
UCHWAŁA NR XXII/447/2020 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1133), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kierunki rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku w brzmieniu według załącznika do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie strategii 
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLV/1163/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 września 2006 roku 
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie: 
strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XLVII/1207/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z 26 października 2006 roku 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/1163/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 września 2006 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/196/99 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie 
strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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KIERUNKI ROZWOJU SPORTU 
W GLIWICACH OD 2021 ROKU 

Załącznik do uchwały Nr XXII/447/2020

Rady Miasta Gliwice

z dnia 17 grudnia 2020 r.
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Wprowadzenie 

Sport stanowi jedną z kluczowych dziedzin życia społecznego we współczesnym świecie. Może 
on służyć zaspokajaniu wielu potrzeb, m.in. zabawy, współzawodnictwa, doskonalenia własnych cech 
fizycznych czy poprawy stanu zdrowia. Sport może być także wykorzystywany jako narzędzie do promocji 
gminy na arenie krajowej i międzynarodowej. Promocja przez sport należy do bardzo skutecznych form 
oddziaływania na otoczenie, powoduje wzrost popularności miasta oraz podnosi jego rangę, przyczyniając się do 
wzrostu gospodarczego. Sport jest dziedziną obecną w życiu każdej grupy społecznej, uprawiają go ludzie 
niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy sytuacji materialnej. 

Tworząc model wspierania sportu przez miasto, przyjęto założenie, że powinien być on ukierunkowany 
w taki sposób, aby umożliwiał dalszy rozwój w tych dyscyplinach, w których zawodnicy osiągnęli już wysoki 
poziom sportowy oraz aby popularyzował i umożliwiał mieszkańcom miasta podjęcie aktywności fizycznej. 

W celu zwiększenia zainteresowania gliwiczan kulturą fizyczną należy w programowaniu uwzględnić 
działania skutkujące zwiększeniem dostępności do sportu oraz wyrabianiem nawyku stałej dbałości 
o utrzymanie dobrego poziomu sprawności i tym samym zdrowia mieszkańców. Powinno to być powiązane 
z programami edukacyjno-wychowawczymi (wyposażenie uczniów w wiedzę i nawyki traktowania szeroko 
rozumianego sportu jako ważnego czynnika rozwoju, zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez całe życie) 
oraz z ofertą zagospodarowania wolnego czasu. 

1. Aktualny stan gliwickiego sportu 

W Gliwicach działa obecnie ponad 90 klubów sportowych w 60 różnych dyscyplinach. 
Do najpopularniejszych należą: piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, futsal mężczyzn, koszykówka 
mężczyzn, szermierka, pływanie, hokej na trawie i szachy. Pięć gliwickich klubów występuje w najwyższych 
krajowych rozgrywkach ligowych. W różnorodnych wydarzeniach sportowych organizowanych w mieście 
aktywnie uczestniczy około 15 000 osób i obserwuje je na żywo około 200 000 widzów rocznie, w tym mecze 
piłki nożnej około 100 000 widzów, 60 000 widzów dotychczas przyciągnęły imprezy sportowe organizowane 
w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, a 40 000 pozostałe wydarzenia. Łącznie w gliwickich klubach 
zarejestrowanych jest około 5000 zawodników, z czego około 90% stanowią dzieci i młodzież. 

1.1. Istniejąca baza sportowo-rekreacyjna 

W ostatnich latach w Gliwicach znacznie wzrosła liczba obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
a obecnie istniejąca infrastruktura umożliwia uprawianie niemal wszystkich najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych. 
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Bazę sportowo-rekreacyjną (stan na czerwiec 2020 r.) stanowią: 

14 boisk i stadionów sportowych o nawierzchni trawiastej oraz 1 boisko o wymiarach 90m x 45m o 
nawierzchni ze sztucznej trawy, na którym rozgrywane są zawody w kategoriach młodzieżowych, 
9 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, 
24 osiedlowe boiska sportowe, 
11 hal sportowych z widownią, 
46 sal sportowych szkolnych bez widowni, 
1 sala szermiercza, 
1 stadion lekkoatletyczny, 
6 krytych pływalni, 
1 sztuczne lodowisko, 
1 lodowisko sezonowe, 
1 boisko do piłki nożnej plażowej, 
9 kortów tenisowych: 
1 lotnisko, 
2 sale bokserskie, 
2 sale sportowe do sztuk walki, 
2 baseny otwarte i kąpieliska, 
32 obiekty rekreacyjne na świeżym powietrzu (siłownie plenerowe, skate parki, pumptracki, tory  
do bule, pole do disc golfa). 

