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Załącznik nr 4 – dotacje w obszarze: Kultura fizyczna - szkolenie. 
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Kwota Działania Rezultaty 

Kultura fizyczna. 

 
 

1 

Octagon Team Cykl otwartych 
treningów i zajęć, 
mających na celu 
upowszechnienie 
sportów walki oraz 
przygotowanie 
zawodników klubu 
do Mistrzostw Polski 
i Mistrzostw Europy 
w  Brazylijskim Jiu 
Jitsu, Muay Thai oraz 
MMA w sezonie 
2015 

01.01- 
20.12 

6.000,00 W 2015 roku przeprowadzono cykl otwartych treningów i zajęć 
mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców miasta Cieszyna poprzez propagowanie sportów 
walki, średnio odbywało się 10 treningów tygodniowo dla grup 
liczących około powyżej 10 osób oraz 9 treningów - od 2 do 8 
zawodników w okresach przygotowawczych do zawodów. 

W 2015 roku w cyklu otwartych zajęć i treningach 
uczestniczyło 25 do 30 regularnie ćwiczących osób, 
z tego 25 zawodników w grupie zawodniczej różnej 
rangi. W okresie trwania projektu zdobyto ponad 50 
medali  a klub zajął III miejsce w rankingu klubów 
w ALMMA na ogólną liczbę 317 klubów ujętych 
w rankingu. Klub wywalczył II miejsce w ALMMA 72 
Mistrzostwach Polski. 

2 

Volleyball Club 
„Victoria - 
MOSiR” Cieszyn 

Realizacja programu 
szkolenia 
sportowego z piłki 
siatkowej kobiet, 
organizacja 
i uczestnictwo 
w zawodach piłki 
siatkowej w hali i na 
plaży 

01.01- 
20.12 

50.000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży  w siatkówce dziewcząt oraz udział 
w rozgrywkach. 

W 2015 roku w treningach uczestniczyło około 55 
dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych. 
Juniorki zakończyły sezon na 5 miejscu  Mistrzostw 
Śląska, kadetki na etapie fazy zasadniczej Mistrzostw 
Śląska, a młodziczki awansowały do grupy 9 – 16 
i zostały sklasyfikowane na 15 miejscu na 64 zespoły 
uczestniczące w rozgrywkach. Adrianna Gaś zajęła 4 
miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetek 
w siatkówce plażowej, a Marta Husarek zdobyła 
złoty medal w OOM w kat. kadetek. 

3 

Klub Sportowy  
„MOSiR Cieszyn” 

Realizacja programu 
szkolenia 
sportowego oraz 
startów w zawodach 
i rozgrywkach 
z zakresu koszykówki 
mężczyzn, judo, 
łyżwiarstwa 
figurowego, skata, 
hokeja na trawie, 
lekkiej atletyki osób 
niepełnosprawnych 

01.01- 
20.12 

183.500,00 W 2015 roku KS MOSiR Cieszyn zrealizował zakładane cele 
poprzez konsekwentne prowadzenie programów szkolenia 
sportowego prowadząc 6 sekcji w dyscyplinach takich, jak: 
koszykówka, judo, hokej na trawie, skat, łyżwiarstwo figurowe, 
lekka atletyka osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone 
były w formie treningów, dla każdej z dyscyplin oddzielnie 
z podziałem na kategorie wiekowe, poziom zaawansowania 
i umiejętności uczestników, w sposób systematyczny, zgodny 
z przyjętymi wcześniej założeniami. Zawodnicy poszczególnych 
sekcji uczestniczyli w zawodach i turniejach różnego szczebla 
sięgających rangi Mistrzostw Polski, Ogólnopolskich 
Olimpiadach Młodzieży, rozgrywkach ligowych okręgowych 
i Polskich Związków Sportowych oraz innych imprezach, w tym 

