ciepliński,

Daniel Szczodrowski,

Krystian Orłowski i Jacek Opiński zostali powołani do kadry

wojewódzkiej .
W sekcji biegowej - trenuje 18 osób (3 seniorów, 4 juniorów, 11 – młodzicy i dzieci). Tylko w roku 2005
zawodnicy startowali w 36 imprezach na terenie 8 województw. Były to zawody na stadionach, biegi uliczne
i przełajowe.
Największe sukcesy odnieśli:

-
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Przemysław Humięcki – 12 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w Spale i 11 miejsce w
Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS w Pile. Sandra Czerwińska zdobyła Mistrzostwo Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz zwycięstwo w Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Pomorskiego. Damian
Falkowski – 3 miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 4 miejsce na
Mistrzostwach Makroregionu Pomorskiego. Mistrzami województwa w biegach przełajowych zostały :
Sandra Czerwińska w kategorii młodziczki, II miejsce Monika Cieplińska w kat. dzieci starsze oraz III
Iwona Ciechanowska również w kat. dzieci starsze. Przełajowe starty zawodników LKS “Promień” dały
klubowi 15 pkt. we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
Sekcja szachowa – pod kierownictwem p. Benedyka Mrozińskiego skupia 20 członków o różnym stopniu
aktywności.
W roku 2005 szachiści startowali w licznych turniejach wojewódzkich i krajowych. Najwyższe osiągnięcia
to : II miejsce uczennicy Izabeli Siergiej w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Szkół w szachach oraz
awans do Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, V miejsce w Drużynowych Wojewódzkich Mistrzostwach
Szkół w szachach.
Zawodnicy sekcji piłki ręcznej mężczyzn i sekcja piłki siatkowej kobiet występowali tylko w
rozgrywkach towarzyskich.
Klub LKS jest organizatorem lub współorganizatorem imprez kulturalno-sportowych o zasięgu regionalnym
i ogólnopolskim takich jak : Ogólnopolski Bieg Uliczny, Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta
Kowalewo Pom., Międzynarodowy Turniej Szachowy od roku ubiegłego współorganizatorem rozgrywek
eliminacyjnych Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów im. Konrada Kamińskiego
Klub od maja 2005r. Jest organizacją pożytku publicznego, co umożliwia dokonywanie podatnikom podatku
dochodowego odpisu 1 % na rzecz LKS. Na nasz apel w roku bieżącym odpowiedziało ponad 100 osób,
uzyskana kwota to około 3.500 zł. W związku z rezygnacją z funkcji długoletniego trenera drużyny seniorów
p. Janusza Rybszlegera i powołaniem na tę funkcję p. Piotra Kurkowskiego na łamach internetu rozgorzała
dyskusja na temat dalszych losów drużyny. Padło wiele zarzutów i bezpodstawnych słów krytyki. W
odpowiedzi burmistrz wyszedł z inicjatywą odbycia publicznej dyskusji nt. lokalnej drużyny piłkarskiej,
działalności zarządu i oczekiwań kibiców. Forum dyskusyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem, spełniło
swoje zadanie i wyjaśniło zainteresowanym wiele spraw dotyczących funkcjonowania LKS.

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" z siedzibą przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
działający od września 1999 roku swoją działalność opiera na prowadzeniu sekcji: piłki nożnej, piłki
ręcznej, piłki siatkowej i tenisa stołowego. Prezesem klubu jest p. Michał Więckowski.
Klub obok działalności sportowej był współorganizatorem wielu imprez m.in. Zakładowego Turnieju Piłki
Nożnej Drużyn Zakładowych, Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt, Międzynarodowego
Turnieju Szachowego, Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej oraz festynów na rzecz szkoły.
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Uczniowski Klubu Sportowy "SOKÓŁ" działa przy Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie od
kwietnia 2000 roku. Wiodące sekcje Klubu to : lekkoatletyka, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka nożna
halowa, siatkówka, piłka nożna i powołana od 15 maja br sekcja kolarska Prezesem Klubu jest Marian
Krych. UKS „SOKÓŁ’ był organizatorem wielu imprez sportowych: szkolnego turnieju sprawności
fizycznej, biegów przełajowych, turniejów tenisa stołowego, wieloboju sprawnościowego, mistrzostw szkoły
w lekkoatletyce, szkolnego turnieju siatkówki.
Od połowy 2002 przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje Uczniowski Klub
Sportowy "OLIMPIJCZYK"z sekcjami: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Prezesem UKS
jest Robert Bejgier. UKS jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Dyrektora
Publicznego Gimnazjum, Turnieju Halowego Piłki Nożnej o Puchar Miasta Kowalewo Pomorskie
Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja w Kowalewie Pomorskim,

