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Sfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach Konkursu Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą 
inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży  
w środowisku wiejskim”.



W konkursiemogłyuczestniczyćjednost
ki z  osobowością prawną prowadzące sta
tutową działalność w  zakresie upowszech
niania kultury fizycznej i  sportu wśród
dzieci i  młodzieży: kluby sportowe (np.
UKS,ULKS,ULPKS,LKS),stowarzyszenia
sportowe,związkistowarzyszeńsportowych
szczebla gminnego. Można było zgłaszać
do konkursu projekty imprez sportowor
ekreacyjnych, festynów, turniejów – rów
nież o  charakterze rodzinnym i  integra
cyjnym, promujące aktywny wypoczynek
i wykorzystująceedukacyjne,wychowawcze
i prozdrowotnewartościsportuorazsłużące
organizowaniuczasuwolnegodziecii mło
dzieży. Projekty te miały także promować
istniejące obiekty sportowe i  te powstają
ce w  ramach programów inwestycyjnych
MinisterstwaSportui Turystyki.Wszystkie
imprezy musiały się odbyć od kwietnia do
końcawrześnia2009roku.

Pierwszejoceniezgłoszoneimprezypod
danezostaływ województwach–w każdym
z województwkomisjekonkursowewybrały
dwie najlepsze inicjatywy. Weszły one do
finału ogólnopolskiego. Tu zajęła się nimi

Komisja Krajowa, która obradowała pod
przewodnictwem Ro ma na Ja gie liń skie go,
przewodniczącego RG KZ LZS. Ponadto
w składKomisjiwchodzili:Ta de usz Ro żej,

przedstawiciel Ministerstwa Sportu i  Tury
styki,Elż bie ta Ska li mow ska,zcaprzewod
niczącegoKomisjiUpowszechniania,An to
ni Po lkow ski, wójt gminy Ełk, An drzej 
Chrzą stow ski,wójtgminyWierzbica,Zbi
gniew Ol ko wicz, przewodniczący Komi
sji Turystyki i  Ry szard Chu s tec ki, prze
wodniczącyKomisjiSportu.Poburzliwych
obradach ustalono wyniki konkursu, które
publikujemyponiżej.

Generalnie, ten pierwszy tego typu kon
kurs, należy uznać za niezwykle udany.
W su mie do kon kur su zgło si ły się 164 jed
nost ki or ga ni za cyj ne z  ca łej Pol ski. Zor
ga ni zo wa ły one, we wspo mnia nym wy żej 
okre sie, 541 im prez spor to wo r ekr eacy

jnych, w któ rych udział wzię ło po nad 100 
ty się cy osób.Organizowanoligiw poszcze
gólnychsportach,turniejesołectwi powia
tów, imprezy sportowe dla niepełnospraw
nych, pikniki rodzinne, zawody dla przed
szkolaków,rajdyrowerowei piesze,spływy
kajakowe, akademie piłkarskie. Bogactwo
form było niesamowite, a  inwencja orga
nizatorów przeogromna. Konkurs wyzwo
lił w  działaczach zrzeszonych w  różnych
ogniwachLudowychZespołówSportowych
niespotykanądotądenergię.W organizację
każdej niemal imprezy włączyły się samo
rządy lokalne, bez ich pomocy wiele cen
nych sportowych inicjatyw nie ujrzałoby
światła dziennego. Organizatorów należy
takżepochwalićzato,żeprzygotowalizna
komitesprawozdaniaobrazująceogromich
pracy–wszystkobyłoświetnieudokumen
towane w  postaci zdjęć i  filmów. Niektóre
sprawozdania,szczególniealbumy,topereł
kigraficzne.Zadbanotakżeo nagłośnienie
wielu imprez w  lokalnej, a  nawet ogólno
polskiej prasie, radio i  telewizji. Zapew

ne te doświadczenia z  pierwszego konkur
su zostaną przez Krajowe Zrzeszenie LZS
i  Ministerstwo Sportu i  Turystyki głęboko
przemyślane...

Pierwszemiejscetonagrodaw wysokości
35tys.złnazakupsprzętusportowego,dru
giewartejest30tys.zł, trzecie–25tys.zł,
czwarte–20tys.zł,piąte–15tys.zł,szóste
–12tys.zł,miejscaodsiódmegododziesią
tego–10tys.zł.Wszyscypozostalifinaliści
otrzymająpo7 tys.zł.