1.2. Dyscypliny sportowe uprawiane w Gliwicach 

W Gliwicach obecnie sport uprawiany jest w 60 dyscyplinach, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

Dyscyplina sportowa Poziom sportowy w ostatnich 2 latach 

aikido sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

badminton sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

boks 
3. miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów, 7× miejsca 1-3 w Mistrzostwach 

Polski seniorów i młodzieżowców 

boks tajski sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

brydż sportowy III liga (4. poziom rozgrywkowy) 

baseball sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

capoeira sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

curling 
3× miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski w kategorii seniorów 

i młodzieżowych, udział w Mistrzostwach Europy w kat. juniorskich 

e-sport sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

futsal kobiet udział w rozgrywkach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

futsal mężczyzn Ekstraklasa (najwyższy krajowy poziom rozgrywkowy) 

gimnastyka sportowa udział w turniejach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

hokej na trawie 5× miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych 

iaido sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

jeździectwo udział w zawodach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

judo 
3. miejsce w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców, 2× miejsca 1-3 

w Mistrzostwach Polski seniorów 

ju-jitsu 
12× miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy 

w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 
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Dyscyplina sportowa Poziom sportowy w ostatnich 2 latach 

kajakarstwo sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

kalistenika udział w turniejach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

karate kyokushin 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 

karate tradycyjne sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

kickboxing 
3× miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy w kategoriach seniorskich 

i młodzieżowych, 18× miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski w kategoriach 
seniorskich i młodzieżowych 

kitesurfing sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

kolarstwo górskie 3× miejsce 1-10 w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych 

kolarstwo przełajowe 2 × 2. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców 

kolarstwo szosowe Wicemistrzostwo Polski juniorów 

koszykówka mężczyzn Ekstraklasa (najwyższy krajowy poziom rozgrywkowy) 

lekka atletyka 
I liga lekkoatletyczna (2. poziom rozgrywkowy), Mistrzostwo Polski juniorów, 

3. miejsce w 2 lidze juniorów 

MMA sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

modelarstwo lotnicze 
1. i 3. miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów, wielokrotne zajęcie miejsc 1–3  

w Mistrzostwach Polski seniorów i juniorów 

narciarstwo alpejskie udział w zawodach krajowych w kategoriach młodzieżowych, 

orientacja sportowa 
2× Mistrzostwo Polski seniorów, wielokrotne zajęcie miejsc 1-3 

w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych 

piłka nożna mężczyzn Ekstraklasa (najwyższy krajowy poziom rozgrywkowy) 

piłka nożna kobiet udział w rozgrywkach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

piłka nożna plażowa udział w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych 

piłka ręczna kobiet I liga (2. krajowy poziom rozgrywkowy) 

pływanie 2. i 3. miejsce w Mistrzostwach Polski w kategoriach młodzieżowych 

pole sport udział w turniejach krajowych i międzynarodowych w kategoriach seniorskich 
i młodzieżowych 

sport samolotowy 
udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich 

i młodzieżowych 

siatkówka mężczyzn udział w zawodach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

siatkówka kobiet I liga (2. krajowy poziom rozgrywkowy) 

snowboard udział w zawodach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

spadochroniarstwo udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

sporty samochodowe udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

strzelectwo sportowe udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

szermierka 2× 2. i 1× 3. miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców 

szybownictwo udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

szachy 
Ekstraliga szachowa (najwyższy krajowy poziom rozgrywkowy), 2. i 3. miejsce 

w Mistrzostwach Polski seniorów 

taekwondo sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AC50690A-4665-41D0-8A0A-DCE6D0F748CF. podpisany

  

     

        

     

     

 
      

      
   

     

      

     

  

    

 
  

   

     

 
    

  

     

 
    

  

    

       

        

  

       

 
       

 

  
    

 

      

  

     

       

        

       

         

       

 
  

  

     

  

     

        

     

     

 
       

      
   

     

      

     

  

    

    
   

     

     
  

     

      
  

    

       

        

  

         

         
 