skupia 34 członków

Prezesem jest p. Tomasz Rachubiński. Celem statutowym jest integracja hodowców gołębi pocztowych,
która realizowana jest przez organizację i udział w zawodach ,konkursach i wystawach. Sekcja i Oddział
Wabrzeźno jest organizatorem lotów międzynarodowych w krajach takich jak Niemcy i Holandia. Sekcja
Kowalewo Pom. na koniec sezonu lotowego w m-cu wrześniu organizuje spotkanie integracyjne
podsumowujące dany rok. Koło uatrakcyjnia organizowane na ternie gminy imprezy sportowo-rekreacyjne.
Polski Związek Wędkarski – Koło w Kowalewie Pom. Prezesem Koła jest p. Andrzej Zakrzewski . Koło
liczy 150 członków. Głównym celem jest cykliczne organizowanie zawodów w celu integracji wędkarzy,
zapewnienia wypoczynku i rekreacji nad wodą.. Koło jest organizatorem wielu konkursów wędkarskich
towarzyskich, o

mistrzostwo koła i mistrzostwo rejonu. Zarząd PZW

corocznie organizuje festyn

integracyjny dla dzieci z okazji Dnia Dziecka nad jeziorem Gajewo. Na bieżąco prowadzony jest nabór do
młodych wędkarzy sekcji młodzieżowych.

SPORT SZKOLNY
Koordynatorem sportu szkolnego i dysponentem środków Gminnego Organizatora Sportu jest p. Robert
Bejgier, który został wyłoniony w wyniku ogłoszonego konkursu. Działalność swoją prowadzi od 2 listopada
2000 roku.
Do zadań Gminnego Organizatora Sportu należy miedzy innymi: organizacja szkolnych i międzyszkolnych
zawodów sportowych, zapewnienie udziału reprezentantów gminy w rozgrywkach o zasięgu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim, organizacje imprez sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i
ogólnopolskim, zapewnienie udziału gminy w Sportowym Turnieju Miast, organizacja obozów sportowych
dla dzieci i młodzieży, turniejów i

imprez sportowych, współpraca z samorządem gminy, dyrektorami

szkół i klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy.
Wysokość środków GOS na rok 2005 wynosiła 11.030 zł. i wykorzystana była na udział naszych
zawodników w zawodach sportowych wynikających z kalendarza imprez sportowych KujawskoPomorskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz na organizację gminnych zawodów sportowych.
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Nie są to jedyne środki jakimi dysponuje GOS. P. Robert Bejgier czyni również starania w celu pozyskania
środków od sponsorów i robi to z niemałym skutkiem. Walczy również o środki finansowe z funduszu Kadry
Wojewódzkiej.

Zajęcia sportowe odbywają się w ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego w wymiarze 4
godzin tygodniowo

w 4 szkołach podstawowych oraz w gimnazjum W zajęciach uczestniczy ok.

