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WSTĘP ORGANIZATORA MONITORINGU

O monitoringu
Obywatelski Monitoring Sportu polegał na zbadaniu, jak wyglądała polityka sportowa
konkretnych gmin w 2013 roku. Badane były decyzje podejmowane w samorządzie,
dokumenty i sposób wydatkowania pieniędzy – wszystko z punktu widzenia mieszkańców. W
monitoringu brali udział mieszkańcy gmin i miast, którzy postanowili sprawdzić, czy sport
lokalny w ich gminach, finansowany między innymi z ich podatków, był dla mieszkańców
rzeczywiście dostępny.
Celem tym działań było i wciąż jest doprowadzenie do tego, aby mieszkańcy mieli większy
wpływ na politykę sportową gminy, która powinna odpowiadać na ich potrzeby. Sieć
Obywatelska Watchdog Polska jako organizator monitoringu dążyła do tego, aby osoby
biorące w nim udział nabyły wiedzę i doświadczenie prowadzenia obywatelskiej kontroli
władz oraz aby zaangażowały w ten proces innych mieszkańców. Istotnym założeniem
monitoringu było wypracowanie lokalnych rekomendacji dotyczących gminnej polityki
sportowej.
Metodologia monitoringu
W 2013/2014 r. Obywatelski Monitoring Sportu został przeprowadzony w 8 gminach przez
10 aktywnych obywatelek i obywateli, którym pomagały organizacje oraz grupy
mieszkańców. Uczestnicy i uczestniczki, którzy zgłosili chęć monitorowania swoich gmin,
zostali wybrani w wyniku rekrutacji. Ze szczegółową listą monitorowanych gmin można
zapoznać się na stronie: www.sport.siecobywatelska.pl.
Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się zasadami obiektywności, jawności,
rzetelności i dobra wspólnego, co zadeklarowali, podpisując „Kartę Zasad” organizacji
monitorujących administrację publiczną.
Monitoring był prowadzony na podstawie wskazówek zawartych w narzędziu internetowym,
przygotowanym przez Sieć Obywatelską. Został do niego wpisany schemat monitoringu:
obszary, które warto zbadać, gminne dokumenty dotyczące sportu, które należy przeczytać i
wskazówki – jakie pytania można zadać, z kim porozmawiać, jak zebrać potrzebne dane.
Wśród zaproponowanych do zbadania tematów znalazły się: dokumenty strategiczne gminy,
dostęp do obiektów sportowych, oferta sportowa gminy, informowanie o sporcie, badanie
potrzeb mieszkańców, wspieranie sportowych inicjatyw mieszkańców. Bardzo ważne jest,
aby pamiętać, że narzędzie miało charakter pomocniczy. Każdy uczestnik mógł skupić się na
wybranym przez siebie wycinku polityki sportowej swojej gminy i w związku z tym powstałe
w ramach monitoringu raporty będą się różnić między sobą również w zakresie struktury.
Dane, umieszczane w narzędziu internetowym stanowiące podstawę do napisania raportu,
były zbierane m.in. na drodze wnioskowania o informację publiczną, wywiadów z władzami
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gminy, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji sportowych. Pozyskiwanie informacji,
ich analiza i podsumowanie trwało od września 2013 r. do czerwca 2014 r. Wszystkie dane
zgromadzone w narzędziu wraz z raportami będą dostępne od lipca 2014 r. na stronie
www.sport.siecobywatelska.pl.
Opublikowanie raportów nie oznacza końca działań w ramach Obywatelskiego Monitoringu
Sportu. Raport stanowi punkt wyjścia do dyskusji, jak również do wprowadzenia zmian, które
umożliwią lepsze dostosowanie polityki sportowej gminy do potrzeb jej mieszkańców. Temat
ten został już poruszony w monitorowanych gminach przy okazji rozmów z władzami,
mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Mamy nadzieję, że monitoring przyczyni się
do uświadomienia mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym środowiskom, że dla dobra
publicznego warto głośno wyrażać swoje opinie, rozmawiać i angażować się w sprawy
lokalne.
Informacja o organizatorze monitoringu
Organizatorem monitoringu było stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska,
którego misją jest działanie na rzecz dobrego rządzenia m.in. przez różne formy
obywatelskiej kontroli władz w celu zmiany sposobu działania instytucji publicznych na
bardziej przejrzysty i otwarty.
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Wstęp
Józefów jest 52letnią gminą miejską sąsiadującą z Warszawą. Na terenie Gminy zamieszkuje
około 19 tys. mieszkańców (stan ludności na 31.12.2013r.). Do Gminy należy 19 obiektów
sportowych, w tym: 1 basen, 2 boiska sportowe, 3 wielofunkcyjne, 2 siłownie na świeżym
powietrzu, 10 placów zabaw i 1 skate park. Na terenie miasta działa w zakresie sportu 6
organizacji pozarządowych, w tym: 5 Klubów Sportowych oraz 1 Koło Wędkarskie. Gmina w
2013 roku przeznaczyła 2 736 400 pln na realizację sportu w mieście z działu 926 budżetu
miejskiego, co stanowiło 2,8% wydatków w całorocznym budżecie.
Gminę Józefów monitoruje Marta Gaworska, dr nauk o kulturze fizycznej, wiceprezes
Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+, koordynatorka
ogólnopolskich programów oraz wydarzeń rekreacyjnych dla osób powyżej 45 r.ż.,
instruktorka rekreacji ruchowej, działaczka sportowa zainteresowana rekreacją osób w późnej
dorosłości oraz starszych. Jednocześnie interesuje się organizacją sportu w środowiskach
lokalnych. Do realizacji monitoringu zaproszone zostały wolontariuszki. W pracę ankieterek
wcieliło się 8 kobiet będących częścią nieformalnej grupy Liderek Aktywności,
wywodzących się z programu rekreacyjnego PRO Kobieta 50+ realizowanego m.in. w
Józefowie, działających na terenie miasta, by aktywizować środowisko osób dojrzałych
poprzez sport. Zadaniem kobiet w Obywatelskim Monitoringu Sportu (OMS) było dotarcie z
ankietą do józefowskich rodzin i seniorów. W realizacji projektu nawiązano także współpracę
z gimnazjalistką Gimnazjum im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie, która
przeprowadziła ankietę wśród rodzin oraz wprowadziła wyniki ankiet do bazy. W wyniku
współpracy zgromadzono: 81 ankiet z pytaniami do osób dojrzałych i starszych oraz 77 ankiet
z pytaniami do rodzin.
W metodologii Obywatelskiego Monitoringu Sportu (dalej: OMS) zastosowano następujące
metody:
- metoda badań dokumentów – badanie dokumentów regulujących sport w mieście: Statut
miasta, Regulamin organizacyjny miasta, Strategia rozwoju miasta Józefów, Roczny program
współpracy z organizacjami pożytku publicznego na rok 2013; analiza strony internetowej,
analiza uchwał i protokołów Rady Miasta
- wywiad:
a) wywiad swobodny (materiały z wywiadu z autoryzacją): Pan Robert Rataj Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Pani Jadwiga Kopka Dyrektor Integracyjnego
Centrum Sportu i Rekreacji, Pan Piotr Gąszcz Wicedyrektor Integracyjnego Centrum Sportu i
Rekreacji, Pan Antoni Gudaj Prezes Uniwersytetu III Wieku, Pan Cezary Książek członek
Zarządu MKS Józefovia, Pan Piotr Helt pasjonat pieszych wędrówek - NordicWalking,
TaiChi, działacz sportowy, Pani Bożena Dziubińska Prezes UKS Victoria Józefów; Pan Paweł
Juszczyk Prezes Klubu Sportów Walki Bushi.
b) ankiety: 1. Ankieta dla osób starszych, 2. Ankieta dla rodzin. Ankiety zawierały pytania
otwarte i zamknięte.
Jak obrazuje tabela 1 w monitorowanej gminie liczba dzieci rośnie, a osoby starsze w wieku
65 lat i więcej stanowią 16.8% społeczności lokalnej. Z uwagi na strukturę ludności oraz
realizowany przez miasto cel strategiczny (integracja społeczna) w realizacji monitoringu
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skoncentrowano się na sporcie w kontekście dwóch grup odbiorców: rodzin oraz osób
starszych.
Raport jest podsumowaniem wyników zastosowanej metodologii monitoringu.
TABELA NR 1
Stan ludności miasta Józefów wg wieku i płci na dzień 23.01.2013 oraz 31.12.2013
Mężczyźni
Kobiety
Wiek
23.01.2013 31.12.2013 Zmiana 23.01.2013 31.12.2013 Zmiana
630
733
103
687
787
100
0-5
1352
1348
-4
1297
1304
7
6-17.
5753
-20
5789
5767
-22
18-65(m)60(k) 5773
1037
993
-44
>65
2237
2178
-59
>60
Ogółem

