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Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna - imprezy. 
 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

1 

Liga  Obrony 
Kraju 

„Szkolna Liga 
Strzelecka” 

27.02, 
06.03, 
13.03, 
20.03, 

900,00 Cykl 4 rund szkolnych zawodów sportowych w strzelectwie 
z broni pneumatycznej poprzedzonych treningami strzeleckimi. 

Celem zawodów było wyłonienie najlepszych 
strzelców spośród uczniów cieszyńskich szkół 
w kategoriach drużyn i indywidualnie dziewcząt 
i chłopców. W każdym z treningów uczestniczyło 
średnio ok 25 osób. w zawodach wystartowało 84 
zawodników, którzy reprezentowali 7 szkół 
ponadgimnazjalnych w konkurencjach karabinek 
pneumatyczny i pistolet pneumatyczny. 

2 

Cieszyński 
Wielosekcyjny 
Klub Sportowy 
(przedtem 
Cieszyński  Klub 
Hokejowy) 

XIV Spartakiada 
Cieszyńskich 
Przedszkoli 

01.11 – 
31.12 

600,00 Zawody sportowe zostały zorganizowane dla wychowanków 
cieszyńskich przedszkoli, które przeprowadzono w duchu 
sportowej rywalizacji, zwycięzcy w poszczególnych stylach 
i kategoriach otrzymali dyplomy i medale. 

W XIV edycji z 2015 roku w mityngu wzięło udział 58 
przedszkolaków dziewcząt i chłopców 
z  cieszyńskich  przedszkoli, którzy startowali w 11 
konkurencjach. 

3 

Cieszyńsko-
Jastrzębskie 
Towarzystwo 
Hokejowe Czarne 
Pantery 

Organizacja 
i uczestnictwo 
w turniejach hokeja na 
lodzie 

13.12 1.500,00 Organizowany po raz czwarty jednodniowy turniej hokejowy dla 
drużyn amatorskich.  

Organizowany od  czterech lat  turniej dla czterech 
drużyn na  lodowisku w Cieszynie.  Jego zadaniem 
było przypomnienie cieszyńskiej publiczności emocji 
związanych z hokejem na lodzie oraz stworzenie 
kolejnej możliwości spędzenia czasu wolnego. 

4 

Klub Sportowy 
„Shindo” 

X Międzynarodowe 
Mistrzostwa Cieszyna 
w karate „Shindo Cup” 
. 

Maj 
2015 

1.500,00 To już kolejna X edycja turnieju, który z roku na rok rozrasta się 
i przyciąga do Cieszyna coraz więcej zawodników. Turniej 
organizuje ceniony w kraju i zagranicą Klub Sportowy „SHINDO” 
z Cieszyna. 

W edycji 2015 roku wystartowało około 120 
zawodników z 11 klubów z Polski i Czech. 

5 

Klub Sportowy 
„Shindo” 

Zgrupowanie kadry 
zawodniczej Shindo - 
„Trenuj z Mistrzem”  

10.10 1.000,00 Prowadzone były zajęcia z zakresu karate, w celu 
wyselekcjonowania osobnej kadry zawodniczej, dodatkowe 
zajęcia umożliwiające poprawę technik karate. Główny nacisk 
nastawiony był na rywalizację i przypomnienie przepisów 
obowiązujących na turniejach. Zawodnicy KS „Shindo” 
uczestniczyli w specjalnym programie przygotowującym do 
turniejów karate (dzieci, młodzież oraz dorośli).  

W zgrupowaniu kadry zawodniczej Shindo „Trenuj 
z Mistrzem”, uczestniczyło około 30 członków 
i zawodników KS „SHINDO” z podziałem na grupy 
wiekowe 6 – 10 latki, 11 – 14 latki, 15 – 18 latki oraz 
19 plus. 

6 

Klub Sportowy 
„Shindo” 

X Międzynarodowe 
seminarium  karate 
"Zostań Mistrzem" 
z okazji 15 - lecia Klubu 
Sportowego Shindo 

Maj 
2015 

4.000,00 Prowadzone były zajęcia z zakresu karate, przygotowania 
osobnej grupy dziecięcej do zawodów, dodatkowe zajęcia 
umożliwiające poprawę technik karate przygotowujące 
do zawodów w kata. 

