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BOISKO ORLIK 2012  - Udostępnione zostało od 9 stycznia do końca listopada 2010r. dla 

wszystkich mieszkańców oraz grup zorganizowanych nieodpłatnie w godzinach od 8.oo do 22.oo. 

 

Pływalnia DELFIN / Basen Otwarty - Po sfinansowaniu przez Miasto w okresie wakacji wszystkie 

dzieci z Gminy Krapkowice miały wejście na Pływalnię bezpłatne od godziny 11.00 do 13.00. 

RównieŜ z Basenu na Stadionie w Otmęcie podczas wakacji moŜna było skorzystać z bezpłatnego 

wejścia codziennie od 12.oo do 18.oo 

 

RównieŜ w tym roku tj. 2011 Boisko ORLIK 2012 zostało otwarte w godzinach od 8.00 do 22.00 

lecz tylko podczas panujących odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. dodatnia temperatura 

powietrza czy teŜ brak pokrywy śnieŜnej na płycie boiska.  

 

 

Informacja Zarządu spółki OSiR Gminy Krapkowice nt. Funkcjonowania i kierunków 

rozwoju 

 

 Spółka zajmuje się obecnie działalnością Pływalni, Boiskiem sportowym ORLIK 2012 oraz 

funkcjonowaniem Stadionu w Otmęcie. 

  Boisko Orlik jest czynne codziennie od godziny 8.00 do 22.00 ( w zaleŜności od 

zapotrzebowania). 

 Stadion w Otmęcie jest czynny przez cały rok. W okresie letnim planowane jest bezpłatne 

wejście dla wszystkich na Basen tak jak było to zrealizowane w roku poprzednim. 

 Pływalnia Delfin czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00 a w 

niedziele od 8.00 do 22.00. W miesiącu styczniu nastąpiła zmiana i pływalnia czynna jest od 7.00 

do 22.00 lecz od lutego ponownie Pływalnia będzie otwarta od 6.00 do 22.00. 

 W miesiącu grudniu na Pływalni została zorganizowana impreza pt. Nocne Pływanie. W 

związku z duŜym zainteresowaniem planujemy organizację takowych imprez w zaleŜności od 

zapotrzebowania. 

 Planujemy równieŜ udostępnić nieodpłatnie wejścia dla dzieciaków podczas ferii oraz 

wakacji ( na zlecenie Gminy ). 

  Pływalnię Delfin w ciągu miesiąca średnio odwiedza 13 tys. Osób (nie wliczając szkół, 



które maja wykupione 16h/tydz.) 

  Spółka w 2010r. utrzymała się bez dotacji Gminy. Oprócz szeregu modernizacji, które 

niezbędne były do wykonania, w miarę moŜliwości finansowych, planowane jest  zwiększenie 

ilości atrakcji dla najmłodszych, ocieplenie rynny zjazdowej oraz zagospodarowanie terenów 

zielonych wokół Pływalni. Planowana jest  równieŜ organizacja NOCNEGO PŁYWANIA w 

zaleŜności od zapotrzebowania. Konieczne wydaje się wybudowanie szatni dla Boiska ORLIK 

2012 ( obecnie posiadamy 2 szatnie po 5m2 ) oraz wybudowanie parkingu dla Boiska. Inwestycje te 

mogą być zrealizowane po otrzymaniu stosownych środków.  
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INFORMACJA O DZIAŁALNO ŚCI SPORTOWEJ  
GMINY KRAPKOWICE ZA ROK 2010 

Gmina Krapkowice  realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji wynikające z 
Ustawy o samorządzie i Ustawy o kulturze fizycznej - jako zadania własne. 

Zadania realizowane są poprzez tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych 
niezbędnych do rozwoju działalności rekreacyjnej i sportowej oraz promocji najbardziej 
wartościowych inicjatyw w tym zakresie. 

Głównym celem Gminy  jest więc inicjowanie i organizowanie projektów własnych, współpraca ze 
środowiskami oświatowymi i sportowymi, realizacja ich potrzeb i oczekiwań, zachęcanie lokalnej 
społeczności do podejmowania róŜnorodnych form aktywności rekreacyjnej i sportowej.  