A te raz po ra by przyj rzeć się bli żej za 
co fi na li ści Kon kur su „Ka rol” otrzy ma li 
na gro dy.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

25 października br. Komisja Krajowa rozstrzygnęła Konkurs Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z zakre
su upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. 

Konkurs realizowany był jako zada
nie z zakresu promocji sportu dzieci

i młodzieży w ramach programu „Sport
Wszystkich Dzieci”. Jego celem było m.in.
wyłonienie najciekawszych inicjatyw z
zakresu upowszechniania sportu wśród
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim,
promowanie działań sprzyjających lepsze
muwykorzystaniuistniejącejgminnejbazy
sportowej, przeciwdziałanie poprzez sport
zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci
i młodzieży, poszerzenie zakresu i form
współpracywładzsamorządowychszczebla
gminnego i organizacji pozarządowych na
rzecz aktywizacji sportowej społeczności
lokalnych.

Wkonkursiemogłyuczestniczyćjednost
kizosobowościąprawnąprowadzącestatu
towądziałalnośćwzakresieupowszechnia
nia sportuwśróddzieci imłodzieży:kluby
sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS,)
stowarzyszeniasportoweizwiązkistowarzy
szeńsportowychszczeblagminnego.Mogli
także uczestniczyć laureaci z podobnego
konkursu z 2009 roku, pod warunkiem, że
zgłosządokonkursunowąinicjatywę.

Zgłoszonedokonkursu imprezymusiały
zostać zrealizowane od 1 kwietnia do 30
września2010roku.

Projekty mogły być wspierane organiza
cyjnieifinansowoprzezsamorządylokalne,

dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe,
lokalnestowarzyszenia,itp.

Konkurs był dwuszczeblowy. Najpierw
imprezy sportowe zgłoszone do konkursu
w danym województwie oceniały Komisje
Wojewódzkie, wybierały dwa najlepsze
przedsięwzięcia i przesyłały do Komisji
Krajowej,któraustaliłarankingod1do32
miejsca.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest zakup
sprzętusportowegozasumę15tys.złotych,
zadrugie–12tys.zł,zatrzecie10tys.zł,za
miejscaodczwartegodo10–9tys.zł,aod
11do32po5tys.złotych.

W tym roku do konkursu zgłoszono 
106 inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i 
turystycznych. 

Do finału dotarło 32 organizatorów. W
sumiezorganizowalioniponad100imprez,
w których udział wzięło ponad 70 tysięcy
osób. W tegorocznym finale znalazło się
8 klubów lub gminnych zrzeszeń, które
uczestniczyły w Konkursie „Karol” w 2009
roku. Różnica w punktacji między pierw
szym a piątym miejscem wyniosła tylko 9
punktów.Komisjamiałanaprawdę„trudny
orzechdozgryzienia”.Boteż jakporównać
zjednejstronyjednąimprezęorganizowaną
przez mały klub, z cyklem imprez sporto
wych organizowanych przez duże gminne
zrzeszenie, co wyżej cenić ilość uczestni
ków, czy niestereotypowy pomysł, prefero
waćimprezydlakilkudziesięciuosób,czyte
liczącekilkusetuczestników?

Jakie imprezy organizowali finaliści?
Pikniki rodzinne, festyny, turnieje piłkar
skie, siatkarskie, tenisa stołowego, koszy
kówki ulicznej, piłki siatkowej plażowej,
biegiprzełajowe,zawodydlaosóbniepełno
sprawnych,rajdyroweroweipiesze,turnieje
wsiigmin.Zawodnicybiegali,skakali,cho
dzili w płetwach, rzucali wałkiem, podno

siliciężarki,piłowalidrewno,czołgalisięw
foliowychtunelach,skakalinapiłce,strzelali
zwiatrówkiiłuku,jeździlikonno.

Jedne imprezy były kameralne, jeśli tak
można określić zawody czy festyny na 150
osób, największe zgromadziły kilka tysięcy
osób. Były też cykle imprez i te łącznie
gromadziły nawet 10 tysięcy uczestników i
kibiców.