8792

8827

35

10010

10036

26

*źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Referatu Ewidencji Ludności, Urzędu
Miasta Józefów.
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Raport właściwy: Wpływ polityki sportowej na mieszkańców i mieszkańców na politykę
sportową Miasta
Sport w Józefowie – ujęcie strategiczne
Gmina Józefów reguluje kwestie sportu na podstawie dokumentów: statut
http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=18403, regulamin organizacyjny
Urzędu Miasta Józefów http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=145413,
Roczny
Program
Współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi
http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=251789 , Strategia Rozwoju Miasta
Józefowa (2007-2013) http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=156925.
Dodatkowo, kwestie sportu określają dokumenty wewnętrzne poszczególnych jednostek
miejskich: statut Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, statut organizacji
pozarządowych realizujących zadania sportu, regulaminy obiektów sportowych miasta.
Obecnie miasto nie posiada oddzielnego dokumentu w postaci Strategii Rozwoju
Sportu. Cele strategiczne w zakresie sportu stanowią część Strategii Rozwoju Miasta (20072013) (str. 33, 35, 36, 37). Nawiązując do dokumentu, Gmina koncentruje się na działaniach
sportowych zmierzających do integracji i współpracy społecznej mieszkańców, samorządu,
innych samorządów (cel strategiczny: Wielowymiarowa integracja i współpraca społeczna na
płaszczyźnie mieszkańcy – samorząd, mieszkańcy – mieszkańcy, samorząd – inne
samorządy).
Strategia zakłada realizację celu poprzez planowane inwestycje oraz rozbudowę oferty
kulturalno-sportowej dla mieszkańców, bogatej w wydarzenia sportowe oraz inne z
wykorzystaniem obiektów sportowych miasta we współpracy z Integracyjnym Centrum
Sportu i Rekreacji, UKS Victoria Józefów, MLKS Józefovia, Domem Kultury i Sztuki –
kontynuacja celu ze strategii 2003-2007 (źródło: Strategia Rozwoju Miasta 2007-2013 str.
13). Przyjęty cel ma moim zdaniem swoje uzasadnienie:
1. Wyzwaniem dla Miasta jest rodzaj zabudowy willowej typowej dla Józefowa, który
zdaniem Konwentu budującego Strategię przekłada się na zjawisko izolacji społecznej.
Badania ankietowe zrealizowane w ramach projektu OMS wśród osób pow. 55 r.ż. wskazują,
że brak towarzystwa stanowi barierę podejmowania aktywności fizycznej przez osoby
dojrzałe i starsze w Józefowie (26% ankietowanych osób w wieku pow. 55lat). Zatem wynik
potwierdza słuszność przyjętego celu.
2. Miasto podkreśla swoje walory przyrodnicze. Hasłem wizerunkowym Miasta jest
„Józefów nad Świdrem – Miasto sosen, mikroklimatu i trzech rzek” (s.19 Strategia Rozwoju
Józefowa 2007-2013). Badanie OMS potwierdza korzystanie mieszkańców z atrybutów
miasta. Najczęściej uprawianymi formami przez starszych mieszkańców Miasta są: jazda na
rowerze, pływanie, Nordic Walking. Podobnie jest w przypadku rodzin, które deklarują, że
wspólnie rodzinnie uprawiają: jazdę na rowerze, pływanie (badanie ankietowe
Obywatelskiego Monitoringu Sportu (OMS)).
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Matryca SWOT (Matryca Mocnych i Słabych Stron, Szans i Zagrożeń) określa nie tylko
dostrzeżone atrybuty danej jednostki osadniczej, ale również określa sposób oceny
dokonywany przez mieszkańców tworzących strategię rozwoju i ich postawę w odniesieniu do
zagadnienia rozwoju. Kontynuując, Można założyć, że nadal społeczność Józefowa wie co jest
dla niej najlepsze. Stąd metody stosowane do osiągania danych celów powinny zawierać
elementy konsultacji społecznej, czyli w praktyce tworzyć model społeczeństwa
obywatelskiego, do którego jak widać Józefowianie doskonale się nadają (str. 26 Strategia
Rozwoju Miasta). Badanie ankietowe OMS to także wyraz aktywności społecznej
mieszkańców Miasta, którzy zaangażowali się w zbieranie danych wśród dwóch grup
wiekowych na zasadzie wolontariatu. Ankietowani – mieszkańcy miasta, także chętnie
wypowiadali się na temat sportu w badaniu ankietowym, nie tylko w pytaniach zamkniętych,
ale także otwartych wymagających własnych odpowiedzi, refleksji. Można powiedzieć, że są
zainteresowani sportem i chcą o nim rozmawiać.
W Józefowie organizowany jest sport wyczynowy (zawodniczy) uprawiany przez dzieci,
młodzież w ramach oferty miejskich klubów sportowych oraz „sport dla wszystkich” czyli
oferta rekreacyjna o charakterze cyklicznym proponowana przez Integracyjne Centrum Sportu
i Rekreacji (PRO Kobieta 50+, Letnia Akademia Nordic Walking, Letni Uniwersytet
Pływacki III Wieku).
Miasto określa sposób rozwoju sportu w mieście w Strategii Rozwoju Miasta. Realizuje
założone cele strategiczne. Jednak podczas rozmów i badań prowadzonych w ramach
monitoringu były wskazywane konkretne powody, dla których warto przeprowadzić w
mieście dyskusję na temat dalszego rozwoju sportu w Józefowie.
Sport wyczynowy:
1. Słaba tężyzna fizyczna dzieci, które trafiają do klubu: To co kiedyś było naturalne
teraz trzeba wypracować (źródło: rozmowa Pan Cezary Książek, MLKS Józefovia).
2. W Józefowie rośnie liczba dzieci (w ciągu samego 2013 r. wzrost o 103 chłopców i