       
 

      

  

     

       

        

       

         

       

    
  

     

Strona 4



Dyscyplina sportowa Poziom sportowy w ostatnich 2 latach 

taniec towarzyski udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

tenis stołowy I liga (2. poziom rozgrywkowy), 3. miejsce w Mistrzostw Polski Mikstów 

tenis ziemny sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

trial 2× 2. miejsce w Mistrzostwach Polski 

triathlon sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

trójbój siłowy udział w zawodach krajowych w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

wakeboarding sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

windsurfing sport uprawiany w Gliwicach głównie na poziomie amatorskim 

wspinaczka udział w zawodach krajowych w kategoriach młodzieżowych 

żeglarstwo udział w zawodach w kategoriach seniorskich i młodzieżowych 

2. Kierunki rozwoju sportu w Gliwicach 

2.1. Dyscypliny priorytetowe 

Miasto, w ramach posiadanych możliwości finansowych, powinno wspierać dyscypliny sportowe mające 
duże znaczenie dla rozwoju lokalnego sportu i promocji miasta. Wspierane powinny być dyscypliny cieszące się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców, w których zawodnicy prezentują wysoki poziom sportowy, a w mieście 
znajduje się odpowiednia baza sportowa do ich uprawiania. 

Dyscypliny priorytetowe w mieście sklasyfikowane zostaną w dwóch grupach. 

Grupa I 

W grupie tej wspierane będą dyscypliny charakteryzujące się: dużą liczbą zawodników uprawnionych 
do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, dużą frekwencją 
na zawodach sportowych, wysokim potencjałem medialnym, dużą popularnością w kraju, silną tradycją 
w Gliwicach, wysokim poziomem sportowym gliwickich klubów i zawodników oraz dobrze rozwiniętą bazą 
sportową przeznaczoną do uprawiania tych dyscyplin. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami ustala się następujące dyscypliny priorytetowe 
w grupie I: 

piłka nożna mężczyzn, 

koszykówka mężczyzn, 

futsal mężczyzn, 

piłka ręczna kobiet. 

Piłka nożna mężczyzn posiada w Gliwicach bardzo silne tradycje. Począwszy od 1945 roku, gliwiccy 
piłkarze odnosili duże sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Obecnie piłka nożna jest najbardziej 
popularną dyscypliną sportową zarówno w Gliwicach, w Polsce, jak i na całym świecie. 

Piłka nożna jest dyscypliną o najwyższej wartości medialnej, a informacje o czołowych drużynach  
w kraju pojawiają się w ogólnopolskich mediach niemal codziennie. W dziesięciu gliwickich klubach sportowych 
piłkę nożną uprawia ponad 800 zawodników, którzy uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Polski 
Związek Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych.  

Najwyższy poziom sportowy reprezentuje zespół GKS „Piast” SA, który występuje w rozgrywkach PKO 
Ekstraklasy. W ostatnich latach klub może poszczycić się sukcesami na arenie krajowej, w tym zdobyciem 
Mistrzostwa i Wicemistrzostwa Polski, a także udziałem w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. 

Koszykówka mężczyzn jest dyscypliną, którą w rozrywkach Energa Basket Ligi (najwyższy krajowy 
poziom rozgrywkowy) reprezentuje Gliwickie Towarzystwo Koszykówki SA. Mecze ligowe rozgrywane 
są w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice, śledzi je na żywo średnio około 1 000 widzów, a niektóre 
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mecze przyciągają widownię kilkutysięczną. Dyscyplina ta posiada najwięcej kibiców spośród wszystkich 
dyscyplin halowych. 

W Gliwicach posiadamy bardzo dobrą bazę do uprawiania tej dyscypliny sportu, zarówno jeśli chodzi 
o rozgrywanie meczów, jak i prowadzenie szkolenia. Koszykówkę w Gliwicach uprawia około 150 osób. 

Piłka ręczna kobiet posiada w Gliwicach bardzo długą tradycję sportową. Zespoły seniorek (GZKS 
Sośnica i KS Sośnica) wielokrotnie zdobywały tytuł mistrzyń Polski oraz odnosiły znaczące sukcesy na arenie 
międzynarodowej. Zawodniczki tego klubu przez długie lata reprezentowały Polskę i stanowiły o sile polskiej 
piłki ręcznej na arenie międzynarodowej. 