Bogactwo form było niesamowite, a
inwencja organizatorów przeogromna.
Konkurs wyzwolił w działaczach zrze
szonych w różnych ogniwach Ludowych
Zespołów Sportowych sporą energię. W
organizację każdej niemal imprezy włączy
ły się samorządy lokalne, bez ich pomocy
wiele cennych sportowych inicjatyw nie
ujrzałobyświatładziennego.Organizatorów
należy także pochwalić za to, że przygoto
wali znakomite sprawozdania obrazujące
ogrom ich pracy – wszystko było świetnie
udokumentowanewpostacizdjęćifilmów.
Zadbanotakżeonagłośnieniewieluimprez
w lokalnej, a nawet ogólnopolskiej prasie,
radioitelewizji.

25październikaKomisjaKrajowaukonsty
tuowałasięwskładzie:Zbigniew Olkowicz,
przewodniczącyKomisjiTurystyki,Ryszard 
Chustecki,przewodniczącyKomisjiSportu
(przewodniczący), Jacek Kucybał, prze
wodniczący Komisji Upowszechniania
(sekretarz), Andrzej Sadlok, przedstwiciel
RG KZ LZS, Krzysztof Bagiński, starosta
białogardzki, Andrzej Kruzel, wicestarosta

staszowski. Po burzliwych obradach usta
lono wyniki konkursu, które publikujemy
obok.

Nagrody zostaną wręczone 20 listopa
da br. podczas spotkania w Warszawie, w
siedzibie PKOl. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom konkursu. Zachęcamy do
udziałuwkolejnych.

w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 1 02



Ty także możesz zostać mistrzem
W ramach projektu, który nosił tytuł

„Ty także możesz zostać mistrzem”, od
2  kwietnia do 27 września 2009 roku
zorganizowali 35 imprez sportowych,
w  których uczestniczyło ponad 2000 osób,
a  zmagania zawodników obserwowało
około5 tys.,widzów.Jakpisząorganizatorzy
– dali wszystkim młodym mieszkańcom
Gilowic możliwość rozpoczęcia kontaktu
ze sportem, a  tym którzy już trenują
okazję do szerokiej rywalizacji i  pokazania
swoich umiejętności. Ostatnią imprezą był
Sztafetowy Bieg Papieski „Biegniemy dla
Ciebie Ojcze Święty” na dystansie 9632
metrów – tyle dni trwał pontyfikat Jana
PawłaII.

Dzieci i  młodzież z  Gilowic mogła
rywalizować w  wielu dyscyplinach,
zorganizowano także zawody dla
dzieci niepełnosprawnych (w formie
integracyjnej)orazturystycznepodhasłem
„Na szlakach Jana Pawła II”. Jakie zawody
przeprowadzono? W  ramach imprezy po

nazwą„Szukamymłodychtalentów”odbyły
się trzy konkursy skoków narciarskich na
igielicie(miałycharaktermiędzynarodowy),
podhasłem„Z podwórkanastadiony”odbyły
się turnieje piłki nożnej. Rywalizowano
także na boiskach do siatkówki, przy
tenisowych stołach, bito rekordy Gilowic
w  pchnięciu kulą, najmłodsi sportowcy
Gilowic biegali i  skakali. Przygotowano
szeregimprezdlaosóbniepełnosprawnych,
które pozwoliły wyłonić uczestników na
Ogólnopolskie Igrzyska LZS w  Opolu
oraz blok imprez masowych jak rodzinny
piknik czy wakacyjny festyn sportowo
rekreacyjny. Nie zapomniano o  turystach,
dla których zorganizowano wycieczki
i  rajdy. Zorganizowano także spotkanie
z  Tomaszem Adamkiem, mistrzem świata
w  boksie zawodowym oraz pokazano
wystawę unikatowych zdjęć „Karol
Wojtyła 19521954”. O  wszystkich tych
wydarzeniachszerokopisałalokalnaprasa.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji Wyniki Konkursu Ministra Sportu i Turystki

Gminne Zrzeszenie LZS w Ostrowie
Wielkopolskim (woj. wielkopolskie)

zgłosiło cykl imprez pod nazwą „Sport 
integruje, uczy i wychowuje mieszkańców 
gminy i powiatu Ostrów Wielkopolski”.
Współorganizatorami imprez byli m.in.
PowiatoweZrzeszenieLZS,władzegminne
ipowiatowe,TerenowyKlubOlimpijczyka,
uczniowskie kluby sportowe, OSP i GOK.
Samorządlokalnywspomógłimprezyfinan
sowo.