100 dziewczynek w wieku 0-5 lat) (źródło: tab. 1).
Miasto ma potencjał jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. Mocne strony sportu w
Józefowie wymieniane przez organizatorów sportu to organizacje sportowe, zawodnicy
trenujący w ramach różnych sekcji oraz zaangażowani trenerzy sekcji.
„Sport dla wszystkich” – rekreacja w Józefowie:
1. Liczną grupą społeczną miasta, ok. 16,6% ogółu mieszkańców, są osoby w wieku
60/65+ (źródło: struktura ludności Referat Ewidencji Ludności, tab. 1),
2. Bariery uczestnictwa w rekreacji (osoby pow.55 r.ż.): spośród 81 osób przebadanych
w ramach OMS, które wskazały, że istnieją bariery w uprawianiu przez nich sportu
31% nie uprawia aktywności fizycznej z powodu braku czasu, 26% braku
towarzystwa, 23% braku zorganizowanych zajęć (źródło: wykres 6).
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Spostrzeżenia przedstawicieli organizacji pozarządowych nt.: potrzeb sportowych miasta:
a) Pani Bożena Dziubińska, Prezes UKS Victoria Józefów: "Może nowy obiekt - stadion
lekkoatletyczny. Oprócz lekkiej może tam być wiele innych dyscyplin. Mając takie
obiekty jak hale, basen i jeszcze stadion, miasto uzyskałoby rangę miasta przyjaznego
różnym dyscyplinom. Może trzeba by poszukać. Mielibyśmy w naszym mieście więcej
osób przyjezdnych na zgrupowania, interesujących się sportem. Wygląd Józefowa nie
budzi zastrzeżeń. Uważam że potrzebny jest taki obiekt."
b) Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR: na pytanie o słabe strony sportu w Józefowie:
Brak organizacji /poza MLKS Józefovia/ sportu dla dorosłych – w ich przypadku
zwykle zajęcia odbywają się we własnym zakresie. Słaby stan boisk przy szkołach i
brak nowoczesnych hal sportowych przy szkołach podstawowych. Na pytanie jakich
obiektów brakuje w Józefowie odpowiada: drugiego skate parku w okolicach
Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych, boiska dla małych dzieci przy ulicy
Dolnej. Wymiany płyt boisk w Sp1, SP2 i Gimnazjum. Brakuje też boiska do siatkówki
plażowej.
c) Pan Paweł Juszczyk, Prezes Bushi: na pytanie o słabe strony sportu w Józefowie:
Słaba strona to lepsze sale w szkołach i zaplecze sportowe w szkołach.
W 2013 r. odbyły się dwa spotkania organizacji pozarządowych z komisją Oświaty, Zdrowia,
Kultury, Opieki Społecznej i Sportu (OZKOSiS). Tematem spotkania były kwestie finansowe.
Owszem temat sportu był jednym z punktów komisji ale zwykle dyskusja oscyluje wokół
kwestii finansowania nigdy nie było dyskusji jak sport budować i jak rozwijać - Pan Cezary
Książek, MLKS Józefovia.
Organizatorzy sportu w Józefowie, zapytani o dokument Strategii Rozwoju Sportu, zgadzają
się co do celowości powstania dokumentu w Józefowie, który planowałby rozwój sportu w
Mieście (Pan Robert Rataj, Kierownik Referatu OKZiS; Pan Cezary Książek, członek
Zarządu MLKS Józefovia). Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR, mówi, że nie zaszkodzi.
Obawy, co do powstania dokumentu strategicznego, wyraził Pan Piotr Juszczyk, UKSW
Bushi, argumentując, że dokument strategiczny może w jakiś sposób ograniczać organizacje
w działaniach.
17 czerwca 2014 roku ukazało się w BIP zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa (Nr
76/2014) odnośnie budowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do
Zarządzenia zawiera listę osób wchodzących w skład Konwentu w tym związanych ze
sportem: Dyrektor ICSiR, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa. Do pracy nad strategią powołane zostały Zespoły
Tematyczne w tym dotycząca kwestii zdrowia, kultury, sportu i edukacji.
Podsumowując, miasto Józefów realizuje cele strategiczne dotyczące sportu w oparciu o
Strategię Rozwoju Miasta. Miasto proponuje mieszkańcom sport wyczynowy (dzieci i
młodzież) i rekreacyjny (dla pozostałych mieszkańców w tym dla osób w wieku 60/65+). W
opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Józefowie przydałaby się
Strategia Rozwoju Sportu w Mieście. Obecnie nie ma jednego dokumentu, który określałby
zarządzanie, organizację i rozwój sportu w mieście. Z uwagi na to warto, by Władze Gminy
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zorganizowały spotkanie z przedstawicielami organizacji sportowych w celu dyskusji na
temat rozwoju sportu w Mieście; a także rozważyły podjęcie decyzji o stworzeniu Strategii
Rozwoju Sportu w Józefowie na zasadach partycypacji, angażując do pracy przedstawicieli
Urzędu, ekspertów zewnętrznych, a także środowisko organizacji sportowych działających na
terenie Miasta, młodzież Józefowa, mieszkańców (diagnoza). Być może prace nad nową
Strategią Rozwoju Miasta będą okazją do zastanowienia się nad potrzebą uregulowania
kwestii sportu w oddzielnym dokumencie.
Sport w Józefowie – oferta a mieszkańcy, mieszkańcy a oferta
Ofertę sportową Miasta tworzą:
I. 6 organizacji sportowych proponujących w ofercie 10 różnych sekcji sportowych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych:
- Miejski Ludowy Klub Sportowy Józefovia – MLKS Józefovia – dyscypliny: piłka nożna
(dzieci, mężczyźni 6-35+), tenis stołowy (9-35+) kobiety i mężczyźni, ciężary (od 15 lat)