1500 dzieci ze szkół miejskich i wiejskich. Głównym celem zajęć jest osiąganie sprawności i
kształtowanie zainteresowań uczniów sportem.
Realizowane są wszystkie imprezy sportowe wynikające z kalendarza imprez sportowych KujawskoPomorskiego Szkolnego Związku Sportowego
Kolejnym zadaniem realizowanym jest „powszechna nauka pływania” uczniów szkół podstawowych miasta
i gminy Kowalewo Pom., która realizowana jest poprzez zorganizowane wyjazdy na basen do Wąbrzeźna
lub Torunia.
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych :
Ogólnoszkolna Olimpiada Sportowa, Integracyjny Turniej Sprawnościowy dla klas I -III, Mistrzostwa
Szkoły w Szachach, turnieje szachów, Szkolne Święto Sportu, Szkolny Turniej Piłki Nożnej” Szukamy
Talentów” itp.

Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć sportowych uczniów są corocznie zamieszczane w
sprawozdaniach rocznych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE organizowane na terenie szkół
−

wyjazdy na basen do Wąbrzeźna, SP W.Rychnowo, uczestnicy świetlicy Socjoterapeutycznej

−

zajęcia szachowe SP Kowalewo Pom. ( w Mistrzostwach Szkoły brało udział ponad 50 zawodników )

−

zajęcia z gry w piłkę nożną SP Kowalewo Pom.

−

piłka siatkowa ZS Kowalewo Pom.

−

zajęcia z gry w piłkę ręczną - PG

−

zajęcia z koszykówki - PG

−

zajęcia ogólnorozwojowe - PG

FERIE I WAKACJE LETNIE NA SPORTOWO
Podczas ferii zimowych wiele szkół podejmuje się organizacji zajęć sportowych dla uczniów,
są to np. zajęcia :
-

z mini piłki siatkowej, minipiłki nożnej, unihokeja – SP W.Rychnowo,

-

zabawy na urządzonym lodowisku - SP Kowalewo Pom.,

−

gry i zabawy sportowe w tym zajęcia z siatkówki, tenisa stołowego, unihokeja, piłki nożnej i
koszykówki - SP Kowalewo Pom.

−

organizacja obozów sportowych ( zimowych i letnich ) zapewniających rozwój zainteresowań
i umiejętności sportowych,

−
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organizacja obozów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym,
realizowanych przez M/G OPS na bazie Świetlicy Socjoterapeutycznej i Domu Pielgrzyma w Chełmoniu
zapewniających zdrowy i aktywny wypoczynek. Programy obozów zapewniają różnorodne zajęcia
sportowo-rekreacyjne z zakresu mini gier sportowych zabaw i gier rekreacyjnych, wycieczki, pobyt nad
jeziorem.

FESTYNY, TURNIEJE GMINNE, OSIEDLOWE I WIEJSKIE
Corocznie opracowywany jest gminny kalendarz imprez sportowo-kulturalnych obejmujący najważniejsze
imprezy w danym roku. Oprócz tego: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pom., szkoły Rady
Sołeckie oraz Zarządy Osiedli organizują liczne turnieje, festyny i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
oto tylko niektóre z nich:

Sołecki Turniej Tenisa Stołowego – Wielka Łąka
Sołecki Wyścig Kolarski – Pruska Łąka
Sołeckie Turnieje Piłki Nożnej : Sierakowo, Wielka Łąka
Gminne Zawody Strzeleckie – Kiełpiny
Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta
Bieg Przełajowy o Puchar Rady Sołeckiej w Mlewie
Gmina Kowalewo Pomorskie od kilku lat przystępuje do Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju
Miast i Gmin realizowanego pod patronatem Prezydenta RP. Celem programu jest upowszechnianie
sportu masowego, promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez sport.

Produkt

skierowany jest do: społeczności lokalnej dbającej o swoją kondycję fizyczną, kierujących się zasadą
czynnego wypoczynku, pasjonatów sportu. W 2004 r. gmina Kowalewo Pomorskie zajęła X miejsce
w kategorii gmin miejsko – wiejskich i uzyskała nagrodę w wysokości 15 tys zł z przeznaczeniem
na organizację obozów dla dzieci i młodzieży.
Od dwunastu lat na terenie gminy organizowane są Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych
połączone ze Spotkaniami Sportowo - Rekreacyjnymi. Spotkania Sportowo-Rekreacyjne mają
charakter

integracyjny

umożliwiający

równoczesne

współzawodnictwo

osób

sprawnych

z

niepełnosprawnymi.
Co roku

reprezentacja

gminy bierze udział w Powiatowej Spartakiadzie Samorządowców, w roku

bieżącym gmina była gospodarzem tej spartakiady i odniosła zwycięstwo.