W sumie we wszystkich imprezach
uczestniczyło15tysięcyosób.Dorealizacji
projektu wykorzystano najnowsze obiekty
sportoweznajdującesięnatereniepowiatu.

Na projekt składały się następujące
imprezy: XX Letnia Spartakiada LZS oraz
Mieszkańców Wsi, Rodzinny Sportowo
Rekreacyjny Turniej LZS Powiatu
Ostrowskiego,PowiatowaLigawSiatkówce
orazturniejepiłkinożnej,wtym4turnieje
„Orlik” dla drużyn 6osobowych. Łącznie

turniejów piłkarskich było 16. W letniej
spartakiadzie wzięło udział 19 sołectw, a
na zawody składały się konkurencje lekko
atletyczne,rekreacyjneatakżepiłkanożna,
siatkówka i koszykówka. Turnieje w siat
kówce i piłce nożnej rozgrywane były w
różnychgrupachwiekowych.Zawodyodby
wałysięwróżnychmiejscowościachgminy.
Niewątpliwie tego lata nikt w Ostrowie
Wielkopolskim nie mógł narzekać na brak
zawodówsportowych.

1.GminneZrzeszenieLudoweZespoły
SportowewOstrowieWielkopolskim,
woj.wielkopolskie

2.LudowyUczniowskiKlub
Sportowy„Bałtyk”Dziwnów,woj.
zachodniopomorskie

3.LubuskiKlubSportowy„Lubusz”
Słubice,woj.lubuskie

4.ParafialnyKlubSportowy
„Olimpijczyk”Gilowice,woj.śląskie

5.GminnyMiędzyszkolnyKlub
Sportowy„Strzelec”Frysztak,woj.
podkarpackie

6.ULKS„Dynamit”Włoszczowa,
woj.świętokrzyskie

7.LKS„Lotos”Jabłonna,woj.
mazowieckie

8.CzłuchowskiMiędzyszkolnyKlub
Lekkoatletyczny,woj.pomorskie

9.LudowyKlubSportowy„Iskra”
Księginice,woj.dolnośląskie

10.ULKS„OrłyTemidy”Janowiec
Wielkopolski,woj.kujawsko
pomorskie

11.MiejskoGminneZrzeszenieLZS
wStaszowie,woj.świętokrzyskie

12.UKS„Maratończyk”Tomaszów

Lubelski,woj.lubelskie

13.LudowyKlubSportowy„Orkan”
Radocza,woj.małopolskie

14.ULKS„Herkules”Truskolasy,woj.
śląskie

15.MiędzyszkolnyLudowyUczniowski
KlubSportowy„Mokasyn”Płoty,
woj.zachodniopomorskie

16.MiędzyszkolnyLudowyUczniowski
KlubSportowy„PojezierzeEłckie”,
woj.warmińskomazurskie

17.UKS„Gymnasion”przyGimnazjum
wChmielniku,woj.podkarpackie

18.GminneStowarzyszenieLZSLinia,
woj.pomorskie

19.MKS„Eurocentr”Suchowola,woj.
podlaskie

20.GminneZrzeszenieLZSwLubawie,
woj.warmińskomazurskie

21.WschowskiUczniowskiLudowyKlub
Sportowy„Korona”Wschowa,woj.
lubuskie

22.UKS„Pionier”Brańsk,woj.podlaskie

23.StowarzyszenieEkspresjaOborniki
Śląskie,woj.dolnośląskie

24.UKS„Filipides”Teresin,woj.

mazowieckie

25.UKS„Dyskobol”Łękno,woj.
wielkopolskie

26.LUKS„Podium”Kup,woj.opolskie

27.UczniowskiLudowyKlubSportowy
„Gryf ”Bujny,woj.łodzkie

28.KS„Hutnik”Dubeczno,woj.lubelskie

29.SKS„Piast”Łososkowice,woj.
małopolskie

30.LudowyKlubSportowy„Kietlin”
Kietlin,woj.łódzkie

31.LKS„ZiemiaOpolska”Opole,woj.
opolskie

32.UKS„Start”przySPwSmólniku,woj.
kujawskopomorskie

Sport integruje, uczy i wychowuje...
1. Gminne Zrzeszenie LZS w Ostrowie Wlkp. , woj. wielkopolskie
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LKSLubusz Słubice zgłosił do kon
kursu cykl imprez pod hasłem