tylko mężczyźni, sekcja aerobiku dla kobiet (dwie grupy gimnazjum i liceum - cheerleaders i
kobiety dorosłe). Oferta odpłatna symbolicznie (wywiad z p. Cezarym Książkiem, członkiem
Zarządu MLKS Józefovia.
- UKS Bushi – dyscyplina: karate.
- Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie nr 26 - wędkarstwo
- UKS "Jedynka" – lekka atletyka
- UKS "Victoria" Józefów - koszykówka, pływanie, lekka atletyka;
- UKJ "Yuko" –judo
II. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) – bezpłatne zajęcia na
pływalni dla dzieci ze szkół z dojazdem na zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego,
zniżki biletowe na pływalni dla dzieci uczących się od 4-25 r.ż. oraz emerytów, rencistów i
inwalidów, 44 wydarzenia i akcje organizowane przez ICSiR. Dorośli mieszkańcy korzystają
z pływalni oraz hali i boiska trawiastego Miejskich Terenów Sportowo Rekreacyjnych
Józefowa odpłatnie, w ofercie pływalni jest karnet rodzinny.
III. Grupy nieformalne (pasjonatów wędrówek p. Piotra Helta (około średnio 4-15 osób
jednorazowo, Liderek Aktywności absolwentek programu PRO Kobieta 50+ - średnio około
10 kobiet na cotygodniowych spotkaniach).
Przebadani mieszkańcy Józefowa na pytanie o potrzebę podejmowania aktywności
fizycznej w 96% (dot. osób w wieku 55-64 lata) i 92% (dot. osób powyżej 65 lat)
odpowiedzieli, że taką potrzebę odczuwają (wykres 3).
Uczestniczący w ankiecie mieszkańcy Józefowa uprawiają aktywność ruchową:
codziennie 13% badanych, kilka razy tygodniu 50% badanych, rzadko 22% badanych (wykres
1). W przypadku osób pow. 65 r.ż. 50% przebadanych deklaruje, że kilka razy w tygodniu
podejmuje aktywność ruchową, 42% że rzadko (wykres 1).
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Wykres 1 Jak często uprawia Pani/Pan sport teraz? (liczba przebadanych 81 osób)
Wśród przebadanych 81 osób w wieku pow. 55 r.ż., które dostrzegają bariery w uprawianiu
sportu, 31% nie uprawia aktywności fizycznej z powodu braku czasu, 26% braku
towarzystwa, 23% braku zorganizowanych zajęć (wykres 2). Badani udzielając odpowiedzi
na pytanie dotyczące wskazania powodów niepodejmowania aktywności fizycznej mieli
możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi.
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Wykres 2. Bariery podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze w Józefowie
(grupa badanych n=81 osób)
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Wykres 3 Czy odczuwa Pani/Pan potrzebę podejmowania aktywności fizycznej? (liczba
badanych 81 osób)
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Przebadane osoby w wieku 55-64 lata (74% przebadanych) oraz pow. 65 r.ż. (65%
przebadanych) oceniły ofertę sportową miasta pozytywnie jako ofertę odpowiadającą na ich
potrzeby. Odpowiednio 11% osób przebadanych w wieku 55-64 lata i 19% osób w wieku 65
lat i więcej oceniło negatywnie jako nie odpowiadającą na ich potrzeby (wykres 4).
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Wykres 4 Co Pani/Pan sądzi o ofercie sportowej gminy dla seniorów (dostępności
obiektów; organizowanych zajęciach i innych przedsięwzięciach)? (81 przebadanych
osób)
Na pytanie odnośnie zmian, jakie osoby pow. 55 r.ż. wprowadziłyby, żeby sport lepiej
odpowiadał na potrzeby dorosłych mieszkańców, osoby w wieku 55-64 lata odpowiadały na
pytanie częściej niż osoby z przedziału wiekowego pow. 65 r.ż.. Wśród proponowanych
zmian przez osoby w wieku 55-64 lata znalazły się: bezpośrednie informacje, nagłośnienie,
tworzenie grup, bardziej zróżnicowana oferta. Natomiast w grupie powyżej 65 r.ż.: tańszy i
bardziej dostępny sport, gimnastyka i pilates, zachęta instruktora, nagłośnienie, więcej
informacji od organizacji seniorów, więcej wycieczek pieszych i rowerowych (tab. 2). W
karcie oceny obiektów sportowych (stan, dostęp, oferta/urządzenia do zabawy) osoby w
wieku pow. 55 r.ż. podawały potrzeby w postaci: wyspecjalizowanej kadry do prowadzenia
zajęć sportowych, dostosowującej program zajęć do możliwości ćwiczących (źródło: uwagi
zgłaszane przez grupę przebadanych osób w karcie oceny obiektów sportowych: stanu,
dostępu, oferty).
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TABELA 2. Co by Pan(i) zmienił(a), żeby sport w Józefowie lepiej
potrzeby dorosłych mieszkańców? (liczba przebadanych: 81 osób)
Propozycje zmian
55-64 lata
bezpośrednie informacje, nagłaśniać
18%
tworzenie grup
13%
zróżnicowana bardziej oferta
11%
tańszy i bardziej dostępny
8%
więcej siłowni zewnętrznych w różnych miejscach miasta w
tym zachodnia część miasta
5%
więcej wycieczek rowerowych
3%
oceniam pozytywnie
3%
zagospodarowanie terenu koło mostu kolejowego
3%
połączenie ścieżek rowerowych
3%
więcej informacji od organizacji seniorów
3%
zwiększyć częstotliwość zajęć
3%
więcej instruktorów znających potrzeby seniora (specjalne
programy dla kobiet po menopauzie)
3%
stała oferta
3%
edukacja do aktywności
3%
łatwiejszy dostęp do Sali gimnastycznej
3%
więcej wycieczek pieszych i NW
0%
zachęta i pomoc instruktorów
0%
gimnastyka w wodzie dla seniorów
0%
gimnastyka i pilates
0%
nie zmieniłabym
3%
nie mam zdania
3%
brak odpowiedzi
37%