-
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B. BAZA SPORTOWA W MIEŚCIE I GMINIE KOWALEWO
POMORSKIE
1. Stadiony
Wyszczególnienie
Ogółem
z tego z widownią

360 miejsc siedzących

2. Boiska do gier trawiaste
Wyszczególnienie
Ogółem
z widownia
bez widowni
3. Boiska do gier małych
Rodzaj boiska
do koszykówki
do piłki ręcznej
do siatkówki
do tenisa ziemnego
uniwersalne

Liczba ogółem

w tym przyszkolne

1
1

-

Liczba ogółem

w tym przyszkolne

15
15

5
5

Liczba ogółem

w tym przyszkolne

4
4
4
2
1

3
3
3
2

4. Hale sportowe
w tym:
Rodzaje hal
Wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m i większe
Hale sportowe o wymiarach od 36x18 do 44x22 m
Hala sportowa 30 m x15 m
Sale sportowe

Liczba ogółem

przy
szkole

z widownią
miejsc

1
1
6

1
1
6

360
-

5. Inne pomieszczenia
Siłownie
Publiczne Gimnazjum
Świetlica Socjoterapeutyczna
Sale do gry w tenisa
Publiczne Gimnazjum
Świetlica Socjoterapeutyczna

Liczba
1
1
2
1

6. Strzelnice
Wyszczególnienie
Do strzelań na 50 m.

Liczba ogółem

Lokalizacja

1

Kiełpiny

Liczba ogółem

Lokalizacja

1

Mlewo

7. Tory
Rodzaj toru
Motocyklowe

-
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WYKORZYSTANIE BAZY SPORTOWEJ
Wszystkie hale szkół podstawowych i gimnazjum są udostępnione dla zorganizowanych grup celem
odbywania zajęć sportowych i prowadzenia gier zespołowych. Zarządzeniem Burmistrza Miasta ustalono
stawki wynajmu tych pomieszczeń. Największym zainteresowaniem wynajmujących cieszą się ; hala
sportowa przy SP W.Rychnowo i hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum. W większości hala
wynajmowana jest na prowadzenie gier zespołowych: piłki nożnej halowej, koszykówki i piłki ręcznej W
małym stopniu wykorzystywana jest sala ogólnorozwojowa ( tenis stołowy ) i siłownia.

W SP W.

Rychnowo sala wynajmowana jest 1 raz w tygodniu na zajęcia z fitnessu dla pań. W pozostałych szkołach
wynajęcia sal gimnastycznych są okazjonalne. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich aby zachęcić
szersza grupę młodzieży i dorosłych do uprawiania sportu stosowane są rabaty w obowiązujących stawkach
wynajmu hali przy Publicznym Gimnazjum. Do dyspozycji dzieci i młodzieży są wszystkie wielofunkcyjne
boiska asfaltowe i trawiaste na terenie miasta i gminy.
Poniżej tabela wykorzystania hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie Pom. w roku 2005.

Godziny
wynajmu

Wynajęcia za
odpłatnością
w%

Wynajęcia
nieodpłatne
(zajęcia UKS, inne
zajęcia pozalekcyjne)
w%

% niewykorzystanie
hali sportowej

15.00 – 16.00

0,00

58,47

41,53

16.00 - 17.30

6,33

65,40

28,27

17.30 – 19.00

3,35

40,19

56,46

19.00 – 20.30

44,30

0,42

55,27

20.30 – 22.00

20,17

0,00

79,8

Ponadto wynajmowana jest sala gimnastyczna Zespołu Szkół na następujące zajęcia sportowe
a) piłka siatkowa dla pań ( środa , czwartek ),
b) piłka siatkowa dla mężczyzn ( czwartek ),
c) piłka nożna ( piątek )
d) ćwiczenia ogólnorozwojowe klubu biegacza
C. KIERUNKI DZIAŁANIA I