„Słubice2010...Zesłońcemnamdotwarzy!
Sport i rekreacja metodą dobrego wycho
wania”. Imprez było 11, a uczestniczyło w
nich 2688 osób. Współorganizatorami byli
m.in.: Starostwo Słubice, Burmistrz Słubic,
partnerskie organizacje sportowe, OSiR
w Słubicach, Lubuski Kurator Oświaty,
Lubuskie Zrzeszenie LZS, Marszałek Woj.
Lubuskiego. Tego lata każdy mieszkaniec
Słubic, i nie tylko, mógł kibicować swojej
ulubionej dyscyplinie sportowej lub spró
bować w niej swoich sił. Bo też program
był imponujący. W majowym „Szaleństwie
sportowym” uczestniczyło ok. 150 osób –
odbył się turniej piłki nożnej na piasku

i zawody rekreacyjnosportowe, następ
nie Międzynarodowy Turniej Koszykówki
Ulicznej. 100 osób uczestniczyło, w tym
większośćtodziecizeszkółpodstawowych,
w zawodach rowerowych w Kunowicach

w miejscu bitwy z 1759 roku, 500 osób w
maju uczestniczyło w zawodach lekkoatle
tycznychdladzieci imłodzieży,wczerwcu
zorganizowano zawody sportowe z udzia
łem młodzieży pełno i niepełnosprawnej

Organizatorzy doskonale wykorzystali
potencjał swojej miejscowości – uro

kliwego miasteczka położonego między
Bałtykiem a rzeką Dziwną. I pokazali, że
nad morzem można uprawiać sport przez
całyrok.Zatytułowaliswójprojekt–„Cztery
uroki sportu” (nawiązanie do słynnych 4
koncertów skrzypcowych Vivaldiego i
dzięki jego muzyki były „obecne” podczas
imprez sportowych). Ciekawy był także
inny podział imprez. Wiosna – imprezy
dla dzieci, lato – młodzieży, jesień – dla
rodziniosóbdorosłych,zima–osobynie
pełnosprawne w integracji ze sprawnymi.
Wiosnąodbył sięhalowy turniejpiłkinoż
nej EURO Sea 2010 (był eliminacją do
II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
organizowanego wspólnie ze Związkiem
Miast i Gmin Morskich, współorganizato
rembyłtakżeKSJantarMOSiKDziwnów).
Kolejne imprezy to Międzyprzedszkolny
Turniej Sportowy 6latków, „Płyniemy
do Londynu” – cel pokonać ¼ odległości
z Dziwnowa do Londynu (ok. 337 km)
podczas trzech miesięcy zajęć na basenie
– to zmobilizowało dzieci do aktywnego
wysiłku. W projekcie wiosna uczestniczyło
473 osoby. Lato – festiwal skoków wzwyż,
KwietneBiegiGimnazjalne,obózsportowy
w Szczawnicy, festyn rekreacyjno pożar

niczy – połączenie zabawy w strażaka, z
turniejem piłki nożnej dziewcząt i chłop
ców oraz siatkówki mieszanej 3 osobowej
–parytet33%kobiet!Jesieńtoporaimprez
rodzinnych – odbyły się więc regaty łodzi
monotypowych,którymtowarzyszyłypoka
zy policyjne, gra w paintballa, przejażdżki
quadem i można było obejrzeć sprzęt do
nurkowania.Następniezorganizowanobieg
rodzinny i festyn sportowy na „Orliku” w
dniu jego otwarcia. Zima – zawody inte
gracyjne, – bieg dla niepełnosprawnych o
Puchar Prezesa UKS „Bałtyk”, Integracyjny
Mityng lekkoatletyczny – na bieżni starto
wałamłodzież,napłycieboiskaswojemoż
liwościsportowesprawdzaliniepełnospraw
ni, najwięcej emocji wzbudził slalom na