Zadania te Gmina realizuje podejmując współpracę z róŜnymi podmiotami, stowarzyszeniami i 
fundacjami prowadzącymi działalność w sferze sportu i rekreacji.  

 Z budŜetu (w drodze otwartych konkursów ofert) udzielane są przede wszystkim dotacje dla 
stowarzyszeń kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w ramach przygotowywanego rokrocznie „Programu współpracy Gminy Krapkowice z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego”.  

Jednak na podstawie wieloletnich obserwacji i doświadczeń moŜna stwierdzić, Ŝe kwoty te są 
niewystarczające na pokrycie wszystkich przedsięwzięć wnioskowanych przez organizacje. 

W 2010 roku w otwartym konkursie ofert w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej, w tym 
wychowania fizycznego, rekreacji i sportu złoŜono 21 ofert na kwotę 414 966,97 zł. Zaplanowana 
kwota na to zadanie w budŜecie była w wysokości 240 000,00 zł 
Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Całkowity 

koszt 
Wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana 
dotacja 

1. Ludowy Zespół 
Sportowy Dąbrówka 
Górna 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu w środowisku wiejskim 

46 318,00 40 978,00 25 000,00 

2. Ludowy Zespół 
Sportowy  
„Nowy Dwór” 

Wspieranie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych 
na terenie Gminy Krapkowice- Turniej 
piłkarski LZS Nowy Dwór 

2 200,00 1 950,00 1 500,00 

3. Ludowy Zespół 
Sportowy 
 „Nowy Dwór” 

Wspieranie sportu w środowisku 
wiejskim , szczególnie wśród sołectw 
Nowy Dwór i Kórnica 

38 800,00 34 800,00 20 000,00 

4. Klub Karate do 
Schotokan 

Aktywny wypoczynek dzieci i 
młodzieŜy- edukacja przez sport 

22 321,50 6 500,00 5 000,00 

5. Klub Aktywnego 
Wypoczynku 
 i Rekreacji 
„Krapkowickie 
Rowerki” 

III Otwarty Rajd Rowerowy z 
Krapkowickimi Rowerkami 

5 040,00 4 040,00 0 

6. Klub Aktywnego 
Wypoczynku 
 i Rekreacji 
„Krapkowickie 
Rowerki” 

Rajd rowerowy integracja 
niepełnosprawnych z Krapkowickimi 
Rowerkami  

5 070,00 4 500,00 1 500,00 

7. Klub Aktywnego 
Wypoczynku 
 i Rekreacji 
„Krapkowickie 

Otwarcie sezonu rowerowego 2010 2587,25 2317,25 0 



Rowerki” 

8. Ludowy Zespół 
Sportowy  
w Steblowie 

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
aktywizacja dzieci i młodzieŜy w 
zakresie sportu i rekreacji w środowisku 
wiejskim 

29 130,00 23 930,00 10 000,00 

9. Ludowy Zespół 
Sportowy  
w śywocicach 

Upowszechnianie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji w środowisku 
wiejskim oraz podnoszenie poziomu 
sportowego dzieci i młodzieŜy 

45 850,00 41 150,00 25 000,00 

10. Ludowy Zespół 
Sportowy  
w śywocicach 

III Wojewódzki Zlot monocyklistów 5 850,00 4 000,00 1 500,00 

11. Klub Sportowy 
 "Unia" Krapkowice 

Upowszechnianie kultury fizycznej 
dzieci i młodzieŜy 

99 000,00 89 100,00 57 750,00 
 

12. Miejski Klub Sportowy 
 "Suples" Krapkowice 

Praca z dziećmi i młodzieŜą uzdolnioną 
sportowo w kierunku zapasów w stylu 
wolnym 