W 2015 roku w seminarium uczestniczyło około 60 
zawodników z Polski i zagranicy z podziałem na 
grupy wiekowe 6 – 10 latki, 11 – 14 latki, 15 – 18 
latki oraz 19 plus oraz rodzice najmłodszych 
uczestników. 
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oraz 25 - lecia Karate 
Shotokan 
w Cieszynie 

7 

MOTOBROTHERS
CLUB 

Trzeci  Amatorski 
Wyścig na czas  
„O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ  
OLZY”  

23.08 5.000,00 Uliczny motocyklowy wyścig na czas ulicami Cieszyna 
zorganizowany po raz trzeci po pięćdziesięciu latach przerwy. 
Choć inny w formie – na odcinku 400 metrów jezdni należało 
się rozpędzić do największej możliwej prędkości 
i mierzono czas przejazdu. 

W drugiej edycji wyścigu wystartowało ponad 70 
zawodników i zawodniczek z Cieszyna i innych 
Śląskich miast oraz z Czech, zgromadził też ponad 
1000 widzów, co świadczy o dużym zainteresowaniu 
i potrzebie organizacji tego typu imprez. 

8 

Młodzieżowe 
Towarzystwo 
Pływackie 
„Delfin” 

Międzynarodowy 
Mityng Pływacki 
"Sobota w Cieszynie" 

4 rundy: 
28.03, 
30.05, 
03.10, 
21.11 

3.000,00 Organizowane, po raz szósty, zawody pływackie podzielone 
na cztery edycje - rundy w roku. 

W 2015 roku wzięło udział we wszystkich czterech 
edycjach około 1320 zawodników z Polski 
i Czech w każdej z rund po około 330 pływaków. 
Rozpiętość wiekowa uczestników od młodzików do 
seniorów. Rozdano 32 pucharów i 320 medali. 

9 

Młodzieżowe 
Towarzystwo 
Pływackie 
„Delfin” 

Organizacja zawodów 
pływackich "Sobota w 
Cieszynie - Junior" 

05.12 797,84 Organizowane zawody pływackie, jako swego rodzaju 
uzupełnienie cyklu zawodów o nazwie „Sobota 
w Cieszynie”, tym razem skierowane do młodzieży. 

W pierwszej edycji tych zawodów w 2015 roku 
wzięło udział 150 zawodników w wieku  6 - 10 lat. 

10 

Młodzieżowe 
Towarzystwo 
Pływackie 
„Delfin” 

XVIII Międzynarodowe 
zawody pływackie 
o Puchar MTP „DELFIN” 

38.03 1.400,00 Organizowane już po raz 18 zawody, rywalizacja odbywała się 
w 5 konkurencjach i 4 kategoriach wiekowych. 

Wzięło w nich udział 384 zawodników w tym 117 
z klubów zagranicznych z Czech z Karviny, Zlina, 
Vsetina, Frydku Mistku, ze Słowacji z Żylina. Wśród 
zawodników z Polski startowali sportowcy z takich 
ośrodków pływackich, jak Katowice, Przyszowice, 
Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Tychy, Racibórz, 
Gilowice, Goczałkowice, Gorzyce, Oświęcim, 
Szczygłowice, Zawiercie, Częstochowa, Zabrze, 
Wrocław. 

11 

Miejski 
Uczniowski  Klub 
Sportowy „SZS” 

Międzynarodowe  
Indywidualne 
Mistrzostwa Cieszyna 
Juniorów w szachach 
szybkich  P-15 

14.11 600,00 To tradycyjnie rokrocznie organizowany turniej szachowy dla 
dzieci  i młodzieży. 

W 2015 roku uczestniczyło w nich 60 szachistów. 
Turniej rozegrano na 30 szachownicach. Została 
wytypowana kadra A, kadra B klubu oraz drużyna 
do rozgrywek II Ligi Juniorów. 

 
12 

Miejski 
Uczniowski  Klub 
Sportowy „SZS” 

Organizacja imprez 
kalendarza „SZS” dla 
szkól podstawowych i 
gimnazjalnych 

01.01- 
20.12. 

8.000,00 Jest to cykl ponad  30 sportowych zawodów międzyszkolnych 
w różnych dyscyplinach, w których każdorazowo uczestniczy 
kilkudziesięciu zawodników z cieszyńskich szkół podstawowych 
i gimnazjów. 