Na tle wszystkich dyscyplin, jakie prowadzi klub 
wyróżnia się drużyna koszykówki seniorów, której 
głównym celem w minionym sezonie było 
utrzymanie się w II Lidze. Cel ten udało się 
zrealizować i koszykarze w etapie rozgrywek play 
out szybko uzyskali potrzebną ilość zwycięstw 
i pozostali w rozgrywkach II Ligi nie musząc 
rozgrywać wszystkich przewidzianych w tej rundzie 
meczów ligowych. Na etapie początku rozgrywek 
rundy rewanżowej drużyna zajęła 9 pozycję 
w tabeli. Koszykarze reprezentowali godnie Cieszyn 
i dali możliwość oglądania meczów koszykówki na 
wysokim poziomie mieszkańcom naszego miasta. 
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o zasięgu międzynarodowym, a także w zawodach 
odbywających się poza granicami kraju. W treningach regularnie 
uczestniczy ok. 210 zawodników oraz spora, trudna do 
określenia ilość ćwiczących nieregularnie oraz osób, które 
ćwiczyły jakiś czas, jednak zrezygnowały z uczestnictwa 
w zajęciach poszczególnych sekcji z różnych powodów.  
Liczbę takich uczestników w przybliżeniu można określić 
na około 70 do 80 osób. 

Poprzedni sezon drużyna juniorów młodszych 
zakończyła na początku stawki finału B Mistrzostw 
Śląska, a obecnie jako juniorzy podobnie, jak 
w sezonie poprzednim grali w Mistrzostwach Śląska. 
Dwóch zawodników drużyny juniorów zasiliło skład 
drużyny II-go ligowej klubu i z powodzeniem radzą 
sobie grając ramię w ramię ze starszymi kolegami. 
Obecna drużyna kadetów uczestniczyła 
w rozgrywkach Mistrzostw Śląska zajmując 1 
miejsce w finale B. Poprzedni sezon, lecz w innym 
składzie, zakończyła na 7 miejscu tych mistrzostw. 
Młodzicy młodsi zakończyli rozgrywki poprzedniego 
sezonu na II miejscu Mistrzostw Śląska zdobywając 
tytuł Wicemistrza Śląska, obecnie już jako młodzicy 
starsi z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach 
Mistrzostw Śląska finału A, mając szansę na bardzo 
wysoką pozycję w klasyfikacji końcowej. Obecna 
drużyna młodzików młodszych walczy o wyjście 
z grupy i awans do Mistrzostw Śląska. Jako drużyna 
minikoszykówki zakończyła poprzedni sezon na 14 
miejscu w Mistrzostwach Śląska. Dwie obecne grupy 
- drużyny dzieci nie biorą udziału w rozgrywkach 
z uwagi na to, że takowe rozgrywki nie są 
prowadzone. Tworzą one natomiast zaplecze i grupę 
przygotowawczą dla minikoszykówki. 
W sekcji hokeja na trawie drużyny juniorów 
chłopców i dziewcząt zajęły odpowiednio 1 i 4 
miejsca w rozgrywkach pierwszej rundy eliminacji 
do Mistrzostw Polski, obecnie rozpoczynają 
rywalizację w drugiej rundzie tych rozgrywek. 
Drużyna młodziczek zakończyła poprzedni sezon 
zajmując III miejsce w Mistrzostwach Śląska  
drużyna młodzików na II miejscu Mistrzostw Śląska. 
A w sezonie bieżącym rozpoczęła rywalizację 
w Mistrzostwach Śląska już jako junior młodszy. 
Ponadto młodzicy zdobyli złoty medal 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
natomiast dzieci uczestniczą w Mistrzostwach 
Śląska, jednak dopiero rozpoczynają rywalizację i na 
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razie pozostają bez sukcesów.   
Sekcja skata wystawiła do rozgrywek w poprzednim 
sezonie tylko jedną drużynę w III lidze, która zajęła 3 
miejsce na 20 uczestniczących drużyn. Ponadto 
drużyna awansowała do ścisłego finału 
Drużynowego Pucharu Polski zajmując 14 miejsce 
w eliminacjach, następnie 7 miejsce w szerokim 
finale wśród 80 drużyn i 16 miejsce w ścisłym finale. 
Zawodnicy sekcji uczestniczyli indywidualnie w 9 
turniejach Grad Prix Polski.  
W sekcji LA Osób Niepełnosprawnych zdecydowanie 
najlepsze wyniki osiągnął: Janusz Rokicki 
zdobywając m.in. dwa złote medale 
w Mistrzostwach Polski w pchnięciu kulą i rzucie 
dyskiem, dwa złote medale w tych samych 
dyscyplinach w otwartych Mistrzostwach Czech  
i wreszcie złoty medal oraz tytułu Mistrza Świata 
w pchnięciu kulą ustanawiając nowy rekord świata 
na Mistrzostwach Świata Osób Niepełnosprawnych  
w Katarze w październiku 2015 r. Pozostali 
członkowie sekcji także zdobywali medale. A byli to 
Maria Juroszek, Piotr Cieślik, Gabriela Patoła i Beata 
Słomka.   
W sekcji łyżwiarstwa figurowego w klubie 
występowało  17 zawodników posiadających 
licencje Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, 
startowali oni w 11 zawodach różnej rangi, z których 
najważniejsze to I i II Eliminacje do OOM 
w Katowicach i Oświęcimiu, gdzie zawodniczka 
Justyna Wawrzacz w klasie novice zajęła 
odpowiednio 12 i 7 miejsce, a Anna Hernik w klasie 
złotej 30 i 20 miejsce, Weronika Dudek w klasie 
novice wystartowała tylko w Katowicach i zajęła 37 
miejsce. W Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Polski Młodzików i Pucharze Ziemi Oświęcimskiej 
w Oświęcimiu nasi zawodnicy zajęli miejsca: w klasie 
novice Justyna Wawrzacz 1 miejsce, Szymon Suliga 4 
miejsce klasa złota, Kamil Paś 12 miejsce również 
w klasie złotej, Martyna Smoczyńska w tych 
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zawodach zajęła 22 miejsce w klasie złotej, 
a Aleksandra Kopyciok 23 miejsce także w klasie 
złotej. 
Sekcja judo klubu zakończyła poprzedni sezon 
uczestnictwem w 31 zawodach i turniejach judo w 
tym w 5 o zasięgu międzynarodowym. Najlepszymi 
wynikami w sekcji judo mogą pochwalić się 
Arkadiusz Lipa złoty medal w Mistrzostwach Śląska i 
9 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz 
Nikola Klabecka, którzy są członkami kadry Śląska. 
Ponadto Mateusz Herman wywalczył złoty medal w 
Mistrzostwach Śląska. Ponadto Nikola Klabecka, 
Aleksander Piotrowski, bracia Melchior 
i Baltazar Kaczmarczykowie, a także Jan Klabecki 
wykazali się na matach Międzynarodowych 
Otwartych Pucharów Polski i Mistrzostw Śląska. 
Krystian Jędrysko zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski Masters. 