36 331,00 32 411,00 20 000,00 

13. Klub Karate do ENSO Szkolenie dzieci i młodzieŜy w ramach 
zajęć pozalekcyjnych w oparciu o sztuki 
walki 

13 200,00 4 800,00 2 900,00 

14. Klub Karate do ENSO Turniej Sportowy z okazji Dnia Dziecka 2 700,00 2 200,00 1 300,00 

15. Klub Karate do ENSO Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w 
Karate 

5 580,00 3 980,00 0 

16. Klub Karate do ENSO Mikołajkowy Turniej Rodzinny 2 650,00 2 150,00 1 350,00 

17. Opolskie 
Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturowe 
„CIS” 

I Krapkowickie zawody Nordic walking 6 680,00 6 012,00 1 000,00 

18. Klub Sportowy 
 "Otmęt" Krapkowice 

Upowszechnienie kultury fizycznej i 
sportu poprzez szkolenie młodzieŜy w 
grach zespołowych- piłki ręcznej i piłki 
noŜnej 

100 023,00 98 923,00 65 000,00 

19. UKS "Czwórka" 
Krapkowice 

Organizacja programu szkoleniowego z 
nauki gry w tenisa ziemnego dzieci i 
młodzieŜy z powiatu krapkowickiego 

4 330,00 3 680,50 0 

20. MTB Majowy Rajd Rowerowy MTB na Górę 
Św. Anny 

4 700,00 2 700,00 0 

21. Opolskie 
Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturowe 
„CIS” 

MłodzieŜ w terenie 5 383,58 4 845,22 1 200,00 

 

W bieŜącym roku po raz pierwszy przyznano stypendia sportowe dla zawodników osiągającym 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 
2009. Rada Sportu rozpatrzyła i zaopiniowała 58 wniosków, które zostały złoŜone przez kluby 
sportowe z terenu Gminy Krapkowice. Przyznano 34 stypependia sportowe: 7 w wysokości 300,00 
zł, 1 w wysokości 250,00 zł, 10 w wysokości 200,00 zł, 
7 w wysokości 150,00 zł, 9 w wysokości 100,00 zł. 

W załączeniu uchwała Uchwała Nr XXVI/295/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach  
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym. 
 



Kolejną inicjatywą wspierającą działalność stowarzyszeń jest zwolnienie z opłat za korzystanie 
z gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej. Kluby sportowe korzystają bezpłatnie z 
sal gimnastycznych: PSP-4 Krapkowice, PSP-1 Krapkowice, PG-2 Krapkowice; salki zapaśniczej 
przy ZSS-1 Krapkowice oraz stadionu miejskiego wraz 
z zapleczem przy ulicy Olimpijskiej. 

Nasza działalność to równieŜ pomoc merytoryczna i finansowa przy organizacji imprez 
sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez obce jednostki (zakup pucharów, dyplomów, 
nagród, udostępnianie sprzętu technicznego). 

 
Gmina Krapkowice uczestniczy w  Programie Ogólnopolskim - Animator sportu dzieci 

i młodzieŜy - programem objętych jest 9 instruktorów i trenerów krapkowickich klubów 
sportowych.  
ZłoŜyliśmy równieŜ wniosek do programu Animator Moje Boisko ORLIK 2012 
i otrzymaliśmy dofinansowanie do wynagrodzeni instruktora. 
 

 
SPORT SZKOLNY – Koordynatorem i organizatorem współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieŜy na wszystkich szczeblach jest Szkolny Związek Sportowy 
 
1. Na szczeblu szkół 

Zawody stanowiące integralną część systemu współzawodnictwa sportowego w kraju, są 

podstawowymi formami upowszechniania sportu wśród młodzieŜy szkolnej, w ramach 

Szkolnych Igrzysk Sportowych (SIS). Program SIS winien zawierać podstawowe dyscypliny 

sportowe, które moŜna w danej szkole przeprowadzić. Organizatorami są Szkolne Kluby 

Sportowe (SKS) i Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) przy współpracy nauczycieli 

wychowania fizycznego i dyrekcji szkół.  

 

2. Na szczeblu miasta i gminy 
Zawody odbywają się wg systemów i regulaminów przyjętych przez organizatorów, którymi są 

przede wszystkim koordynatorzy sportu szkolnego współpracujący z samorządami miast i gmin. 

W naszej Gminie koordynatorem sportu szkolnego jest Dariusz Kandziora i Małgorzata Meisner.  