W tej dyscyplinie sportu w naszym mieście działa obecnie jeden klub sportowy (Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej Sośnica Gliwice), w którym sport uprawia około 200 zawodniczek. Zespół seniorek występuje 
w I lidze. W wyniku bardzo dobrze prowadzonego szkolenia sportowego zawodniczki SPR „Sośnica” niemal co 
roku znajdują się wśród najlepszych ośmiu zespołów w Polsce w młodzieżowych kategoriach wiekowych.  

Istniejąca w Gliwicach baza sportowa potrzebna do uprawiania tej dyscypliny pozwala 
na organizowanie wszystkich krajowych i międzynarodowych zawodów i jest również wystarczająca 
do prowadzenia profesjonalnego szkolenia. 

Futsal mężczyzn to dyscyplina, która jest jedną z najmłodszych dyscyplin halowych. Przez wielu za jej 
kolebkę w Polsce uznawane są Gliwice. To właśnie w naszym mieście pod koniec lat 80-tych XX wieku 
organizowane były pierwsze rozgrywki w tej dyscyplinie, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego. W 
rozgrywkach tych występuje ponad 50 amatorskich drużyn.  

Zespoły z Gliwic występują także od początku (tj. od 1994 roku) w ogólnopolskich rozgrywkach polskiej 
ligi futsalu. Gliwiccy futsaliści pięciokrotnie sięgali po mistrzostwo i dwukrotnie wicemistrzostwo Polski, a w 
ostatnich latach zespół Piasta Gliwice awansował do finału Halowego Pucharu Polski. Obecnie 
w Gliwicach działają 3 profesjonalne kluby futsalowe – dwa z nich występują w Ekstraklasie, a jeden 
w I Lidze. 

Kluby te zrzeszają około 150 zawodników uprawnionych do udziału w rozgrywkach organizowanych 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, a zajęcia dla młodych adeptów halowej odmiany piłki nożnej prowadzone są 
niemal we wszystkich dzielnicach naszego miasta. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że proces szkolenia w futsalu jest podobny do szkolenia w piłce 
nożnej, dlatego te dyscypliny mają potencjał do prowadzenia zintegrowanego szkolenia wśród młodych 
zawodników. 

Grupa II 

W grupie tej wspierane będą dyscypliny charakteryzujące się: dużą liczbą zawodników uprawnionych 
do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, wysokim poziomem 
sportowym gliwickich klubów i zawodników oraz rozwiniętą bazą sportową przeznaczoną do ich uprawiania. 

Zgodnie z wyżej przedstawionymi kryteriami ustala się następujące dyscypliny priorytetowe 
w grupie II: 

boks, 
curling,  
judo, 
ju-jitsu, 
kickboxing,  
kolarstwo, 
lekkoatletyka, 
modelarstwo lotnicze, 
orientacja sportowa, 
pływanie, 
siatkówka kobiet, 
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To popularna w Gliwicach dyscyplina sportowa. Lokalny ośrodek szkolenia należy do jednych 
z najlepszych w kraju. Gliwiccy zawodnicy to multimedaliści Mistrzostw Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W mieście organizowanych jest również wiele zawodów, w których 
gliwiczanie chętnie uczestniczą całymi rodzinami. 

pływanie Jest to dyscyplina sportowa posiadająca w Gliwicach bardzo dobrą bazę sportową z basenem 
o wymiarach olimpijskich (50m) włącznie. Pływanie cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców miasta, a gliwiccy pływacy osiągają coraz lepsze wyniki sportowe na arenie 
krajowej. 
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szachy,  
szermierka, 
tenis stołowy. 

W tabeli poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dyscyplin priorytetowych sklasyfikowanych 
w grupie II. 