odpowiadał na
65 lat i więcej
4%
0%
0%
13%
4%
4%
0%
0%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
4%
9%
9%
4%
52%

Wskazane przez badanych propozycje zmian w ofercie sportowej dorosłych nawiązują do
odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów niepodejmowania aktywności fizycznych przez
osoby powyżej 55 r.ż. w rozbiciu na kategorie wiekowe. Osoby w wieku 55-64 lata deklarują
bariery tj.: brak czasu (28% badanych), zorganizowanych zajęć (24% badanych) = propozycja
zmiany: tworzenie grup, bardziej zróżnicowana oferta, brak towarzystwa (22% badanych) =
propozycja zmiany: tworzenie grup, brak stanu zdrowia (17%badanych) = propozycja
zmiany: więcej instruktorów znających potrzeby seniora (specjalne programy dla kobiet po
menopauzie), brak pieniędzy (15% badanych) = propozycja zmiany: tańszy i bardziej
dostępny sport; natomiast osoby w wieku pow. 65 r.ż. brak czasu (35% badanych), zdrowia
(35% badanych) = propozycja zmiany: zachęta i pomoc instruktora, gimnastyka i pilates i
gimnastyka w wodzie, brak towarzystwa (31% badanych) = propozycja zmiany: gimnastyka i
pilates, gimnastyka w wodzie, brak zorganizowanych zajęć (23% badanych) = propozycja
zmiany: gimnastyka, gimnastyka w wodzie, pilates, zachęta instruktora (wykres 5).
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Wykres 5 Czy istnieją jakieś powody niepodejmowania przez Panią/Pana aktywności
ruchowej? Można zaznaczyć więcej niż jeden powód
Roczny program współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w rozdziale IV, &5 - zakres przedmiotowy: w pkt. 5. zawiera Działania na
rzecz osób w wieku emerytalnym ppkt. c) wspieranie realizacji programów zagospodarowania
czasu wolnego dla seniorów z terenu Józefowa (str.5 Rocznego Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi); w pkt. 11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
poprzez ppkt. e) wspieranie rozwoju sportu i rekreacji dorosłych mieszkańców miasta (str. 6
Rocznego Programu współpracy z organizacjami 2013). Wśród zadań priorytetowych zawarte
zostały w pkt. 5 także zadania z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w
ppkt. c) wspieranie realizacji programów zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów z
terenu miasta Józefowa. W 2013 roku w Józefowie Zarządzeniem Burmistrza (ZB 137/12)
ogłoszony został konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Józefowa – organizacja zajęć sportowych,
zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych (źródło: Pan Robert Rataj, Kierownik
Referatu OZKiS, ZB 137/12 dot. Ogłoszenia konkursu na 2013 r.). Obecnie w ramach oferty
sportowej dla osób starszych Miasto proponuje: zniżki na bilety na pływalnię, bezpłatnie
wakacyjne akcje w mieście: Letnia Akademia NordicWalking, Letni Uniwersytet Pływacki III
Wieku (cykliczny program), wydarzenia sportowe o charakterze integracyjnym (źródło:
harmonogram wydarzeń ICSiR 2013, wywiad z Panem Piotrem Gąszczem, Wicedyrektor
ICSiR). Na pytanie o słabe strony sportu w Józefowie Pan Piotr Gąszcz, Wicedyrektor ICSiR
odpowiada, że Brak organizacji sportu dla dorosłych /poza MLKS Józefovia–w ich przypadku
zwykle zajęcia odbywają się we własnym zakresie/.
Podsumowanie części oferta a seniorzy: Miasto proponuje ofertę sportową dla osób pow. 55
r.ż. i starszych w postaci letnich wydarzeń sportowych (akcyjnych, cykl zajęć), zniżek cen
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biletów wejściowych na pływalnię, wydarzeń sportowych o charakterze integracyjnym dla
mieszkańców Miasta oraz będących cyklem zajęć (program PRO Kobieta 50+) (źródło:
harmonogram wydarzeń Józefowa 2013, ICSiR). W 2013 roku Władze Miasta ogłosiły
konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
przy czym w Rocznym Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi (2013 r.)
wymienione jest wśród zadań priorytetowych: wspieranie realizacji programów
zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów z terenu miasta Józefowa. Brak organizacji
sportu dla dorosłych (poza MLKS Józefovia) uznany został przez Pana Piotra Gąszcza
Wicedyrektora ICSiR za słabą stronę sportu w mieście.
Podsumowanie części seniorzy a oferta: Przebadane osoby w wieku pow. 55 r.ż. w
Józefowie czują potrzebę podejmowania aktywności ruchowej i podejmują ją w przewadze
codziennie lub kilka razy w tygodniu. Wśród barier podejmowania aktywności ruchowej
badani wymieniali: brak czasu, brak towarzystwa, brak dobrego stanu zdrowia (źródło:
badanie ankietowe 81 mieszkańców Józefowa pow. 55 r.ż.). Przebadane osoby w ramach
badania ankietowego ocenili pozytywnie ofertę Miasta jako odpowiadającą na ich potrzeby.
Jednocześnie zapytani o zmiany jakie należałoby wprowadzić podali: nagłaśnianie wydarzeń,
oferty, tworzenie grup, bardziej zróżnicowana oferta, zachęta instruktora, instruktor
dopasowujący program do możliwości ćwiczących. Można powiedzieć, że proponowane
przez badanych zmiany, wynikają z barier podejmowania aktywności ruchowej przez badane
osoby w wieku pow. 55 r.ż.
Rekomendacja: Z uwagi na to, że ok. 90% ankietowanych z grupy 55 lat i więcej wskazało
potrzebę podejmowania aktywności fizycznej oraz podkreślane jest przez badanych znaczenie
tworzenia grup, zorganizowanych zajęć, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
dostosowującej program zajęć do ich możliwości (źródło: wyniki badania ankietowego, uwagi
zgłaszane przez grupę przebadanych osób w karcie oceny obiektów sportowych: stanu,
dostępu, oferty), warto by Władze Miasta rozważyły ogłoszenie na 2015 r. konkursu na
realizację zadań w zakresie realizacji programów (zajęć) dla osób powyżej 55 r. ż. z terenu
miasta Józefowa.