Gmina Krapkowice pokrywa koszty dowozu uczniów na zawody szkolne w naszej gminie oraz 

partycypuje w  kosztach organizacji zawodów. 

 

3. Na szczeblu powiatu 
Województwo opolskie podzielone zostało na 12 rejonów (powiatów), w których odbywają się 



zawody zgodnie z kalendarzem imprez SZS.  
Z powiatu do dalszych rozgrywek (ćwierćfinały, półfinały, finały) w grach sportowych, 

awansują mistrzowie powiatów oraz zespoły z powiatów, które w systemie rozgrywek 2009/2010 
zajęły czołowe miejsca. W innych dyscyplinach sportowych system awansu określają szczegółowe 
regulaminy. Całość rozgrywek powiatowych koordynują koordynatorzy rejonów (powiatów), 
współpracujący z samorządami powiatowymi i miejsko-gminnymi.   
W powiecie krapkowickim koordynatorem sportu szkolnego jest Małgorzata Meisner.  
Gmina Krapkowice współfinansuje zawody na szczeblu powiatu organizowane przez szkoły gminy 
Krapkowice. 
 
4.   Na szczeblu wojewódzkim 

Zawody przeprowadzane są zgodnie z regulaminami ZG SZS i WSZS w Opolu,  

w korelacji z ogólnopolskim programem „Sport Wszystkich Dzieci” 

 W ramach Wojewódzkich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej organizowane są następujące zawody 
sportowe: 

- XX IGRZYSKA MŁODZIEśY SZKOLNEJ – Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół 
Podstawowych,  

- XII GIMNAZJADA – Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół Gimnazjalnych, 
- XII  LICEALIADA – Mistrzostwa Województwa Opolskiego Szkół Ponadgimnazjalnych, 
oraz współudział przy organizacji: 
Wojewódzkich Igrzysk MłodzieŜy Szkół Wiejskich organizowanych przez ZW LZS. 
WSZS przy organizacji zawodów sportowych współdziała z okręgowymi związkami sportowymi, 
miejscowymi ogniwami SZS i dyrekcjami szkół oraz właściwymi terytorialnie samorządami.  
Gmina Krapkowice pokrywa koszty udziału reprezentacji szkół gminy Krapkowice 
w zawodach finałowych oraz współfinansuje i organizuje Finały wojewódzkie, które odbywają się 
w Krapkowicach. 
W ramach współpracy z WSZS w Opolu dzieci naszych krapkowickich szkół uczestniczyły w 
obozie sportowo- rekreacyjnym „Sportowe Wakacje 2010”. Jest to zadanie dofinansowane ze 
środków Zarządu Głównego SZS, uczestnicy pokrywają tylko część kosztów pobytu – z tej oferty 
skorzystało 30 uczniów naszej gminy. 
Kalendarze szkolnych imprez sportowych dla uczniów przestawiam w załączeniu. 
 
Największe imprezy organizowane przez UMiG Krapkowice w 2010 roku  - ocena ich 
organizacji i poziomu. 
 
1.XXVIII Krapkowicki Bieg Uliczny 
Rokrocznie wzrasta zainteresowanie naszą imprezą, pomimo deszczowej aury na starcie 
zainteresowało się naszą imprezą około 1000 osób. 
Bieg Główny na dystansie 10 km- ukończyło 297 zawodniczek i zawodników . W biegu 
prowadzona jest klasyfikacja generalna męŜczyzn i kobiet, klasyfikacja w kategoriach wiekowych: 
męŜczyźni- do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, powyŜej 70 lat; kobiety –do 29 lat, 
30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, powyŜej 70 lat. Klasyfikacja w kategorii sprawni inaczej 
oraz klasyfikacja w kategoriach regionalnych (województwa, powiatu, gminy).  
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali: medal pamiątkowy, dyplom, komunikat, 
koszulkę okolicznościową, napoje. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej oraz w swoich kategoriach: 
nagrody, puchary i kwiaty. Dla wszystkich uczestników przewidziany był ciepły posiłek. 
Przed biegiem głównym odbywają się Krapkowickie Biegi Dzieci i MłodzieŜy jako impreza 
towarzysząca.  Odbyło się 10 biegów według kategorii wiekowych: 

