PRZEPROWADZONY W WILKOWIE
WYKONANY PRZEZ EWĘ JANICKĄ

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 i stanowiące podstawę do napisania raportu,
były zbierane m.in. na drodze wnioskowania o informację publiczną, wywiadów z władzami
gminy, mieszkańcami i przedstawicielami organizacji sportowych. Pozyskiwanie informacji,
ich analiza i podsumowanie trwało od września 2013 r. do czerwca 2014 r. Wszystkie dane
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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 UCZESTNICZKI MONITORINGU
Monitorująca - Ewa Janicka, sołtys wsi Rogów, sekretarz i inicjatorka powstania Klubu
Sportowego "Jaworzanka" Rogów, osoba aktywna, udzielająca się w wielu innych
organizacjach pozarządowych, których jest członkinią.
Gmina – Wilków to gmina typowo wiejska, położona w województwie lubelskim, na terenie
powiatu opolskiego. Gminę zamieszkuje 4711 mieszkańców, większość z nich utrzymuje się
z rolnictwa i pracy dorywczej. Głównym problemem dotyczącym gminy jest bezrobocie. W
2013 roku gmina przeznaczyła na rozwój i upowszechnianie sportu kwotę 60 000,00 zł., co
stanowi 0,35 procenta wszystkich wydatków gminy. Na terenie gminy znajduje się jedno
pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, sala przyszkolna, 2 boiska przyszkolne i
siłownia. W gminie działają dwa kluby sportowe: \"Jaworzanka\" Rogów i \"Wilki\"
Wilków.