Celem jest tu wychowanie przez sport, 
kształtowanie młodych osobowości poprzez zdrową 
rywalizację oraz wyłanianie reprezentantów 
Cieszyna na zawody szkolne szczebla powiatowego 
i wojewódzkiego. W 2015 roku w różnych 
dyscyplinach sportowych wzięło  udział ponad  900 
uczniów. 
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13 

Miejski 
Uczniowski  Klub 
Sportowy „SZS” 

XV Międzynarodowy 
Świąteczno - 
Noworoczny Turniej 
Szachowy o Puchar 
Burmistrza Miasta 
Cieszyna 

19.12 800,00 Jest to coroczny otwarty turniej  szachowy, w którym szachiści 
w różnym wieku rywalizują o Puchar Burmistrza Miasta 
Cieszyna. 

W 2015 roku uczestniczyło w nim ponad 100 
szachistów z Podbeskidzia i Zaolzia. Zawody 
rozegrane zostały na 50 szachownicach. Umożliwiły 
zdrową międzynarodową rywalizację. 

14 
Ognisko TKKF 
„OGNIWO” 

Turniej tenisa 
ziemnego z okazji dnia 
dziecka 

 400,00 Przygotowano turniej dla dzieci podczas którego dzieci mogły 
sprawdzić swoje umiejętności. Wydano dla uczestników 
posiłek. 

W turnieju wzięło udział 20 osób w wieku od 10 do 
16 roku życia, w tym 7 dziewcząt i 13 chłopców. 

15 

Klub Sportowy  
„MOSiR Cieszyn” 

Amatorska halowa liga 
piłki nożnej 

01.01- 
30.04 i 
01.10-
31.12 

8.000,00 Są to rozgrywki prowadzone w okresie zimowym w hali 
sportowej dla amatorskich drużyn piłki nożnej.  Prowadzone są 
na zasadach ligi.  

W 2015 roku w lidze w rundzie wiosennej 
uczestniczyło 16 zespołów (ok. 250 osób) i 14 
zespołów (ok. 220 osób) w rundzie jesiennej oraz 
dodatkowo ok 30 do 50 kibiców  zasiadających na 
widowni podczas każdej kolejki rozgrywkowej. 

16 

Klub Sportowy  
„MOSiR Cieszyn” 

5. Piastowski Piruet 14.03 2.000,00 Była to 5 edycja zawodów z łyżwiarstwa figurowego dla dzieci. 
Zawody tego rodzaju dają możliwość propagowania na terenie 
naszego miasta tej dyscypliny sportowej i kolejną możliwość 
i propozycję na spędzanie wolnego czasu. 

W 2015 roku w zawodach wzięło udział 112 dzieci 
z 12 łyżwiarskich klubów  z Warszawy, Krakowa, 
Opola, Oświęcimia, Katowic, Lublina, i oczywiście 
z Cieszyna, którego reprezentacja liczyła 16 osób. 

17 

Stowarzyszenie 
Rehabilitacji 
Kultury Fizycznej 
Turystyki 
i Integracji Osób 
Niepełno-
sprawnych 
w Cieszynie 

Międzywojewódzki 
Turniej Tenisa 
Stołowego 

21.11- 
22.11 

500,00 Podobnie, jak poprzednie, również ten turniej jest imprezą 
cykliczną, organizowaną rokrocznie i przyciągającą coraz 
większą ilość uczestników powyżej 10 roku życia.  

W edycji 2015 roku wzięło udział 80 osób 
z województwa Śląskiego i  ościennych  oraz ze 
Słowacji. 

 
18 

KS „MarioSport” Cieszyński Mityng 
Pływacki 

06.07 2.500,00 Organizowane kolejny już raz zawody pływackie dla dzieci.  W 2015 roku, w zawodach, wzięło udział 250 
zawodników w wieku  6 - 10 lat. 

 
19 

Towarzystwo 
Sportowe  
„Piast” Cieszyn 

XXII  Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej 
Trampkarzy Młodszych 
z okazji Dnia Dziecka 

07.06 2.000,00 Zorganizowanie imprezy poprzez zaproszenie zespołów do 
Cieszyna na turniejowe rozgrywki, zabezpieczenie aprowizacji 
dla uczestników, pozyskanie sponsorów, zapewnienie obsługi 
sędziowskiej, rozegranie meczy, przygotowanie własnego 
zespołu do rozgrywek poprzez systematyczne treningi 
w ramach szkolenia piłkarskiego. 