1. Przedszkolaki – 300 m, dziewczęta, chłopcy 
2. Kl. I-II szkoły podstawowe – 400 m,  dziewczęta, chłopcy 
3. Kl. III-IV szkoły podstawowe – 500 m, dziewczęta, chłopcy 



4. Kl. V-VI szkoły podstawowe – 800 m, dziewczęta, chłopcy 
5. Kl. I-III Gimnazja– 1000 m, dziewczęta, chłopcy 

Wszystkie biegi ukończyło 518 uczestników. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,  koszulki okolicznościowe, napoje, długopisy 
i lody, a zawodnicy zajmujący czołowe lokaty (miejsca I-III) medale i  nagrody rzeczowe. 
Bieg Nordic Walking  ukończyło 12 osób, które otrzymały pamiątkowe koszulki, napoje i dyplomy. 
Długoletnia tradycja, liczebność zawodników a takŜe ogromne zainteresowanie biegiem świadczą o 
słuszności organizacji biegów w Krapkowicach. Jest to największa impreza biegowa na 
Opolszczyźnie i była wielokrotnie nagradzana na forum krajowym.  
 
2.Krapkowicka Amatorska Liga Siatkówki 
 W sezonie 2009/2010 w rozgrywka wzięło udział 9 druŜyn – cztery druŜyny z Krapkowic oraz po 
jednej druŜynie z Tarnowa Opolskiego, Zimnic, Strzelec, Kamienia Śląskiego oraz BroŜec: LUCKY 
WAY  Krapkowice, TAROPOL Tarnów Opolski, AS Strzelce Opolskie, IDAHO Krapkowice, 
MASTOIDEA Krapkowice, ISKRA Zimnice, BELFER Krapkowice, KS Kamień Śląski, KS BroŜec
     
Mecze rozgrywane były w kaŜdy czwartek w Zespole Szkół Sportowych nr 1 
w Krapkowicach. Ogółem odbyły się 42 mecze. Liga cieszy się duŜą popularnością wśród 
krapkowickiej młodzieŜy, na wszystkie spotkania przychodzi bardzo liczna publiczność. 
 
3.IX Halowy Turniej Piłki No Ŝnej DruŜyn LZS o Puchar Burmistrza Krapkowic 
Turniej przeprowadzony był w trzech kategoriach: trampkarzy, juniorów i seniorów- ogółem udział 
wzięło 12 zespołów reprezentujących LZS Dąbrówka Górna, LZS Nowy Dwór, LZS Steblów, LZS 
śywocice. Impreza odbywa się w hali widowiskowo-sportowej i inicjowana jest przez środowisko 
LZS. 
 
4.XIII Turniej Piłki Siatkowej im. A. Roszkowiaka o  Puchar Burmistrza Krapkowic 

Turniej odbywa się w sali Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach ( grupa eliminacyjna A 
i B oraz turniej finałowy). W turnieju uczestniczyło 10 zespołów. 
W ubiegłych latach turniej rozgrywany był na trzech salach i uczestniczyło po 16 zespołów, ze 
względów organizacyjnych zmniejszyliśmy liczbę druŜyn. Memoriał cieszy się duŜym 
zainteresowaniem, ma na celu popularyzację piłki siatkowej w Krapkowicach 
i charakteryzuje się coraz wyŜszym poziomem sportowym. 

