Przygotowania Miasta Kościerzyna
Ko cierzyna
do sezonu letniego 2015
SPORT i REKREACJA
W ramach działań statutowych KOSiR na sezon letni 2015:
(skrót programu na okres letni)
1.
Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym
dotycz
bezpieczeństwa
stwa podczas imprez
miejskich oraz bezpieczeństwa
bezpieczeń
nad wodą.. Spotkanie zorganizowała Policja
w dniu 3 czerwca.. Dokonano analizy zagrożeń
zagro
na obszarach wodnych.
Najważniejsze
niejsze punktu wg Policji to: poprawa bezpieczeństwa
bezpieczeń
bezpiecze
na ulicy
Słonecznej i przeorganizowanie "kąpieliska",
"k pieliska", oraz zwrócenie uwagi na du
dużą
ilość odwiedzających
cych Jezioro Gałęźne
Gał ne w sezonie. O wynikach spotkania
KOSiR poinformował Burmistrza MK pismem z dnia 8 czerwca 2016r.
2.
W dniu 24 czerwca KOSiR zorganizował wydarzenie w Parku im.
Romualda Wołodźki: "Przeżyj
"Prze
wakacje 2015 - czyli jak bezpiecznie bawić
bawi
się nad wodą"" z udziałem ponad 400 uczniów wszystkich kościerskich
ko
szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Pokazy: WOPR, PSP, Policji, Straży
Stra
Rybackiej, MOPS i konkursy AQUA Centrum.
Ce
3.
Organizuje i zabezpiecza Jeziora Gałęźnego, w ramach tego:
•
zorganizowano gruntowne sprzątanie
sprz tanie terenu, koszenie i porządkowanie
porz
zieleni, przestawienie kilkunastu ławek oraz prace porządkowe
porządkowe na całym
terenie
•
przygotowano plażę,
żę, obiekt zaplecza, pomost
pomost i otoczenie do sezonu
•
zapewniono bieżące
żące sprz
sprzątanie
tanie całego terenu w okresie letnim
•
zapewniono sprzątanie
ątanie
tanie dna niecki do pływania przed sezonem (pomoc
PSP w Kościerzynie)
•
zapewniono odbiór zwiększonej
zwi
ilości śmieci
mieci z Parku im R Wołodźki
Wołod
na
cały sezon
•
zapewniono
ewniono ustawienie, serwis i wywóz nieczystości
nieczystości z dwóch toalet
mobilnych na cały sezon
•
zorganizowano wymagane wyposażenie
wyposa enie nad Jezioro Gałęźne,
Gał
wg
wymagań aktualnych przepisów rozporządzeń
rozporz
dla miejsca wykorzystywanego
do kąpieli
zapewniono badanie wody oraz wynik kontroli wstępnej
ępnej SANEPID dla
•
tego miejsca - woda nadaje się
si do uruchomienia kąpieliska