Dyscyplina Charakterystyka 

boks Dyscyplina ta posiada w Gliwicach bardzo duże tradycje. W przeszłości gliwiccy bokserzy 
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy, Świata i Igrzyskach Europejskich. Obecnie 
gliwiccy pięściarze i pięściarki regularnie zajmują czołowe lokaty w najważniejszych zawodach 
bokserskich w kraju. Baza sportowa, na którą składa się między innymi specjalistyczna sala 
bokserska, pozwala na profesjonalne szkolenie zawodników mających osiągać najwyższe cele 
sportowe. 

curling Gliwice to jeden z czołowych ośrodków szkolenia w tej dyscyplinie w Polsce. Gliwiccy 
curlerzy co roku zajmują czołowe lokaty w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Lodowisko tafla znajdujące się w Gliwicach jest jednym z niewielu obiektów 
w Polsce, które umożliwiają prowadzenie profesjonalnego szkolenia w curlingu. 

judo Judo cieszy się dużą popularnością w Gliwicach, szczególnie wśród młodych adeptów sportu. 
Głównym ośrodkiem szkolenia jest sekcja w AZS Gliwice, której zawodnicy uczestniczyli 
w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Europy. W Gliwicach istnieje baza 
sportowa pozwalająca na dalszy rozwój tej dyscypliny. 

ju-jitsu Gliwiccy zawodnicy tej dyscypliny sportu od kilku lat należą do światowej czołówki. Niemal 
co roku zajmują czołowe lokaty w Mistrzostwach Świata i Europy we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Gliwice dwukrotnie były gospodarzem Mistrzostw Europy ju-jitsu. 

kickboxing Dyscyplina ta na przestrzeni ostatniej dekady rozwinęła się w Gliwicach w bardzo dużym 
stopniu. Lokalni zawodnicy to wielokrotni Mistrzowie Polski oraz medaliści Mistrzostw 
Europy z dalszymi perspektywami osiągania wysokich wyników sportowych. 

kolarstwo Gliwice to ciągle rozwijający się ośrodek kolarski, w którym priorytetem jest przede wszystkim 
szkolenie młodych adeptów tej dyscypliny sportu. W mieście uprawiane jest kolarstwo 
szosowe, górskie oraz przełajowe. Wyszkoleni w Gliwicach kolarze z powodzeniem 
kontynuują kariery w grupach zawodowych, biorąc udział w prestiżowych wyścigach 
kolarskich na całym świecie. 

lekkoatletyka Dyscyplina ta posiada bardzo duże tradycje w Gliwicach. Gliwiccy lekkoatleci w połowie XX 
wieku należeli do najlepszych w kraju, ustanawiając rekordy kraju i regularnie stawając 
na podiach Mistrzostw Polski. Obecnie Gliwice są ośrodkiem szkolącym zawodników w wieku 
młodzieżowym, czemu sprzyja bardzo dobra baza sportowa – w 2017 roku oddano do użytku 
nowoczesną arenę lekkoatletyczną z 400-metrową bieżnią oraz widownią. 

modelarstwo lotnicze Gliwiccy modelarze od lat należą do światowej czołówki w tej dyscyplinie sportu i tworzą 
najlepszy w kraju ośrodek szkolenia w tej dyscyplinie. Lokalni zawodnicy co roku zdobywają 
medale Mistrzostw Świata, Europy oraz Pucharu Świata. Bazę sportową stanowią liczne 
modelarnie oraz lotnisko sportowe. Planuje się także zbudowanie w mieście profesjonalnego 
toru modelarskiego. 

orientacja sportowa 
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Gliwiccy szermierze w przeszłości zdobywali medale Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata 
oraz Europy, a ostatnio regularnie zajmują czołowe lokaty w Mistrzostwach Polski w różnych 
kategoriach wiekowych i należą do krajowej czołówki w tej dyscyplinie sportu. Gliwice co roku 
goszczą także zawody szermiercze rangi Pucharu Polski i Pucharu Europy. W 2019 roku 
przedstawiciele gliwickich klubów szermierczych zawarli porozumienie, którego efektem 
ma być utworzenie zintegrowanego systemu szkolenia wszystkich gliwickich zawodników 
w tej dyscyplinie sportu. 

tenis stołowy Jest to dyscyplina, której tradycje sięgają w Gliwicach lat 30-tych XX wieku. Największe 
sukcesy gliwiccy tenisiści stołowi świętowali w latach 70-tych i 80-tych (medale mistrzostw 
Polski i Europy). Obecnie najliczniejsza i najsilniejsza sekcja tenisa stołowego działa przy 
Klubie Tenisa Stołowego Gliwice. Klub prowadzi 6 drużyn, grających w różnych ligach. 
Zawodniczki i zawodnicy KTS występują w I Lidze Kobiet i w I Lidze Mężczyzn, będącej 2. 
poziomem rozgrywek w Polsce. Bazę sportową do uprawiania tej dyscypliny stanowi przede 
wszystkim hala sportowa w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”, jednakże łatwo 
przystosować do uprawiania tej dyscypliny również inne sale sportowe w Gliwicach. 