 
5.Finał Wojewódzki Coca-Cola Cup 2010 oraz Połfinał Krajowy Coca-Cola Cup 2010 
Organizatorem i sponsorem Turnieju Piłkarskiego Coca-Cola Cup 2011 jest Coca-Cola Poland 
Services Sp. z o.o.Organizatorem technicznym turnieju jest firma ABC.Sport. 
Patronem rozgrywek jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz 
Szkolny Związek Sportowy. 
W rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi są szkoły biorące udział w turnieju, 
a Biuro Organizacyjne koordynuje niniejsze rozgrywki, tzn. ustala zestawienia grup, zawiadamia o 
terminach spotkań itp.  
W finałach wojewódzkich oraz półfinałach krajowych rolę bezpośrednich organizatorów pełnią 
wytypowane przez organizatora szkoły uczestniczące w rozgrywkach oraz inne stowarzyszenia 
sportowe przez 6 edycji Krapkowice były organizatorem turnieju wojewódzkiego i półfinału 
krajowego (dwukrotnie) – wcześniej MOS, ostatnio UMiG Krapkowice. Na organizację tej imprezy 
dostajemy środki finansowe od głównego organizatora. W bieŜącym roku w finale wojewódzkim 
uczestniczyło 12 zespołów chłopców 
i 6 zespołów dziewcząt, a w półfinale krajowym- 12 zespołów chłopców i 4 zespoły dziewcząt.  
Aktualny stan techniczny stadionu miejskiego w Otmęcie uniemoŜliwi nam organizację tej imprezy 
w bieŜącym roku. 
 



6.IV Turniej Piłki no Ŝnej OLDBOYS – Puchar Burmistrza Krapkowic 
Turniej organizowany jest w hali widowiskowo-sportowej. Uczestniczyły w nim zespoły 
z Praszki, Strzelec Opolskich, Gogolina i Krapkowic. Turniej jednym z cyklu organizowanych 
przez druŜyny – kaŜdy zespół jest gospodarzem jednego turnieju. 
 
7.Impreza rekreacyjno-turystyczna – wyjazdy na narty do Lipovych Łaźni. 
Zorganizowaliśmy 5 wyjazdów na narty do miejscowości Miroslav w Gminie Lipova Łaźnie w 
Republice Czeskiej – w których w sumie wzięło udział 230 osób( w tym 78 osób niepełnoletnich) 
oraz 21 osób jadących busami i prywatnymi samochodami.  
Koszty transportu i ubezpieczenia pokryte zostały ze środków własnych Gminy Krapkowice 
Koszty pozostałe, m.in. wyciągów narciarskich uczestnicy pokrywali we własnym zakresie; 
wynegocjowaliśmy niŜsze ceny za karnety (220 koron czeskich) i wypoŜyczenie sprzętu 
narciarskiego (200 koron czeskich). 
Warunki narciarskie panujące na stokach pozwoliły amatorom białego szaleństwa w pełni 
wykorzystać walory jakie niesie za sobą ta forma sportów zimowych. 
 
8.Obóz „Sportowe Wakacje” – Ustka 2010  
Organizatorem obozu sportowego jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Opolu oraz 
UMiG Krapkowice, obóz odbył się w sierpniu - Ośrodek Wczasowy „Słowiniec”  
w Ustce/Zapadłe. 
Uczestnikami obozu są grupy dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo w róŜnych kategoriach 
wiekowych z krapkowickich szkół i zawodniczki Pila Vinco. Razem obóz tworzyło 32 uczestników 
tj. dzieci i młodzieŜ oraz 2 opiekunów . 
Główne cele obozu to: preferowanie aktywnego wypoczynku niezbędnego dla regenerowania sił po 
całorocznych zajęciach szkolnych, poznanie walorów turystyczno-historycznych najbliŜszej 
okolicy, piesze wędrówki szlakami turystycznymi i ścieŜkami przyrodniczo-dydaktycznymi , rejs 
statkiem, zawody i rozgrywki sportowe dla wszystkich uczestników w konkurencjach i 
dyscyplinach sportu uprawianych, gry i zabawy według inwencji uczestników, spacery, gry i 
zabawy na plaŜy.  
MOS Krapkowice był współorganizatorem tych obozów od 1998 roku co stwarzało nam 
moŜliwości zorganizowania aktywnego wypoczynku dla dzieci naszej gminy nad morzem 
z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. 
 
 Kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na rok 2011 przedstawiam w załączeniu. 
 