Drugą badaną grupą w ramach projektu Obywatelski Monitoring Sportu w Józefowie były
rodziny. Rodzice w swych ankietach wskazywali, że przed założeniem rodziny nieznacznie
częściej uprawiali sport, niż wtedy gdy zostali rodzicami (tab. 3). Wśród badanych rodzin (77
rodzin) 59% nie uprawia wspólnie sportu, 41% uprawia.
TABELA 3 Jak często Pan/Pani uprawia sport?

Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej lub wcale
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Przed założeniem
rodziny
7%
30%
21%
22%
20%

Jako rodzic
5%
27%
20%
20%
27%

Wśród barier podejmowania aktywności ruchowej rodzin 68% przebadanych rodzin
wymieniło brak czasu jako czynnik uniemożliwiający wspólne uprawianie sportu (wykres 6).
Czas rodziców skraca się o czas, w którym ich dzieci trenują (74% spośród 77 przebadanych
rodzin deklaruje uprawianie sportu przez dzieci).
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Wykres 6 Bariery podejmowania aktywności przez rodziny ze względu na liczbę dzieci:
do 2 dzieci, 3 i więcej dzieci (liczba: 77 przebadanych rodzin)
Na pytanie, co robią rodzice w trakcie treningów swoich dzieci, 20% ankietowanych
odpowiedziało, że pracują; 18% są w domu, 16% obserwują trenujące dzieci, 14% czyta lub
robią to samo (wykres 7).
Spośród badanych rodziców dzieci uprawiających sport 63% rodziców zaznaczyło
odpowiedź, że chciałaby w czasie oczekiwania na trenujące dzieci, także potrenować.
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Wykres 7 Co Pan/Pani robi podczas treningów dzieci?