CELE GMINY W ZAKRESIE SPORTU
Najważniejszym dokumentem w gminie Wilków, w którym opisuje się sprawy sportu jest
"Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Wilków", która została napisana w roku 2004. W
dokumencie nie napisano, na jakie lata został opracowany. Ze względu na wskazanie
powiązania Strategii z programem Agenda 21 można odnieść wrażenie, że Strategia ma
obowiązywać na cały 21 wiek. „Agenda 21 to program działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju w perspektywie 21 wieku uwzględniający globalną, międzynarodową, krajową i
lokalną (gminną) skalę działań, czyli jest to w praktyce program integrujący wprowadzenie w
życie ładów: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i
instytucjonalnego w zakresie zarządzania".
Mowa o sporcie w strategii:
- zespół ds. ochrony środowiska zaplanował, aby "rekreacyjnie wykorzystać zasoby wodne i
zorganizować ciągi piesze i rowerowe", oraz to, że Wilków ma to być gmina "zdrowafizycznie i psychicznie, czystym, ekologicznym, zdrowym środowiskiem, ekologicznym
rolnictwem, z warunkami dla sportu i rekreacji."
- zespół do spraw infrastruktury technicznej w wizji zadbał o "dobrze rozwiniętą bazę
turystyczno- rekreacyjno- sportową".
- zespół do spraw społecznych w wizji „poprawi stan zdrowia mieszkańców". Silną stroną
gminy według zapisów strategii jest działalność LKS "Wilki" i zagospodarowanie czasu
młodzieży oraz atrakcyjne warunki naturalne dla uprawiania sportu. Szansą zewnętrzną jest
wzrost potrzeb społeczeństwa do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Celem w sferze społecznej jest: "Zdrowe, mądre, rozwijające się społeczeństwo, z poczuciem
bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej". Zaplanowanym działaniem w sferze infrastruktury w
zakresie sportu jest wyznaczenie i budowa ścieżki rowerowej (Podgórz, Kępa Chotecka,
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Wilków, Rogów, Dobre). Zakres tematyczny sfery społecznej to: zdrowie i wypoczynek oraz
rekreacja, wypoczynek, przyjemności. Najważniejszy problem to brak sali gimnastycznej
przy gimnazjum. Cel szczegółowy: dostosowanie infrastruktury do potrzeb mieszkańców w
zakresie działalności kulturalnej - tworzenie szlaków turystycznych. Działania: wspieranie
działalności LKS Wilki, udostępnienie młodzieży obiektów sportowych (np. sala
gimnastyczna w Zagłobie), budowa hali sportowej w Wilkowie.
Na 90 stron Strategii kwestie sportu są poruszane w różnych miejscach – w wizji, celach,
silnych stronach, planowanych działaniach - w kontekście rekreacji i zdrowia. W strategii nie
wspomina się o organizowaniu imprez sportowych.
W strategii o sporcie nie pisze się, jako o wydzielonym obszarze, a jest raczej pokazany w
kontekście rekreacji i turystyki - gmina planuje stworzyć szlaki turystyczne i ścieżki
rowerowe wykorzystujące walory naturalne, a także zbudować przystanie kajakowe i wyciągi
narciarskie – takie inwestycje są skierowane raczej do turystów odwiedzających Wilków. Dla
mieszkańców ma powstać hala.
W Strategii napisano, że przy jej opracowywaniu odbyły się cztery spotkania z mieszkańcami
gminy, na których wypełniano ankiety wskazujące najbardziej palące problemy gminy i
mieszkańców. W późniejszych latach nie wracano do tematu rozmów z mieszkańcami na
temat sportu. W gminie w latach 2007-2013 nie przeprowadzano badań potrzeb mieszkańców
w zakresie sportu (informacja publiczna udostępniona przez UG Wilków dla Sieci
Obywatelskiej Watchdog Polska w lutym 2014 r.).
Celem gminy w strategii jest: dobrze rozwinięta baza turystyczno-sportowo–rekreacyjna.
Rozmowę na temat tworzenia i realizacji Strategii odbyłam 10.01.2014 r. z sekretarzem
gminy Marcinem Markowskim. Jako realizację powyższego celu sekretarz widzi
wybudowanie ścieżki rowerowej, remont boiska gminnego, założenie siłowni oraz
udostępnienie sali gimnastycznej w szkole w Zagłobie. Wszystkie obiekty są udostępniane
chętnym bezpłatnie. Przy modernizacji boiska, zakładaniu siłowni i budowie ścieżki
rowerowej, jak powiedział sekretarz gminy podczas wywiadu, nie przeprowadzano badań
opinii publicznej. W gminie zatrudniony jest podinspektor do spraw sportu. Planowana jest
budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół w Wilkowie.
Drugim celem zawartym w strategii, który wiąże się ze sportem, jest: poprawa stanu zdrowia
mieszkańców. Pod tym pojęciem sekretarz widzi upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
w ramach współpracy gminy z organizacjami sportowymi. Gmina nie organizowała akcji
promujących sport i zdrowy tryb życia.
Wszystkie obiekty znajdują się w Wilkowie, ponieważ jest to centralna miejscowość gminy.
Oferta sportowa gminy dla mieszkańców, to oferta dwóch klubów sportowych, które
dotowane są przez gminę. W gminie nie ma zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez
gminę, które odbywałyby się systematycznie. W szkołach odbywają się czasem zajęcia
dodatkowe, ale są to zajęcia płatne (kurs tańca, zajęcia teekwon-do, aerobic). Sekretarz
podczas rozmowy w styczniu 2014 r. wskazał, że gmina organizuje też imprezy sportowe dla
szkół w halowej piłce nożnej, drużynowym tenisie stołowym, mini piłce siatkowej, mini piłce
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ręcznej, czworoboju i mini piłce nożnej – to oczywiście ważne przedsięwzięcie, ale dotyczy
sportu szkolnego. Natomiast założeniem obywatelskiego monitoringu sportu jest zbadanie
dostępu do sportu powszechnego, a więc oferty skierowanej do ogółu mieszkańców. Dlatego
w dalszej części raportu, m.in. w ocenie oferty sportowej gminy, te imprezy nie będą brane
pod uwagę, choć są zauważane i doceniane.
Z rozmów prowadzonych z mieszkańcami podczas monitoringu wynika, że nie wierzą oni w
to, że będzie budowana sala gimnastyczna, ponieważ mówi się o niej długo, a brak jest dotąd
efektów. Dla wielu mieszkańców budowanie sali na terenie zalewowym to
nieodpowiedzialność. Wielu spośród mieszkańców, z którymi rozmawiałam w ramach
monitoringu, nie wie, że na terenie Wilkowa znajduje się siłownia, na budynku brakuje
oznaczeń i regulaminu korzystania z niej. Moi rozmówcy nie wiedzieli też, czy korzystanie z
siłowni jest bezpłatne czy nie (udzielali mi sprzecznych odpowiedzi, niektórzy za nią płacili,
co nie jest zgodne z wytycznymi gminy). Z moich rozmów z mieszkańcami wynika, że nie
wiedzą oni, że ścieżka rowerowa, zaplanowana w Strategii, ma charakter rekreacyjny, który
przypisano jej w wymienionym wyżej dokumencie.
Wnioski:
Podsumowując, gdyby mieszkańcy byli pytani o zainteresowania sportowe, o to jaki sport
chcieliby uprawiać bądź jaki uprawiają, to cele gminy w tym zakresie byłyby zdecydowanie
inne. Niewystarczające jest inwestowanie przede wszystkim w zajęcia dla młodzieży (takie
oferują dwa kluby sportowe wspierane przez gminę) z pominięciem innych grup
mieszkańców. Mieszkańcy uważają, że nie ma też sensu inwestować w salę gimnastyczną,
której mogłoby grozić zalanie i nie korzystają ze ścieżki rowerowej. Strategia miała być co
roku monitorowana zgodnie z zapisami ze Strategii na temat jej monitoringu społecznego, a
cele dyskutowane z lokalną społecznością, w rzeczywistości nie miało to miejsca.
Wnioski te wyciągnęłam po rozmowach na spotkaniu z młodzieżą z Rogowa, z członkami
Klubu Seniora i Stowarzyszenia Kobiet "Rogowianki" oraz z rozmów z mieszkańcami gminy
Wilków (w sumie ok.110 osób) w okresie od stycznia do maja 2014 r.
Rekomendacje:
- gmina powinna, zgodnie z zapisami ze Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Wilków
(str.56), zorganizować spotkania z wszystkimi grupami mieszkańców, aby zapoznać się z ich
oceną zapisanych w strategii celów i dowiedzieć się o rzeczywistych potrzebach w sferze
sportu – warto na tej podstawie zaktualizować Strategię (co zostało zaplanowane na 57 stronie
Strategii) i doprecyzować ogólne zapisy dotyczące sportu w bardziej konkretne działania
odpowiadające na potrzeby różnych grup mieszkańców,
- należy umieścić na obiektach sportowych, w miejscach dobrze widocznych, regulaminy
korzystania z tych obiektów (siłownia), aby założona w Strategii „dobrze rozwinięta baza
turystyczno-rekreacyjno-sportowa” była rzeczywiście dostępna dla mieszkańców.
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ZAJĘCIA SPORTOWE DLA MIESZKAŃCÓW
Zajęcia sportowe w gminie są prowadzone przez dwa kluby sportowe, które otrzymują
dotacje na podstawie konkursów rozpisywanych przez Urząd Gminy na podstawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wymieniany jest tylko sport i
działania z nim związane i są one wszystkie priorytetowe: organizowanie różnych form
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zawodów sportowych oraz zajęć szkoleniowych
dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
wspieranie działań poprzez organizację zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych zapewniające
zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań. Te zadania są realizowane we
współpracy z organizacjami pozarządowymi. W gminie nie została podjęta uchwała o trybie i
sposobie finansowania sportu. W roku 2013 na działania w zakresie sportu i upowszechniania
kultury fizycznej w gminie Wilków została przeznaczona kwota 60 000,00 zł.
W ramach rozdzielonych pieniędzy z dotacji zostały zorganizowane treningi gry w piłkę
nożną i opłacone rozgrywki w tej dyscyplinie sportu w Lubelskim Związku Piłki Nożnej. W
działaniach uczestniczyło ok. 90 osób. Konkurs co roku rozpisywany jest na te same zadania:
organizację i prowadzenie zajęć w piłce nożnej, siatkonodze z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi, tenisie stołowym, siatkówce, badmintonie, koszykówce, piłce ręcznej i fitness. Do
roku 2013 dotacje dostawał tylko jeden klub sportowy, ponieważ w gminie nie istniało więcej
tego typu organizacji. W roku 2012 oprócz klubu Wilki powstał klub Jaworzanka. Od tego
czasu w konkursie biorą udział dwa kluby, które zajmują się piłką nożną i tylko ta dziedzina
jest dofinansowywana, ale w swoich statutach dbanie o zdrowy, aktywny, sportowy tryb życia
mają wszystkie organizacje pozarządowe istniejące na terenie gminy: Rogowianki, Dobrzanki
i Klub Seniora. Dofinansowanie dostają te dwa kluby ponieważ mają formę "klubu".
Pozostałe organizacje nie wiedziały o tym, że mogą brać udział w konkursie. Oprócz dotacji
gmina wydaje pieniądze z funduszu korkowego na zajęcia na basenie i lodowisku dla
młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych. Korzystało z nich ok. 50 dzieci podczas
jednego wyjazdu. Odbyły się 3 wyjazdy.
Wnioski:
Oferta sportowa w gminie jest monotonna - obydwa kluby zajmują się tylko piłką nożną.
Oferta skierowana jest głównie do młodzieży, zajęcia w klubach odbywają się bezpłatnie, nie
ma ograniczeń co do ilości osób chętnych chcących korzystać z zajęć. W zajęciach w piłkę
nożną uczestniczą też dziewczyny (Wilki). Obydwa kluby narzekają na brak pieniędzy, co
niekorzystnie wpływa na rozbudowę oferty. Gmina promuje klub Wilki, co widać po kwocie
przyznawanych dotacji (na 60 tys. zł w 2013 r. klub Wilki otrzymał 56 000 zł), na stronie
internetowej gminy też widnieje informacja tylko o tym klubie, w Strategii z 2004 r. klub ten
też jest wskazywany jako silna strona gminy. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że
mieszkańcy nie wiedzą, w jakich zajęciach dotowanych przez gminę mogą uczestniczyć,
część z nich (młodzież) korzysta, grając w piłkę nożną. Mieszkańcy podczas rozmów
prowadzonych w ramach monitoringu mówili, że nie ma w gminie oferty skierowanej do
każdej grupy wiekowej, zauważają to szczególnie kobiety i seniorzy. Kobiety korzystają z
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zajęć aerobicu , ale są to zajęcia płatne. Seniorzy skarżą się, że dla ich grupy wiekowej nie ma
żadnej oferty, ale chętnie by ćwiczyli, gdyby taka oferta była. Widać wyraźnie, że w gminie
oferta nie odpowiada na potrzeby różnych grup mieszkańców, jest bardzo uboga, skupia się
tylko na jednej grupie i jednej dyscyplinie sportu (młodzież i piłka nożna). Mieszkańcy
chętnie by korzystali z zajęć, gdyby gmina poszerzyła ofertę dla nich, skoro mieszkańcy
gminy, zgodnie z założeniami Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Wilków, mają być
zdrowi i mają być im zapewnione warunki do uprawiania sportu i rekreacji, to rozwój tylko
jednej dyscypliny i jednej grupy społecznej nie jest wystarczającym działaniem.
Rekomendacje:
- warto poinformować organizacje pozarządowe z gminy Wilków o możliwości brania
udziału w konkursie dotyczącym upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej,
- proponuję przeprowadzenie konsultacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi, w które będą zaangażowane wszystkie zainteresowane organizacje
pozarządowe z gminy Wilków, w ramach których zostanie ustalony zakres konkursu
dotyczącego upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, który lepiej odpowiadałby na
potrzeby sportowe różnych grup mieszkańców.