W zawodach udział wzięło 7 drużyn z udziałem 
drużyny z TS Piast, w sumie ok. 100 dzieci. 

20 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 
o/Cieszyn 

Długodystansowy 
Wyścig Pływacki Ziemi 
Cieszyńskiej 

05.09 700,00 Zawody organizowane cyklicznie od wielu lat, na zasadach 
sztafety. 

W roku 2015 w zawodach wystartowało 18 
zawodników, wśród których byli także zawodnicy  
z Czech. 
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21 

Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowie 
Ratunkowe 
o/Cieszyn 

Zawody Pływackie 
„MASTERS” 

19.12 700,00 Zawody organizowane cyklicznie od wielu lat obejmujące 
5 konkurencji w różnych kategoriach wiekowych. 

W edycji 2015 roku w zawodach wzięło udział 53 
zawodników z Polski  i Czech. Uczestniczyły często 
całe wielopokoleniowe rodziny. 

22 

Cieszyński Klub 
Motorowy 

Organizacja Mistrzostw 
Europy w Motocrossie 

16 - 
17.05 

17.500,00 Zorganizowanie zawodów rangi Międzynarodowych Mistrzostw  
Europy w motocrossie,  do duże przedsięwzięcie logistyczne 
realizowane z odpowiednim kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
To konieczność zakwaterowania kilkuset ludzi zawodników 
i obsługi ich wyżywienia, przygotowania toru itd., ich 
perfekcyjna organizacja przyniosła zasłużony rozgłos Miastu- 
gospodarzowi zawodów. 

W zawodach wystartowało około 100 zawodników, 
a kibicowało im pomimo niesprzyjającej aury około 
5.000 widzów. 

23 

Fundacja TALENT 
Cieszyn 

II Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar 
Fundacji TALENT 
Cieszyn 

07.11 500,00 Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Zorganizowany po raz drugi turniej tenisa 
stołowego, w którym wzięło udział 25 zawodników, 
rozegrano 40 meczów, każdy z uczestników 
otrzymał dyplom i upominek. 

24 

CKN „Skręty” „23 Puchar Cieszyna” 
Slalom 

08.02- 
08.03 

800,00 Zawody o puchar Cieszyna zostały zorganizowane w dwóch  
turach. Pierwsza 8 lutego i druga 8 marca 2015 roku. Są to 
zawody otwarte dla dzieci i młodzieży nie tylko z Cieszyna 
i z racji trudności dyscypliny i jej kontuzjogenności odbywają się 
na zasadach bezpieczeństwa określonych w kodeksie FIS. 

W zawodach w obu turach wzięło udział 89 
zawodników. 

25 
CKN „Skręty” 11 Szkolna Liga 

Narciarstwa 
Alpejskiego 

01.01 – 
30.08 

400,00 11 Szkolna Liga Narciarstwa Alpejskiego to suma 5 zawodów 
zimowych na nartach oraz 6 letnich przeprowadzanych na 
nartorolkach na trawie. 

W edycji zimowej wystartowało 143 zawodników, 
 a sesji letniej na trawie 73 narciarzy. 

26 

SKF Freestyle 
Sports Union 

Snowboardowe 
Mistrzostwa Cieszyna 
w konkurencjach: slope 
style i big air 

09.02. 2.900,00 Zawody zorganizowano w celu popularyzacji dyscypliny jaką jest 
snowboard. Zaangażowano profesjonalnych sędziów, co 
podniosło prestiż zawodów. 

W zawodach wzięło udział 40 zawodników z pięciu 
śląskich klubów oraz dzieci niezrzeszone w klubach. 

27 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży 
„Nasze Dzieci” 

Beskidzkie Talenty 
Pływackie III Mityng 
Pływacki Osób 
Niepełnosprawnych 
Umysłowo 

16.03.-
23.03 

83,78 W ramach przygotowań do zawodów zarezerwowano basen 
i rozesłano informację do innych ośrodków. Propozycja 
skierowana była do osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

W zawodach wzięło udział 70 uczestników – dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.  

Razem: 68.081,62   

 