Działanie finansowane przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

do 2 dzieci
3 i więcej dzieci

Pan Paweł Juszczyk, Prezes KSW Bushi, w rozmowie podkreślił, że były podejmowane próby
organizowania zajęć dla rodziców w czasie treningów ich dzieci, ale niestety nie było
chętnych. Rodzice obecnie mogą ćwiczyć w ramach sekcji dla dorosłych (Pan Paweł
Juszczyk, KSW Bushi). Pani Barbara Dziubińska, Prezes UKS Victoria Józefów, wspomniała
natomiast, że zdarzyło się kiedyś, że dwie panie na zajęciach w ramach treningów lekkiej
atletyki dzieci chciały poćwiczyć i miały taką możliwość. MLKS Józefovia nie ma oferty dla
rodziców dzieci trenujących. Rodzice oglądają treningi. Był pomysł zorganizowania takich
zajęć, ale nie doszedł do skutku (źródło: Pan Cezary Książek, MLKS Józefovia). Oferta
sportowa Miasta dla rodzin to wydarzenia sportowe o charakterze integracyjnym (źródło:
harmonogram wydarzeń sportowych ICSiR 2013), karnety rodzinne na pływalni. W okresie
zimowym Miasto proponowało mieszkańcom zajęcia na lodowisku, jednak jak powiedział
Pan Robert Rataj - w 2013 r. ze względu na zmniejszającą się liczbę chętnych
(monitorowanie korzystania z lodowiska) lodowisko nie powstało. Ankietowani rodzice
zapytani o działania ze strony Miasta, które zachęciłyby rodziny do wspólnego uprawiania
sportu wymienili: 16% więcej imprez sportowych, 13% niższe ceny biletów, 8% zniżki na
bilety wejściowe, 7% ulepszenie ścieżek rowerowych (źródło: wyniki badań ankietowych
OMS).
Podsumowanie części oferta a rodziny: Miasto proponuje mieszkańcom rodzinne karnety na
basen, organizuje wydarzenia sportowe o charakterze integracyjnym, sportowym
jednocześnie monitoruje uczestnictwo (lodowisko), jeśli nie ma chętnych, rezygnuje
(lodowisko). Organizacje sportowe: w KSW Bushi były podejmowane próby zorganizowania
zajęć dla rodziców dzieci trenujących – brak chętnych, w MLKS Józefovia pomysł zajęć dla
rodziców trenujących dzieci nie doszedł do skutku. W UKS Victoria Józefowia została
stworzona możliwość ćwiczeń dla mam dzieci trenujących. Do 2013 roku w Józefowie
działało lodowisko, które w 2013 r. nie zostało otwarte ze względu na małą liczbę chętnych.
Podsumowanie części rodziny a oferta: przebadani rodzice to grupa, która była bardziej
aktywna przed założeniem rodziny. Głównie z powodu braku czasu rodzice nie uprawiają
wspólnie z dziećmi sportu. W czasie gdy dzieci ćwiczą, rodzice pracują w domu, są w pracy,
część rodziców obserwuje dzieci. Na pytanie dotyczące chęci podejmowania aktywności
podczas treningów dzieci, większość deklaruje, że chciałaby ten czas wykorzystać na własną
aktywność sportową. Na pytanie o zmiany, które należałoby wprowadzić, by rodziny
uprawiały wspólnie sport, rodzice wymieniali: tańszy dostęp do obiektów, tym samym więcej
zniżek, więcej imprez sportowych.
Rekomendacje: Miasto obecnie proponuje zniżki na basen, organizuje imprezy sportowe o
charakterze sportowym i integracyjnym dla mieszkańców. Podejmowane były także próby
aktywizacji rodziców, podczas gdy ich dzieci trenowały i nie spotkało się to z
zainteresowaniem rodziców, mimo to rodzice (77 przebadanych rodzin) w badaniu
ankietowym zgłaszali chęć ćwiczenia w trakcie gdy ich dzieci ćwiczą. Podali także czynniki,
które skłoniłyby rodziny do wspólnej aktywności, dlatego warto by Władze Miasta nie
ustawały w propozycjach dla tej grupy społecznej. W ustaleniu oferty być może pomogłoby
zbadanie potrzeb przy wykorzystaniu posiadanego narzędzia jakim jest strona internetowa,
informacje wolnostojące z dotykowym ekranem.
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Sport w Józefowie – polityka informacyjna miasta
Gmina w celu dotarcia z informacją do szerszego grona mieszkańców oraz zachęcenia
ich do aktywności współpracuje z Integracyjnym Centrum Spotu i Rekreacji (ICSiR),
Miejskim Ośrodkiem Kultury (MOK) w Józefowie, Klubami sportowymi. Ponadto, wydział
Promocji Miasta wspiera działania organizacji poprzez artykuły promocyjne, gadżety, banery
informacyjne na terenie miasta (źródło: rozmowa z panem Robertem Ratajem, Kierownik
Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu (OKZiS)). W Józefowie informacja na temat
sportu ukazuje się za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych:
- tablice ogłoszeń: przed UM Józefów, przed MOKiem w Józefowie, Dom Sztuki i Nauki;
- strona internetowa miasta www.jozefow.pl zakładka: komunikaty i ogłoszenia, aktualności,
najbliższe wydarzenia; publikacja bieżących wydarzeń sportowych Miasta. Strona była
zmieniana w 2013 roku (źródło: Pan Robert Rataj, Referat OKZiS). W zakładce Nasze
Miasto/Czas wolny/Sport i Rekreacja zawarty jest krótki opis dotyczący Sportu w Józefowie;
- strona internetowa ICSiR w Józefowie www.icsir.pl zakładka Informacje/Aktualności oraz
Informacje/Wydarzenia,
- profil ICSiR na FB;
- na stronach internetowych organizacji pozarządowych w ramach realizowanych zadań;
- czasopismo samorządowe Józefów nad Świdrem - miesięcznik. Posiada oddzielny dział
sportu. Część gazety stanowią wydarzenia i aktualności sportowe w tym kalendarz
zbliżających się wydarzeń. Gazeta wydawana w wersji papierowej oraz posiada archiwum
elektroniczne, do którego jest przekierowanie ze strony głównej UM Józefowa (źródło:
strona UM Józefowa, http://www.jozefow.pl/page/17,jozefow-nad-Swidrem.html, rozmowa z
panem Robertem Ratajem Kierownikiem Referatu OKZiS);
- wolnostojące informacje z ekranami dotykowymi (przed UM Józefów, przed Domem Sztuki
i Nauki w Józefowie, przed ICSiR, na terenie Miejskich Terenów Rekreacyjno-Sportowych).
Gmina stosuje różnorodne kanały informacji o ofercie sportowej miasta.
W badaniu ankietowym Obywatelskiego Monitoringu Sportu (liczba przebadanych: 81
osób w wieku powyżej 55 r.ż.) badani, na pytanie skąd czerpią informacje na temat oferty
sportowej, wymieniali dostępne i wykorzystywane przez Gminę narzędzia informacji: 46%
ankietowanych prasa lokalna, 42% strona internetowa Gminy, 30% tablice ogłoszeń, 23%
strona internetowa ICSiR, 11% poczta pantoflowa (wykres 8). Dodatkowo, w odpowiedzi na
pytanie ankietowani wymieniali także inne źródła informacji o ofercie tj.: 4% sms z automatu
miasta, 1% ogłoszenia pływalnia, 1% MOK (wykres 8).
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Wykres 8: Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o ofercie sportowej gminy (zasadach korzystania z obiektów
sportowych, ceny za ich wynajem, o zajęciach sportowych organizowanych przez gminę)?