DOSTĘP MIESZKAŃCÓW DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH
W gminie nie ma uchwał, zarządzeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych
znajdujących się na terenie gminy. Obiekty sportowe, z których mogą korzystać mieszkańcy,
to: boisko gminne, boiska przy szkole w Rogowie i Zagłobie, sala gimnastyczna w szkole w
Zagłobie i siłownia w budynku klubu Wilki. Po rozmowie z sekretarzem wiem, że wszystkie
obiekty są dostępne bezpłatnie. Z wszystkich obiektów można korzystać po wcześniejszym
ustaleniu terminu. Obiekty są udostępniane wszystkim chętnym.
Na żadnym z wymienionych wcześniej obiektów nie ma regulaminu korzystania z niego, ani
godzin otwarcia. Na budynku siłowni nie ma żadnego oznaczenia, że ona tam się znajduje.
Nie istnieje system rezerwacji, ponieważ na terenie gminy nie ma dużych obiektów
sportowych, a z tych które są, można korzystać po wcześniejszej rozmowie z dyrektorami
szkół. Z dostępem do nich nie jest źle, ponieważ gmina jest mała i obiekty znajdują się w
miarę w równych odległościach od każdego sołectwa. Wszystkie obiekty są dostosowane dla
osób niepełnosprawnych. Z boisk przyszkolnych można korzystać po zajęciach lekcyjnych, z
boiska gminnego na razie i w roku 2013 nie korzysta nikt, ponieważ jest ono remontowane, a
z siłowni korzysta przede wszystkim młodzież z Wilków, ponieważ niewiele osób wie, że ona
istnieje i że jest bezpłatna. Kilka osób mówiło w ramach rozmów prowadzonych podczas
monitoringu, że jest ona płatna i kosztuje 5 zł. za godz. Poza tym siłownia nie znajduje się w
osobnym pomieszczeniu, ale na ogólnodostępnej sali, bez dostępnej szatni dla mieszkańców,
jest mało sprzętu i częściowo jest on zepsuty, co zniechęca mieszkańców, a szczególnie
kobiety, do korzystania z niej.
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Wnioski:
- obiekty są dostępne bezpłatnie dla mieszkańców,
- jest problem z korzystaniem przez mieszkańców z siłowni ze względu na brak jasnych
informacji co do zasad korzystania i jej usytuowanie.
Rekomendacje:
- proponuję wywiesić w miejscu widocznym regulaminu dla osób chcących korzystać z
siłowni,
- warto zastanowić się nad inną lokalizacją siłowni lub pomieszczenia, aby korzystający z niej
mieli możliwość przebrania się.

INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O OFERCIE SPORTOWEJ
Jak powiedział sekretarz gminy podczas styczniowej rozmowy, polityka informacyjna
Wilkowa polega na zamieszczaniu na stronie internetowej gminy informacji o imprezach
sportowych. A ponieważ w naszej gminie jest ich bardzo mało, to i informacji na stronie nie
ma wiele. Jest tylko informacja, że istnieje w gminie LKS '”Wilki" Wilków. Jedyna
ogólnodostępna dla dorosłych mieszkańców impreza, jaka odbywa się na terenie gminy, to
Turniej Przewodniczącego Rady Gminy w piłce nożnej. Urząd nie prowadzi polityki
ukierunkowanej na zachęcanie ogółu mieszkańców do aktywności ruchowej innej niż piłka
nożna, bo wszystkie działania dostępne dla mieszkańców nastawione są na piłkę nożną.
Brakuje oferty skierowanej dla uprawiających inne dyscypliny sportu, seniorów, kobiet.
Z rozmów z mieszkańcami wynika, że wiedzą o sporcie w gminie z tzw. marketingu
szeptanego, a najskuteczniejszym sposobem informowania mieszkańców o imprezach
sportowych byłyby informacje od sołtysa. Kluby informują o swoich działaniach na stronach
internetowych i poprzez wzajemne informowanie się swoich członków i kibiców. Mieszkańcy
niechętnie sprawdzają w internecie informacje o ofertach sportowych, bo, jak tłumaczą, nie
mają na to czasu, a dla mieszkańców najwygodniej byłoby gdyby informowali ich o niej
sołtysi. Mieszkańcy nie potrafią wymienić żadnych zajęć bezpłatnych, w których mogliby
uczestniczyć, poproszeni o wymienienie imprez sportowych organizowanych w gminie w
2013 r., nie potrafili żadnej wymienić. O pucharze przewodniczącego Rady Gminy wiedziały
osoby bezpośrednio zainteresowane (kluby i młodzież), duża część z nich nie wie, jakie są
zasady wstępu na obiekty sportowe. Raz widziałam powiadomienia o otwarciu siłowni, ale
było to całkiem przypadkowe, ponieważ zobaczyłam je, rozwieszając informacje sołeckie. Z
trzech tablic informacyjnych znajdujących się na terenie mojej wsi zostało ono powieszone
tylko na jednej tablicy, na samym początku wsi, gdzie, aby coś przeczytać, trzeba specjalnie
stanąć, jadąc samochodem lub przyjść.
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Wnioski:
- bardzo skromna polityka informacyjna gminy w zakresie sportu – nie zachęca do
podejmowania aktywności przez mieszkańców.
Rekomendacje:
- proponuję informować o imprezach sportowych poprzez wywieszanie informacji na
tablicach i w miejscach, na których lokalnie wywiesza się informacje,
- w celu lepszego dotarcia do mieszkańców, lepiej wywieszać informacje na wszystkich
tablicach informacyjnych, a nie wybiórczo,
- warto wysyłać informacje do sołtysów, żeby mogli rozwieszać na tablicach i osobiście
informować mieszkańców o zbliżających się wydarzeniach i zajęciach dla nich dostępnych.

WSPIERANIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW
Próbowałam porozmawiać na ten temat z sekretarzem gminy, ale po kilku nieudanych
próbach skontaktowania się z nim (ostatnia 13.06.14 rozmowa telefoniczna), pozostawiłam
ten temat.
Z rozmów z mieszkańcami wynika, że nie wiedzą, jakie mają możliwości wpływania na
sportową politykę gminy, nie zwracali się do gminy z pomysłami w zakresie sportu. W
gminie nie funkcjonują nieformalne grupy zajmujące się sportem, wyjątkiem jest grupa
kobiet, która w okresie zimowym ćwiczy aerobic.

PODSUMOWANIE
Z moich rozmów z osobami dorosłymi wynika, że aktywność fizyczna jest ważna w każdym
wieku, niezależnie czy ma się 18 czy 88 lat. Musi być tylko dostosowana do potrzeb i
możliwości każdej grupy wiekowej. Sport uprawiany przez osoby dorosłe i młodzież daje im
szansę na sprawność fizyczną w późniejszych latach ich życia, jest świetną formą integracji i
pobudzenia aktywności sportowej innych osób. Ponieważ osoby dorosłe w odróżnieniu od
młodzieży rzadko grają w piłkę nożną, dlatego potrzebna jest oferta sportowa dla osób
dorosłych, a w szczególności dla seniorów i kobiet. Poszerzenie oferty sportowej zmniejszy w
ostatecznym rozrachunku wydatki związane z opieką zdrowotną, opieką społeczną,
zwalczaniem skutków uzależnień czy walką z przestępczością, wzmocni więzi
międzypokoleniowe i sprawi, że żadna grupa społeczna nie będzie czuła się wykluczona ze
sfery sportu. Chciałabym, aby polityka w zakresie sportu w gminie Wilków się zmieniła, były
dostrzeżone wszystkie grupy mieszkańców i ich potrzeby – i dlatego będę prowadzić dalsze
działania we współpracy z jak najszerszą grupą mieszkańców z mojej gminy.
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Załączniki – korespondencja z Urzędem Gminy Wilków na temat raportu z
Obywatelskiego Monitoringu Sportu.

W dniu 27 czerwca 2014 r. wysłałam do Wójta Gminy Wilków na adres
wilkow@wilkow.eurzad.eu emaila z raportem z Obywatelskiego Monitoringu Sportu z prośbą
o odniesienie się do jego treści:

Szanowny Panie Wójcie,
w załączniku przesyłam raport z Obywatelskiego Monitoringu Sportu prowadzonego
w gminie Wilków, 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 11 czerwca 2014 roku) na adres e-mail:
ewa692@wp.pl
Jeżeli otrzymam ustosunkowanie się władz gminy 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.
Ewa Janicka

W dniu 11 lipca 2014 r. otrzymałam od Wójta Gminy Wilków odpowiedź następującej treści:
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W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Wilków z dnia 11 lipca 2014 r. odnoszące się do
mojego raportu z Obywatelskiego Monitoringu Sportu informuję:


Kwestia budowy hali na terenie zalewowym poruszana jest od kilku lat przez
mieszkańców wsi Rogów i Wólka Polanowska, które nie są zagrożone zalaniem.
Wątpliwości mieszkańców są związane z bardzo dużymi kosztami, o których pisał Pan
Wójt we wspomnianym wyżej piśmie, które mogą zostać poniesione bez racjonalnego
uzasadnienia dla takiej inwestycji zagrożonej zniszczeniem przez powódź. Pragnę
również nadmienić, że z informacji udzielonych mi w urzędzie gminy wynika, że
gmina nie przeprowadziła badań na temat potrzeb sportowych mieszkańców w tym
zakresie, co wydaje się koniecznym elementem w prowadzeniu polityki sportowej, w
tym inwestowaniu znacznych środków publicznych jak w przypadku budowy hali
sportowej.



Monitoring sportu zgodnie z wytycznymi organizatora (Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska – Watchdog Polska) opisuje wydarzenia z roku 2013. Wyjazd
Stowarzyszenia Rogowianki w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich miał miejsce w roku 2011 i była to wycieczka krajoznawcza, a więc co
naturalne w tej sytuacji - nie został opisany w raporcie. Zawarta w przygotowanym
przeze mnie raporcie ocena sytuacji sportu w gminie stwierdzająca, że w gminie nie
odbywają się akcje promujące sport, zaś dostępna obecnie gminna oferta sportowa jest
monotonna, odnosiła się do sportu powszechnego, skierowanego przede wszystkim
dla osób dorosłych. W tej grupie zwróciłam szczególną uwagę na potrzeby seniorów i
kobiet. Nie oceniałam sportu szkolnego. Aby docenić jednak ten aspekt sportu
gminnego podkreśliłam w raporcie, że inicjatywy dotyczące dzieci i młodzieży są
zauważane i doceniane przez mieszkańców. Pragnę również nadmienić, że z
doświadczenia mieszkańca, każdego uczestnika wspólnoty samorządowej w naszej
gminie nieposiadającego bezpośredniego dostępu do Internetu wynika, że konsultacje
o których mowa w piśmie urzędu (wywieszanie ogłoszeń na stronie internetowej – w
Biuletynie Informacji Publicznej) warto prowadzić w możliwie najszerszy sposób,
który nie jest wykluczający. W raporcie znalazła się informacja o Pucharze
Przewodniczącego Rady Gminy (jedynej ogólnodostępnej dla dorosłych mieszkańców
imprezie sportowej, poświęconej wyłącznie piłce nożnej) i imprezach sportowych dla
szkół.



Pod pojęciem "oferta" rozumiem zajęcia dla mieszkańców. Temat obiektów był
omawiany w oddzielnej części raportu i został pozytywnie oceniony z wyjątkiem
siłowni, co do której mieszkańcy zgłaszali zastrzeżenia. Uwzględnienie zdania
mieszkańców może sprzyjać podniesieniu dostępności tego obiektu. Kwestia budowy
hali została omówiona osobno i nie jest wiązana z ofertą sportową gminy, ponieważ
wybudowanie budynku nie oznacza automatycznie zwiększenia oferty sportowej dla
mieszkańców.



Problemy związane z dostępem do siłowni były zgłaszane przez konkretne grupy
mieszkańców - kobiety i seniorów, którzy nie czują się na niej komfortowo ze
względu chociażby na brak przebieralni. Ponieważ w raporcie nie podważyłam, że z
siłowni korzysta dużo mieszkańców, zarzuty formułowane wobec treści raportu
uważam za chybione. Tym bardziej kolejny raz podkreślam, że wprowadzenie zmian
w dostępie do siłowni pozwoliłoby korzystać z niej różnym grupom mieszkańców,
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przypuszczalnie w większej liczbie niż dotychczas. Warto podjąć to wyzwanie,
chociażby przez wzgląd na potrzeby sportowe kobiet i seniorów.
Zachęcam do przedstawiania uwag merytorycznych, a nie personalnych, ponieważ celem
monitoringu sportu jest m. in. zainicjowanie rozmowy o sporcie powszechnym w gminie
i jak sprawić, by był on bardziej dostępny. Do rozmowy na ten temat zapraszam
wszystkich mieszkańców.
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