Dyscypliny priorytetowe będą jedynymi, w których wspierane będzie szkolenie zawodników 
w kategoriach seniorskich i młodzieżowych. 

2.2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

Niezwykle istotne jest zapewnienie uzdolnionemu sportowo młodemu pokoleniu optymalnych 
warunków do szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego, a także przygotowanie ich 
do reprezentowania kraju w zawodach międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Miasto Gliwice poza dyscyplinami priorytetowymi nadal będzie wspierać inne dyscypliny, jednak tylko 
w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży. Będzie ono prowadzone przez gliwickie kluby sportowe w celu 
podniesienia sprawności i umiejętności umożliwiających im w przyszłości osiągnięcie wysokiego poziomu 
sportowego. 

W tym celu kluby otrzymają wsparcie finansowe z budżetu Miasta. Przy jego przyznawaniu będą brane 
pod uwagę: 

liczba zawodników (członków klubów sportowych) uprawiających daną dyscyplinę sportową, 

liczba oraz kwalifikacje kadry szkoleniowej i zarządzającej, 

stan bazy sportowej i sprzętu przeznaczonych do uprawiania danej dyscypliny sportowej, 

wysokość środków własnych przeznaczonych przez klub na realizację zadania. 

2.3. Upowszechnianie kultury fizycznej 

Oprócz zapewnienia odpowiednich warunków dla profesjonalnego szkolenia sportowego istotnym 
aspektem rozwoju sportu jest również podejmowanie działań mających na celu ogólny rozwój sprawności 
fizycznej oraz nabywanie umiejętności ruchowych przez społeczeństwo. Działania te powinny obejmować 
przede wszystkim dzieci i młodzież, niepełnosprawnych oraz osoby powyżej 60. roku życia. 
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Dyscyplina Charakterystyka 

siatkówka kobiet Dyscyplina ta należy obecnie do jednej z najbardziej popularnych dyscyplin zespołowych 
w kraju. Najwyższy poziom w tej dyscyplinie w Gliwicach osiągnęła drużyna AZS Gliwice 
będąca sekcją Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Politechniki 
Śląskiej – zespół ten od 2015 r. nieprzerwanie występuje w I lidze będącej zapleczem 
ekstraklasowej Ligi Siatkówki Kobiet. Obecna baza sportowa Gliwic stwarza duże możliwości 
do dalszego rozwoju tej dyscypliny w naszym mieście. 

szachy Jest to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Gliwicach. Lokalne kluby zrzeszają 
ponad 350 szachistów, prowadząc szkolenie od najmłodszych grup wiekowych. Najwyższy 
poziom prezentują obecnie zawodnicy Akademii Szachowej Gliwice występujący 
w rozgrywkach Ekstraligi Szachowej. 

szermierka 
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W przypadku osób starszych aktywność ruchowa jest również czynnikiem podtrzymującym aktywność 
społeczną i kondycję zdrowotną, a w przypadku osób niepełnosprawnych jest dodatkowo istotnym czynnikiem 
przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu. 

Upowszechnianie kultury fizycznej będzie realizowane poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć 
finansowanych z budżetu miasta dla uczniów gliwickich szkół. 

Gliwickie szkoły będą organizowały zajęcia przy udziale zatrudnionych w nich nauczycieli w oparciu 
o istniejącą infrastrukturę szkolną. W szkołach tworzona będzie jak największa liczba klas sportowych. 

W ramach tego zadania organizowane będą również bezpłatne zajęcia dla osób niepełnosprawnych oraz 
osób, które ukończyły 60. rok życia zamieszkujących Gliwice, z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury 
sportowej oraz przy zapewnieniu wsparcia instruktorów. 

Powyższe działania wprowadzane będą stopniowo w miarę możliwości finansowych miasta, tak aby 
docelowo były maksymalnie dostępne dla wszystkich mieszkańców we wszystkich grupach (dzieci, młodzież, 
niepełnosprawni i osoby starsze). 

3. Rozwój bazy sportowej 
Istniejąca w Gliwicach baza sportowa jest dobrze rozwinięta. Umożliwia prowadzenie szkolenia 

sportowego dzieci i młodzieży oraz działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród 
mieszkańców w większości dyscyplin sportowych. 