Kontynuując dalszą analizę pytania z podziałem badanych na kategorie wiekowe, można
stwierdzić, że seniorzy z grupy 55-64 lata chętniej korzystają z nowoczesnych form
komunikacji takich jak strony internetowe, niż osoby powyżej 65 r.ż., które czerpią
informacje na temat sportu najczęściej z prasy lokalnej.
TABELA 4. Skąd mieszkańcy czerpią informację na temat sportu w Józefowie? Podział
ze względu na wiek (liczba przebadanych: 81 osób).
Kanały informacji

55-64 lat

65+ lat

strona internetowa gminy

50%

38%

prasa lokalna

46%

50%

strona internetowa Integracyjnego Centrum Sportu i
Rekreacji

30%

0%

tablice ogłoszeń

26%

35%

Znajomi

15%

4%

11%

0%

sms z miasta automat

2%

8%

inne: jakie?

2%

4%

ogłoszenia pływalnia

2%

0%

MOK

2%

0%

z utw

0%

4%

brak odpowiedzi

2%

8%

profil Facebooka
Rekreacji

Integracyjnego
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Centrum

Sportu

i

Badanie ankietowe skierowane do osób powyżej 55 r.ż. zawierało także pytanie Co by Pan(i)
zmienił(a), żeby sport w Józefowie lepiej odpowiadał potrzebom dorosłych mieszkańców?:
11% przebadanych wskazało - bezpośrednią informację, oraz nagłaśnianie Na pytanie, o
jakich zajęciach dla dorosłych organizowanych przez Miasto badani (osoby pow. 55 r.ż.)
słyszeli - 35% przebadanych nie wpisało odpowiedzi, 3% nie słyszało o takich, 18% wpisało
Nordic Walking, Rajdy Rowerowe, 17% basen, 16% taichi (wykres 9). Pan Piotr Gąszcz,
Wicedyrektor ICSiR na pytanie dotyczące zarządzania sportem w mieście m.in.
odpowiedział: ...Myślę także, że jest mała świadomość tego co mamy sportowego w mieście.
Warto by przy obiektach była mapa miasta z obiektami sportowymi.
Na stronie miasta znajduje się ogólna informacja dotycząca opisu sportu w Mieście (zakładka:
nasze miasto / sport i rekreacja), dostępna jest interaktywna mapa miasta, która punktuje 2
obiekty sportowe: ICSiR oraz MLKS Józefovia.

Wykres 9: O jakich zajęciach sportowych organizowanych na terenie Józefowa,
skierowanych do dorosłych mieszkańców, Pan(i) słyszała?
Podsumowując, Miasto wykorzystuje różnorodne narzędzia komunikacji o ofercie
sportowej. W analizie ankietowej przebadanych osób pow. 55 r.ż. (81 osób) ze względu na
wiek widać, że w Józefowie są zwolennicy korzystania z nowoczesnych form komunikacji
(częściej przebadani w wieku 55-64 lata) oraz tych bardziej tradycyjnych tj. tablice ogłoszeń
(przebadani pow. 65 r.ż.). Przeprowadzone badanie potwierdza, że miasto zapewnia
informację o ofercie sportowej zwolennikom różnych kanałów komunikacji. Jednak pomimo
to, w opinii badanych osób informacja bezpośrednia o ofercie i nagłaśnianie oferty to
czynniki, które należałoby wzmóc i wtedy być może więcej mieszkańców wzięłoby udział w
proponowanej przez Miasto ofercie.
Pojawił się też głos, że mieszkańcy Józefowa nie są do końca zorientowani co do tego co
sportowe w mieście i warto, aby w Józefowie były mapy miasta z obiektami sportowymi
(wywiad z Panem Piotrem Gąszczem, Wicedyrektorem ICSiR).
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Rekomendacje: należałoby rozważyć: 1) uzupełnienie interaktywnej mapy Miasta
znajdującej się na stronie internetowej UM – o place zabaw, boiska, skate park, siłownie
zewnętrzne; 2) wprowadzenie na stronie internetowej UM nowej zakładki „obiekty sportowe
miasta” z adresami miejsc (placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych, centrum sportu i
rekreacji) i danymi kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za rezerwację obiektów (w
przypadku oferty odpłatnej); 3) naniesienie na mapy Miasta obiektów sportowych i
zamieszczenie ich na tablicach ogłoszeń – z myślą o zwolennikach bardziej tradycyjnych
kanałów informacji 4) wprowadzenie na stronie startowej wolnostojących informacji z
dotykowymi ekranami zakładki „obiekty sportowe miasta” z adresami obiektów (place
zabaw, skate park, siłownie pod chmurką, boiska) oraz danymi kontaktowymi do osób
odpowiedzialnych za rezerwację obiektu (w przypadku odpłatnych).
Marta Gaworska
ZAŁĄCZNIKI – korespondencja z Urzędem Miasta Józefów na temat raportu z
Obywatelskiego Monitoringu Sportu
W dniu 14 lipca 2014 r. wysłałam do Prezydenta Miasta Józefów na
adres um.sekretariat@jozefow.pl emaila z raportem z Obywatelskiego Monitoringu Sportu z
prośbą o odniesienie się do jego treści:
Szanowny Panie Burmistrzu,
w załączniku przesyłam raport z Obywatelskiego Monitoringu Sportu prowadzonego w mieście
Józefów, którego jestem autorką. Monitoring jest działaniem ogólnopolskim, koordynowanym
przez Stowarzyszenie Sieć obywatelska - Watchdog Polska, finansowanym przez Szwajcarię w
ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na
stronie: http://sport.siecobywatelska.pl/
Bardzo proszę o zapoznanie się z raportem i przesłanie ewentualnych uwag w terminie do dwóch
tygodni (do 28 lipca 2014 roku) na adres e-mail:marta@espar-50.org .
Jeżeli otrzymam ustosunkowanie się władz miasta do raportu, to zostanie załączone ono do
raportu jako dodatkowa część. Jeżeli nie otrzymam uwag w tym czasie - raport zostanie
opublikowany w formie obecnej na stronie internetowej http://sport.siecobywatelska.pl/, o czym
również poinformuję.
Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Serdecznie pozdrawiam,
Marta Gaworska

W dniu 15 września 2014 r. otrzymałam od Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Sportu Pani Doroty Kembrowskiej odpowiedź następującej treści:
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