4 

Młodzieżowe 
Towarzystwo  
Pływackie 
„Delfin” 

Szkolenie  dzieci 
i młodzieży 
w pływaniu 

01.01-
30.06, 
01.09- 
20.12 

21.000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach 
w pływaniu. 

Od stycznia do czerwca trenowało 220 dzieci 
i młodzieży, a w okresie od września do grudnia 284 
osoby, treningi odbywały się 6 razy w tygodniu 
łącznie przez 19 godzin tygodniowo. Zawodnicy 
"Delfina" uczestniczyli łącznie w 15 zawodach na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i innych 
również w Czechach w ciągu roku, oraz w zawodach 
organizowanych przez kluby z Czech, a także w tych 
organizowanych przez klub. 

5 

Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Cieszko”  

Działalność MKS 
"Cieszko" Cieszyn 
w zakresie  tenisa 
stołowego i udział 
w rozgrywkach 
sportowych 

01.01- 
20.12 

25.000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i przygotowanie 
podczas systematycznych treningów do udziału w zawodach 
i turniejach. Zajęcia odbywały się systematycznie cztery razy 
w tygodniu.  

W zajęciach uczestniczyło 24 do 26 z czego 14 
posiada licencje Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. W 2015 drużyna klubu uczestniczyła 
w rozgrywkach II Ligi kobiet zajmując w klasyfikacji 
końcowej 1 miejsce, w Pucharze Polski na szczeblu 
woj. Śląskiego zajęła IV miejsce, a żaki zdobyły 
brązowy medal w grze podwójnej w Drużynowych 
Mistrzostwach Śląska. Najmłodsze roczniki 2001 – 
2006 uczestniczą w WTK kat. młodzieżowych 
osiągając w każdym cyklu coraz lepsze wyniki. 

6 Towarzystwo Szkolenie w ramach 01.01- 100.000,00 Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, udział W 2015 roku trenowało 180 dzieci w 5 kategoriach 
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Sportowe  
„Piast” Cieszyn 

sekcji piłki nożnej, 
udział turniejach, 
zawodach 
i rozgrywkach 
ligowych drużyn 
młodzieżowych i I 
drużyny. 