 

XXIX KRAPKOWICKI BIEG ULICZNY 
 

29 Krapkowicki Bieg Uliczny na dystansie 10 km odbędzie się 1 maja 2011 roku. Biuro 
zawodów mieścić się będzie w Hali widowiskowo-sportowej im. Władysława Piechoty w 
Krapkowicach, ulica Kilińskiego 3, a scena, gastronomia i miejsca dla publiczności przed halą 
widowiskowo-sportową.  
Start biegu głównego na dystansie 10 km znajduje się 300 m od hali na ulicy Kilińskiego 1 (obok 
siedziby Starostwa Powiatowego), godz.11.00; meta ulica Kilińskiego 3 (obok hali widowiskowo-
sportowej), około godz. 11.30.Dystans biegu głównego umoŜliwia start nie tylko zaawansowanym 
zawodnikom, ale równieŜ osobom uprawiającym rekreację ruchową.  
Poprzez realizację i wsparcie zadania chcielibyśmy, aby XXIX Krapkowicki Bieg Uliczny stał się 
w jeszcze większym stopniu promocją naszego regionu na forum krajowym 
i międzynarodowym, jako ośrodka kultywującego i propagującego aktywność ruchową wśród 
dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych.  
Organizatorami biegu są: Urząd Miasta i Gminy w  Krapkowicach, Starostwo Powiatowe 
w Krapkowicach.  



XXIX Krapkowicki Bieg chcielibyśmy, aby odbył się pod patronatem Marszałka Województwa 
Opolskiego.  
Trasa biegu posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Do startu dopuszczeni będą 
zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok Ŝycia. W biegu prowadzona jest klasyfikacja generalna 
męŜczyzn i kobiet, klasyfikacja w kategoriach wiekowych: męŜczyźni- do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 
lat, 50-59 lat, 60-69 lat, powyŜej 70 lat; kobiety –do 29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 
powyŜej 70 lat. Klasyfikacja w kategorii sprawni inaczej oraz klasyfikacja w kategoriach 
regionalnych (województwa, powiatu, gminy).  
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują: medal pamiątkowy, dyplom, komunikat, 
koszulkę okolicznościową, napoje. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej oraz w swoich kategoriach: 
nagrody, puchary i kwiaty. Dla wszystkich przewidziany jest ciepły posiłek. 
Przed biegiem głównym odbywają się Krapkowickie Biegi Dzieci i MłodzieŜy i bieg Nordic 
Walking jako imprezy towarzyszące. 
Krapkowickie Biegi Dzieci i MłodzieŜy to 10 biegów według kategorii wiekowych: 
Przedszkolaki – 300 m, dziewczęta, chłopcy 
Kl. I-II szkoły podstawowe – 400 m,  dziewczęta, chłopcy 
Kl. III-IV szkoły podstawowe – 500 m, dziewczęta, chłopcy 
Kl. V-VI szkoły podstawowe – 800 m, dziewczęta, chłopcy 
Kl. I-III Gimnazja– 1000 m, dziewczęta, chłopcy 
Szkoły ponadgimnazjalne–1500 m, dziewczęta, chłopcy(bieg odbędzie się, jeśli na liście startowej 
będzie zapisanych, co najmniej 20 zawodników) 
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy,  koszulki okolicznościowe, napoje 
i drobne upominki a zawodnicy zajmujący czołowe lokaty (miejsca I-III) medale, nagrody 
rzeczowe. 
Bieg Nordic Walking odbywa się dla wszystkich uczestników bez klasyfikacji generalnej 
i wiekowej. Start – ulica Kilińskiego 3 (obok hali widowiskowo-sportowej).Trasa: ul. Kili ńskiego, 
ul. Olimpijska, następnie droga leśna (ścieŜka przyrodnicza „Las Otmętu”). Meta – ulica 
Kili ńskiego 3 (obok hali widowiskowo-sportowej).  
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy,  koszulki okolicznościowe i napoje. 
 
HARMONOGRAM DZIAŁA Ń 
I ETAP – od stycznia 2011 do marca 2011 
Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, 
wydrukowanie regulaminów biegu, działania promocyjne (Internet, radio, prasa lokalna, wysyłanie 
regulaminów imprezy do Klubów Biegacza), pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. 
 