ROZWOJU

SPORTU

W GMINIE

KOWALEWO POMORSKI
Główne działania powinny być ukierunkowane na poprawę bazy sportowej oraz upowszechnianie
dyscyplin sportowych nie wymagających dużych nakładów finansowych, organizację zawodów i
masowych imprez sportowych, wytyczenie nowych tras rowerowych, urządzenie boisk sportowych
szczególnie w środowiskach wiejskich.
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Należy kontynuować działania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży, w
szczególności dla dzieci zagrożonych patologią, stworzyć warunki do dalszej aktywizacji sportowej poprzez
organizację dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych z wprowadzeniem elementów rywalizacji
sportowej.
Realizowana jest uchwała podjęta przez Radę Miejską w dniu 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad
udzielania stypendium i nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendium przyznawane jest na wniosek
osoby zainteresowanej bądź jej przedstawiciela ustawowego, prezesa klubu sportowego, przedstawiciela
kadry wojewódzkiej lub trenera kadry narodowej. Do chwili obecnej złożono jeden wniosek na podstawie
którego

zostało przyznane

stypendium dla

wychowanka Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji

“STAL” Grudziądz za zdobycie tytułu V-ce Mistrza Polski w kolarstwie torowym na 3.000m. drużynowo.
Zgodnie z “Długofalowym programem rozwoju oświaty na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” corocznie
jednorazowymi stypendiami honorowani są uczniowie, którzy osiągają medalowe miejsca w mistrzostwach
województwa objętych kalendarzem imprez Szkolnego Związku Sportowego. Nagrody przyznawane są
również nauczycielom uczniów promujących gminę w województwie i kraju

W celu zaspokojenia oczekiwań ze strony uczniów Publiczne Gimnazjum i SP Kowalewo Pom
wystąpiło z wnioskami o utworzenie klas sportowych w tych szkołach. Wniosek został oceniony
pozytywnie, aktualnie trwa ich organizacja. Od września br w Publicznym Gimnazjum planuje się
uruchomić klasę sportową o profilu piłki nożnej i piłki ręcznej, o tym samym profilu zostanie
utworzona

klasa

sportowa

w

Szkole

Podstawowej

w

Kowalewie

Pom.

Gmina Kowalewo Pomorskie wspólnie z jednostkami podległymi oraz stowarzyszeniami
działającymi w zakresie sportu organizuje szereg imprez sportowych, których organizacja wiąże się
ze spełnieniem wymagań dotyczących bazy sportowej. Cykliczne

imprezy odbywające się w

Kowalewie Pomorskim mają rangę imprez wojewódzkich, a niejednokrotnie ogólnopolskich
Mankamentem na terenie miasta i gminy jest brak bazy do uprawiania dyscyplin z lekkoatletyki
( skocznie w dal, wzwyż , bieżnie krótko i długodystansowe, rzutnie itp. ) Zbyt mała powierzchnia
istniejącego stadionu miejskiego nie spełnia standardów użytkowych, uniemożliwia budowę boisk
zastępczych, bieżni, urządzeń lekkoatletycznych, właściwego zaplecza socjalnego. Dlatego też pilną
potrzebą jest budowa nowoczesnego Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji wraz z krytą pływalnią.
W związku z powyższym podjęto decyzję o nieinwestowaniu w ten obiekt, a tylko jego bieżące
utrzymanie. Na rok 2006 zaplanowano remont płyty głównej stadionu z jej docelowa trwałością
maksymalnie do 5 lat.
Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane od 10 lat w Kiełpinach Gminne Zawody
Strzeleckie, jednak strzelnica na której się one odbywają wymaga znaczącej modernizacji.
Zarówno budowa Gminnego Centrum Rekreacji i Sportu jak i modernizacja strzelnicy uzależnione są
od pozyskania środków poza budżetu gminy.