20.12 w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach ligowych. wiekowych: skrzaty, żacy, młodzicy młodsi, młodzicy 
i juniorzy oraz 25 seniorów, uczestnicząc 
systematycznie w treningach i turniejach. 
Rozgrywano ligowe mecze w grupach 
młodzieżowych na poziomie II i III okręgu bielskiego 
oraz seniorów w Lidze - A. Drużyny młodzików 
młodszych, młodzików i juniorów młodszych 
w rozgrywkach ligowych rundy wiosennej zajęły 
wysokie lokaty w turniejach organizowanych przez 
inne kluby, jak również tych organizowanych przez 
klub macierzysty. 

7 

Klub Sportowy 
„Shindo” 

Szkolenie sportowe 
prowadzone przez 
Klub Sportowy 
SHINDO w roku 2015 

01.01- 
20.12 

23.000,00 Prowadzenie zajęć i treningów sekcji karate dla dzieci 
i młodzieży oraz treningów dla dorosłych podnoszących 
sprawność fizyczna, psychiczną oraz morale uczestników, 
a w szczególności dzieci i młodzieży. Przygotowanie 
do rywalizacji i uczestnictwa w zawodach i turniejach. 

W 2015 roku  w klubie trenowało około 200 osób 
z podziałem na grupy: początkujące, zaawansowane 
i zawodnicze, w tym 30 osób to grupa zawodnicza - 
kadra klubowa, 9 osób - kadra narodowa oraz 
3 osoby instruktorzy i 3 asystentów. Członkowie 
i zawodnicy klubu uczestniczyli w wielu turniejach 
i zawodach krajowych i zagranicznych zdobywając 
wiele medali i zajmując miejsca w czołówce stawki. 

8 

Miejski 
Uczniowski Klub 
Sportowy „SZS” 

Prowadzenie 
Szkolenia dzieci 
i młodzieży w lekkiej 
atletyce i szachach 

01.01- 
20.12 

26.500,00 Prowadzenie zajęć  sportowych z lekkiej atletyki oraz 
prowadzenie treningów sekcji szachowej. 

Sekcja szachowa liczyła w 2015 roku 30 osób z tego 
26 posiada licencję Polskiego Związku Szachowego.  
Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu plus 
wyjazdy na zawody. Sekcja lekkoatletyczna liczyła 20 
osób. Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu plus 
wyjazdy na zawody.  

9 

Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Wiraż” - Cieszyn 

Realizacja programu 
szkolenia  
sportowego w 
zakresie  offroad-u 
motocyklowego 

01.01- 
20.12 

9.500,00 Prowadzenie zajęć i treningów sekcji motocrossowej, szkolenie 
i przygotowanie zawodników do startów w sezonie 2015. 

Młoda kadra zawodników UKS „Wiraż” Cieszyn 
startowała z powodzeniem w zawodach 
amatorskich serii TOP AMATOR na terenie Czech. 
Zawodnik Klubu Adam Tomiczek został powołany do 
kadry narodowej i zdobył 8 miejsce w Motocrossie 
 w klasie junior w Mistrzostwach Europy i 13 
w Mistrzostwach Świata. Zawodniczka Monika 
Harwas zajęła 11 miejsce w Mistrzostwach Polski 
w klasie kobiet. 

10 

SKF Freestyle 
Sports Union 

Prowadzenie 
szkolenia 
sportowego i udział 
w zawodach 
w dyscyplinie 

01.01- 
20.12 

6.000,00 Prowadzenie efektywnego treningu ze snowboardu na śniegu 
w snowparkach oraz poza sezonem zimowym przygotowanie 
kondycyjne. 

W szkoleniu uczestniczyło w 2015 roku 25 osób 
dziewcząt i chłopców, spośród nich 16 osób 
uczestniczyło w zawodach posiadali oni licencje 
zawodnicze. Uczestniczyli w eliminacjach do OOM 
w finałach OOM, Mistrzostwach Polski. 
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snowboard 

11 

Cieszyński  Klub 
Motorowy 

Prowadzenie 
szkolenia 
sportowego 
motocrossie i enduro 

01.01- 
20.12 

37.500,00 Szkolenie w sportach motorowych oraz udział w zawodach 
enduro. 