•
podpisano umowę z Kościerskim WOPR na zorganizowanie i
zabezpieczanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na okres od 1 lipca do
31 sierpnia 2015r. codziennie do 9,00 do 17,00 - zabezpieczenie zgodnie z
aktualnymi wytycznymi MSW i wynikami kontroli NIK kąpielisk (wybrano
najtańszą ofertę z dwóch złożonych na 3 zapytania ofertowe uprawnionych
podmiotów)
•
podpisano umowę na bezpłatną naukę pływania dla wszystkich - od
poniedziałku do soboty przez dwie godziny dziennie przez cały sezon letni wg
zasad nauki Romualda Wołodźki
4.
KOSiR w całym sezonie, w tym okresie letnim, zapewnia organizację
zajęć przez animatorów na trzech kościerskich Orlikach przy ZSP 1, ZSP
2 i ZSP 3, jest to wkład własny Miasta w projekt Animator Moje Boisko Orlik
2012 (w edycji na 2015r.)
5.
W okresie wakacji KOSiR uruchamia:
•
"Lato z KOSiR i MOPS" w lipcu - wspólnie z MOPS na Stadionie
Miejskim; tygodnie: 6-10 lipca oraz 20-24 lipiec - od 10;00 do 12;00 zajęcia
sportowo rekreacyjne dla dzieci,
•
"Lato z KOSiR na Orliku" w sierpniu - na trzech Orlikach przy
kościerskich zespołach szkół; tygodnie: 3-7 sierpnia oraz 17-21 sierpnia - od
10;00 do 12;00 zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci,
4.
KOSiR w sezonie letnim planuje organizację lub współorganizowanie
następujących imprez sportowo rekreacyjnych:
Czerwiec
•
Turniej piłki nożnej oldboyów na orlikach – maj i czerwiec
•
Turniej szachowy – 20.06.2015r.
•
Rodzinne Igrzyska na Orliku – Orlik przy ZSP nr 3 w Kościerzynie 21.06.2015r.
•
HIT – Dzień bezpieczeństwa nad jeziorem Gałęźnym - pokazy
ratownictwa wodnego WOPR, Straży Pożarnej oraz Policji - Park im.
Romualda Wołodźki w Kościerzynie – 24.06.2015r.
•
NOWOŚĆ – Turniej Siatkówki mężczyzn o Puchar Firmy NANDRUK –
Hala Sportowa SOKOLNIA – 27.06.2015r.
•
HIT - Costerina Streetball 2015 – park przy ul. 8 Marca w Kościerzynie
– 28.06.2015r.
•
Wojewódzkie Finały w Zawodach Pożarniczych Państwowej Straży
Pożarnej – 29.06.2015r.
Lipiec
•
Costerina Cup 2015 - Mistrzostwa w piłce nożnej na orlikach – lipiec
•
MEGA HIT - Gala Sportów Walki: K-1, MMA – Hala Sportowa
SOKOLNIA –3-4.07.2015r.
•
II Rodzinny Piknik Sportów Wodnych nad Jeziorem Gałęźnym

•
Zawody wędkarskie nad Jeziorem Gałęźnym – 12.07.2015r.
•
HIT - Turniej Drużyn Podwórkowych o Puchar Burmistrza Miasta
Kościerzyna - 15-17.07
•
NOWOŚĆ - I Letni Piknik Sportowy – edycja 2015 kulturystyka i fitness
- Stadion Miejski
•
HIT - Sportowe lato z KOSiR-em – lipiec i sierpień
•
HIT - Kąpielisko Gałęźne i bezpłatna nauka pływania dla wszystkich
chętnych – lipiec i sierpień
•
NOWOŚĆ - I Kościerskie Grand-Prix Speedmintona o Puchar
Burmistrza Miasta Kościerzyna – Stadion Miejski – lipiec i sierpień (rozgrywki
weekendowe)
•
Spotkania z podróżą – luty-listopad (Strzelnica)
Sierpień
•
I Kościerskie Grand-Prix Speedmintona o Puchar Burmistrza Miasta
Kościerzyna – Stadion Miejski- lipiec i sierpień (rozgrywki weekendowe)
•
NOWOŚĆ - Puchar Nordic Walking – I edycja kościerska – Strzelnica lipiec/sierpień
•
NOWOŚĆ - Zawody łucznicze – Strzelnica - lipiec/sierpień
•
Pomorski Puchar Dogtrekkingu – III edycja w Kościerzynie 15.08.2015r.
•
Maraton pływacki nad Jeziorem Gałęźnym
•
Spotkania z podróżą – luty-listopad (Strzelnica)
Wrzesień
•
MEGA HIT - Kościerski Stolem o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna
2015 – zawody strongman – 20.09.2015 r.

KOSiR współdziała z innymi organizatorami imprez i wydarzeń sportowych,
kulturalnych i rekreacyjnych w miejskich przestrzeni Kościerzyny.
Dziękuję za uwagę.
Zbigniew Richert
Dyrektor
Kościerski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

