
 
Sprawozdanie z działalności  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Czerwionce-Leszczynach 

za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach  działał  w roku 2004  
jako jednostka budŜetowa, administrując obiekt Krytej Pływalni, Kąpieliska,  a takŜe  
obiekty klubowe PIAST – Leszczyny   i   „23 Górnik” Czerwionka. 
 
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 2004 to 42 pracowników w wymiarze 30,3863 
etatów w tym: 
- pracownicy merytoryczni – 7 osób 
- inspektor bhp – 1 osoba 
- administracja – 4 osoby w tym: 1 osoba której miejscem pracy jest KS „23 

Górnik” 
- pracownicy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych – 30 osób 

      w tym: 3 osoby za stanowiskach robotniczych, których miejscem      
      pracy  są kluby sportowe „PIAST” i „23 Górnik” Czerwionka. 
 
Głównym celem  działalności MOSiR jest upowszechnianie sportu wśród 

dzieci i młodzieŜy, szeroko pojętej rekreacji ruchowej mieszkańców gminy                   
i współdziałanie  ze wszystkimi stowarzyszeniami sportowymi i szkołami z terenu 
miasta i gminy. 
 

Z obiektów słuŜących do uprawiania  sportów wodnych w roku 2004 
skorzystało: 
• Z  Krytej Pływalni – 19 142 osoby dorosłe, 27 531 dzieci i młodzieŜy                         

w godzinach dopołudniowych, 25 723 dzieci i młodzieŜy szkolnej w godzinach 
popołudniowych, 1929 osoby (otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny i Szkoła 
Specjalna),  które skorzystały z bezpłatnych karnetów, 650 osób wykupiło                
i skorzystało z wejść na postawie karnetów co stanowi 9100  jednogodzinnych 
wejść, 2220 dzieci do lat pięciu, 10 wychowankowie Domów Dziecka oraz 3872 
dzieci z  rodzin wielodzietnych. 

• Z usług Kąpieliska skorzystało : 448 dzieci w wieku do lat 4, 1 173 dzieci do lat 7              
i 11 835 dzieci   i  młodzieŜy szkolnej i 3412 osoby dorosłe. DuŜy odsetek 
klientów (około 1422 osób) stanowiły  dzieci z Ośrodka Pomocy Społecznej              
i dzieci z Domu Dziecka, które skorzystały  z bezpłatnego wstępu.  

 
Łącznie z usług basenu i kąpieliska skorzystało około  107 817osób. 
 

Analizując dochody ze sprzedaŜy biletów i  ilości osób, które skorzystały               
z kąpieliska sezonowego i krytej pływalni w stosunku do lat ubiegłych, moŜna 
zaobserwować tendencję spadkową. Ilość osób korzystających z kąpieliska związana 
jest głównie z warunkami pogodowymi. Ilość osób które skorzystały z krytej pływalni 
nieznacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wynikiem zawartych umów 
ze szkołami z poza tereny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, głownie ze 
szkołami i przedszkolami z Łazisk, jak równieŜ na bieŜąco rozprowadzanym 
karnetom, a takŜe prowadzonej akcji reklamowej MOSiR w środkach masowego 
przekazu. Zapewne do dalszego  zwiększenia frekwencji przyczyniło by się 
uatrakcyjnienia oferty krytej pływalni np. wyposaŜenie w sauny, wybudowanie 
zjeŜdŜalni lub innych atrakcji  wodnych (ścianki wspinaczkowe, masaŜe wodne itp.) 
którymi dysponują inne ośrodki. Jednym z głównych naszych problemów jest stan 
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naszego parkingu, który odstrasza naszych klientów. W godzinach 
dopołudniowych po nieutwardzonej płycie przejeŜdŜają i parkują autobusy                       
z młodzieŜą szkolną jak równieŜ autobusy wycieczkowe. Ten transport cięŜki 
dodatkowo dewastuje płytę parkingu. Z naszego parkingu korzystają równieŜ 
pracownicy i klienci OPS.  Środki  finansowe którymi dysponuje MOSiR nie 
pozwalają na utwardzenie płyty parkingu  i jego ogrodzenie. 
 