Przyjęcie listy dyscyplin priorytetowych wiąże się z koniecznością uzupełnienia istniejącej bazy 
infrastrukturalnej o halę szermierczą oraz kompleks pełnowymiarowych boisk piłkarskich z oświetleniem, 
w tym ze sztuczną nawierzchnią dla akademii piłkarskiej. Ewentualne decyzje o dalszej rozbudowie gliwickiej 
bazy sportowej będą podejmowane na bieżąco. 

4. Sposoby realizacji 
Dyscypliny priorytetowe będą wspierane poprzez przyznawanie dotacji na szkolenie wszystkich 

zawodników (dorosłych, młodzież i dzieci) i ich udział w zawodach sportowych zgodnie z obowiązującą 
Uchwałą Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie 
finansowe klubów sportowych, opracowaną w oparciu o ustawę o sporcie. Miasto co roku będzie ogłaszało 
oddzielne nabory wniosków o dotacje dla każdej z grup. 

W każdej z dyscyplin w tych grupach dotację otrzyma tylko jeden gliwicki klub posiadający najwyższy 
poziom sportowy. Pozostałe kluby w tych dyscyplinach otrzymają środki wyłącznie na szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży. 

Z klubami wspieranymi w dyscyplinach w grupie I będzie uzgadniany cel sportowy, który zostanie 
przyjęty do realizacji. Ponadto w tej grupie dotacje z budżetu miasta przyznawane będą tylko tym klubom 
sportowym, które w swoim planie finansowym na dany rok zapewnią posiadanie własnych środków finansowych 
w wysokości co najmniej 30% wartości zadania, by wraz z otrzymaną dotacją móc zrealizować założony cel 
sportowy. Wyjątek stanowić będzie pierwszy cykl naborów wniosków po przyjęciu niniejszej uchwały, w którym 
dotacje będą mogły być przyznane klubom, które w swoim planie finansowym zapewnią posiadanie własnych 
środków finansowych w wysokości co najmniej 20%. 

W grupie II cele sportowe wskazywane będą przez klub. W budżecie zaplanowana zostanie pula 
środków finansowych, której wysokość zależała będzie od możliwości finansowych miasta. Dotacje 
przyznawane będą na podstawie analizy składanych przez kluby wniosków w oparciu o wskazane w ogłoszeniu 
kryteria z uwzględnieniem posiadanych przez Miasto w danym roku budżetowym środków finansowych. Dotacje 
w ramach tej grupy przyznawane będą w 50% z przeznaczeniem na zawodników młodzieżowych. 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży będzie wspierane w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert lub 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych według ustalonych kryteriów. 

Środki finansowe z budżetu Miasta będą mogły otrzymać kluby szkolące młodych zawodników 
w dyscyplinach priorytetowych i niepriorytetowych. Wysokość wsparcia finansowego będzie określana przy 
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uwzględnieniu jednostkowego kosztu szkolenia w danej dyscyplinie i proporcjonalnie do liczby szkolonych 
zawodników, do wyczerpania środków. 

Upowszechnianie kultury fizycznej będzie polegało na organizacji bezpłatnych zajęć dla uczniów 
gliwickich szkół, osób niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 60. rok życia zamieszkujących Gliwice. 
Zadanie to będzie finansowane z budżetu Miasta Gliwice. 

Nagrody i wyróżnienia w dziedzinie sportu. Zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym 
spełniającym odpowiednie wymagania (między innymi uzyskane wyniki sportowe) będą przyznawane nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe. Gratyfikacje te będą mogli otrzymać wszyscy zawodnicy (seniorzy, 
młodzieżowcy, juniorzy) w dyscyplinach priorytetowych i niepriorytetowych. Podstawą do ich przyznawania 
będzie Uchwała nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie nagród 
i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej. 

Miejska jednostka ds. sportu. W celu dalszego zwiększania efektywności rozwoju sportu 
w Gliwicach oraz optymalizacji działań związanych ze wspieraniem zadań realizowanych przez kluby sportowe 
powinno się prowadzić działania zmierzające do wyodrębnienia miejskiej jednostki ds. sportu, która 
zarządzałaby miejskimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz prowadziłaby działania związane ze sportem 
amatorskim, masowym i organizacją lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych. 
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