W 2015 roku objęto szkoleniem 10 zawodników 
CKM, wystartowali we wszystkich eliminacjach 
Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w rajdach enduro. 
W klasyfikacji końcowej sezonu 2015 sukces jednego 
z zawodników klubu - zdobycie I miejsca 
i tytułu Mistrza Europy w Enduro, a Klub został  
Klubowym II Mistrzem Polski Enduro i Superenduro. 

12 

Klub Sportowy  
„MOSiR Cieszyn” 

Prowadzenie 
szkolenia 
sportowego 
z zakresu koszykówki, 
udział w  zawodach, 
turniejach, 
rozgrywkach 
ligowych, w tym 
działań związanych 
z II-go ligową 
drużyną mężczyzn 

23.10-
20.12 

35.000,00 W projekcie 2015 roku uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe 
koszykarzy: mini koszykówka, młodzicy, kadeci, juniorzy oraz 
seniorzy reprezentujący poziom II-ligowy. Stanowią oni grupę 
ok. 80 zawodników posiadających licencje oraz ok 40 – 50 
osobową grupę ćwiczących nie posiadających licencji. Zajęcia 
prowadzone były w formie treningów z podziałem na kategorie 
wiekowe i poziom zaawansowania i umiejętności uczestników  
w sposób systematyczny zgodnie z przyjętymi wcześniej 
założeniami. Rozgrywano mecze w swojej sali oraz mecze 
wyjazdowe, zgodnie z harmonogramami rozgrywek ligowych 
poszczególnych kategorii wiekowych. 

W poprzednim sezonie juniorzy młodsi zakończyli 
rozgrywki na początku stawki finału B 
w Mistrzostwach Śląska. Obecnie jako drużyna 
juniorów podobnie, jak w sezonie poprzednim 
zakończyli rozgrywki na etapie finału B. Dwóch 
zawodników drużyny juniorów zasiliło szeregi 
drugoligowej drużyny seniorów i z powodzeniem 
radzą sobie grając ramię w ramię ze starszymi 
kolegami. Obecna drużyna kadetów  uczestniczy 
w rozgrywkach Mistrzostw Śląska zajmując I miejsce 
w finale B. Poprzedni sezon, lecz w innym składzie, 
zakończyła na 7 miejscu tych mistrzostw. Młodzicy, 
poprzedni sezon zakończyli na drugim miejscu 
Mistrzostw Śląska, zdobywając tytuł Wicemistrza 
Śląska. Obecnie, jako młodzicy starsi 
z powodzeniem radzą sobie w tych mistrzostwach 
grając w finale A i mając szansę na zajęcie wysokiej 
pozycji. Obecna drużyna młodzików młodszych 
walczy o wyjście z grupy i awans do Mistrzostw 
Śląska. Poprzedni sezon, jako drużyna 
minikoszykówki zakończyła rozgrywki na 14 miejscu 
tych mistrzostw. Dwie grupy dzieci nie biorą udziału 
w rozgrywkach gdyż takowe nie są prowadzone 
jednak tworzą zaplecze i grupę przygotowawczą dla 
minikoszykówki. 

13 

Ognisko TKKF 
„Ogniwo” 

Nauka i doskonalenie 
tenisa ziemnego 
dzieci, młodzieży 
i osób starszych 

01.04.-
30.10. 

1.000,00 W okresie realizacji zadania przeprowadzonych zostało zgodnie 
z założeniami 10 zajęć z adeptami tenisa ziemnego 

Zgodnie z założeniami spopularyzowano tenis, jako 
sport rodzinny, stworzono dodatkową możliwość 
spędzania wolnego czasu dla młodzieży. 

14 
Fundacja TALENT 
Cieszyn 

Prowadzenie sekcji 
tenisa stołowego 

01.01- 
20.12 

11.000,00 W okresie realizacji zadania w zajęciach uczestniczyło 38 
zawodników, odbyło się 440 godzin szkolenia , 80 godzin zajęć 

Zanotowano wzrost zainteresowania tenisem 
stołowym, wzrósł poziom sportowy zawodników, 
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Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa projektu 

Czas 
realizacji 

Kwota Działania Rezultaty 

ogólnodostępnych, 8 osób uczestniczyło w obozach 
szkoleniowych, klub zorganizował 9 meczów, a drużyna 
uczestniczyła w 18 meczach ligowych 

a miasto Cieszyn było reprezentowane w ligowych 
rozgrywkach ŚlZTS. 

Razem: 535.000,00   

 