II ETAP – od marca 2011 do 30 kwietnia 2011 
Przygotowania organizacyjne i zakup usług i niezbędnych materiałów do przeprowadzenia imprezy 
Zakup medali, dyplomów, pucharów, statuetek, nagród rzeczowych, koszulek okolicznościowych, 
numerów startowych, napoi dla zawodników, reklamówek okolicznościowych, materiałów. 
Zawarcie umów o wykonanie: bramy biegu, wynajem hali namiotowej,  obsługi medycznej, obsługi 
klasyfikacji biegu, prowadzenia spikerki, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej trasy biegu, 
obsługa masaŜystów, przygotowania posiłku regeneracyjnego dla biegaczy, ochrona obiektu. 
Pozyskanie wolontariuszy do pracy w biurze zawodów, zabezpieczenia trasy, startu i mety 
poszczególnych biegów. 
Przygotowanie biura zawodów i uruchomienie biura zawodów od 26.04.2011  
Przewidywane zasoby kadrowe do organizacji imprezy: 
Dyrektor biegu – Małgorzata Meisner (inspektor ds. sportu i turystyki w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Krapkowicach, menedŜer sportu, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Biegów) 
Biuro zawodów oraz start i meta – 45 wolontariuszy (w tym: pracownicy UMiG Krapkowice i 
Starostwa Powiatowego, pracownicy MG Biblioteki, nauczyciele wychowania fizycznego, 
młodzieŜowi animatorzy sportu, młodzieŜ szkół gimnazjalnych 



i ponadgimnazjalnych), pracownicy ochrony (6 osób) 
Zabezpieczenie trasy biegu glównego – funkcjonariusze Policji (12 osób), funkcjonariusze 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (65 osób), funkcjonariusze StraŜy Miejskiej (2 osoby), pracownicy 
ochrony (8 osób), słuŜby porządkowe (15 osób)  
Ponadto zgodnie z umowami i porozumieniami przy obsłudze imprezy pracują: 1 lekarz, 2 
ratowników medycznych, 1 pielęgniarka, 2 masaŜystów, załoga karetki reanimacyjnej, obsługa 
techniczna imprezy, obsługa punktu gastronomicznego, obsługa medialna, obsługa sanitarna, 
obsługa klasyfikacji elektronicznej 
 
III ETAP – 1 maja 2011 
Przeprowadzenie imprezy 
7.00 – rozpoczęcie pracy biura zawodów(rejestracja, weryfikacja i obsługa zawodników biegu 
głównego, krapkowickich biegów dzieci i młodzieŜy oraz biegu Nordic Walking) 
8.45 – otwarcie imprezy i rozpoczęcie Krapkowickich biegów dzieci i młodzieŜy 
godz. 9.00 – dziewczęta, przedszkola, 300 m  
godz. 9.10 – chłopcy, przedszkola, 300 m  
godz. 9.20 – dziewczęta, szkoły podstawowe, kl. I-II, 400 m, 
godz. 9.30 – chłopcy, szkoły podstawowe, kl. I-II, 400 m, 
godz. 9.40 – dziewczęta, szkoły podstawowe, kl. III-IV, 500 m, 
godz. 9.50 – chłopcy, szkoły podstawowe, kl. III-IV, 500 m, 
godz. 10.00 – start biegu Nordic Walking 
godz. 10.10 – dziewczęta, szkoły podstawowe, kl. V-VI, 800 m, 
godz.10.20 – chłopcy, szkoły podstawowe, kl. V-VI, 800 m, 
godz. 10.30 – dziewczęta, chłopcy, gimnazja, 1000 m 
godz. 10.35 – start dziewcząt i chłopców, szkoły ponadgimnazjalne 
11.00 – Start biegu głównego na dystansie 10 km (zawodnicy pokonują trasę biegu, który odbywa 
się ulicami miasta) 
11.10 – dekoracja zwycięzców krapkowickich biegów dzieci i młodzieŜy 
13.00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego w klasyfikacji generalnej, kategoriach wiekowych, 
niepełnosprawnych i regionalnych 
13.20 – piknik rekreacyjny  
 
IV ETAP – 01 maja 2011 do 30 maja 2011 roku 
Podsumowanie imprezy i rozliczenie . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Meisner – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
Data wytworzenia: 2011-01-24 



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: setcol

STACK:

/DeviceGray 
/DeviceGray 