wózkach inwalidzkich. Ponadto w ramach
„Czterech Pór Roku” zorganizowano jesz
cze bieg dookoła Dziwnowa, XII Sportową
Majówkę,FestiwalGwiazdSportu(udałosię
zaprosićwieluznanychsportowcówitrene
rówjakStanisławSzozda,ApoloniuszTajner,
Grzegorz Lato czy Mariusz Czerkawski),
i XII Międzynarodowy Bieg „Cztery mile
Jarka”, poświęcony pamięci Jarosława
Marca, który zginął w wypadku razem z
Władysławem Komarem i Tadeuszem
Ślusarskim. Łącznie we wszystkich impre
zach wzięło udział ponad 9 tys. osób. Do
organizacji imprez pozyskano wielu spon
sorówiwspółorganizatorów,wkilkuinnych
klubzostałzaproszonydowspółpracy.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Cztery uroki sportu

Ze słońcem nam do twarzy

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” Dziwnów, woj. zachodniopomorskie 

3. Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” Słubice , woj. lubuskie
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Parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk
Gilowice (woj. śląskie) zgłosił do kon

kursucykl imprezpodnazwą„Małysport,
a wielka radość”. W imprezach, a było
ich 16 uczestniczyło czynnie 3 150 osób.
Kibicowałoimok.6000osób.Klubzaprosił
dowspółudziałuszkoły,przedszkola,warsz
taty terapii zajęciowej, parafię oraz lokalny
samorząd.Projekttenwswoichzałożeniach
skierowany był poprzez wszechstronność i

powszechnądostępnośćdodzieciimłodzie
ży (tej, która dopiero rozpoczyna kontakty
zesportem,jakrównieżtej,którajużtrenu
je; tej ostatniej dawała możliwość zmierze

nia się nawet z zawodnikami spoza Polski)
ale też rodziców iopiekunów.Obejmowała
również osoby niepełnosprawne. Całość
uatrakcyjniałaofertaturystycznapodnazwą
„Szlakiemtatrzańskichibeskidzkichszczy
tów”. Na terenie Gilowic są dwie skocznie
narciarskie–HS19 iHS25,wramachich
promocji zorganizowano trzy międzynaro
dowekonkursyskoków.Ciekawostkąjest,że
w skokach na igelicie brały udział również
dziewczęta–byłoich7!
 Podczas Majówki Gilowice 2010 odbył
się mecz towarzyski Strażacy konta
Przedsiębiorcy oraz mnóstwo gier i zabaw.
JednązciekawszychimprezbyłyXVIgrzyska
SportoweOsóbNiepełnosprawnych(uczest
niczyli niepełnosprawni z całego powiatu
żywieckiego)–wieluznichporazpierwszy
rzucałooszczepem,strzelałozłuku,pchało

kulą czy też „wyciskało” Atlasa. Był jeszcze
wakacyjny festyn dla dzieci i młodzieży z
turniejem piłkarskim, piłki siatkowej, bad
mintona,ringo,strzelaniemzłukuioczywi
ścieprzeciąganiemliny.
Dlatychconiewyjechalinawakacjeklub
wspólniezGOKprzygotowałciekawypro
gram (kilkudniowy) spędzania czasu wol
nego – był piknik z astronomią, zajęcia
taneczne, turniej warcabowy i szachowy,
warsztaty plastyczne i turniej bambuko!!!
Klub był także współorganizatorem Dni
Gilowic–pokazskokównarciarskich.Cały
projekt zakończył bieg sztafetowy dzieci z
klas IIII pod hasłem „To już koniec, bie
gniemydomety”.WGilowicachsąświetne
warunki do uprawiania sportu – skocznie,
stadioniamfiteatr.Iklubpotrafitoznako
miciewykorzystywać.

Gminny Międzyszkolny Klub Spor
towy „Strzelec” Frysztak (woj. pod

karpackie) od kwietnia do września zorga
nizował lub współorganizował 14 imprez
sportowych. Były to turnieje piłki nożnej,
tenisastołowego,szachowy,ponadtopiknik
sportoworekreacyjny dla dzieci i młodzie
ży, piknik rodzinny, samorządowy turniej
rekreacyjnosportowyiświętosportuszkol
negoorazgminnedożynki.Ogółemimpre
zy te zgromadziły ok. 10 tys. osób, w tym
czynnie uczestniczyło 1850. Nieodpłatnie
wykorzystano do ich realizacji wszystkie
obiekty sportowe na terenie gminy. Warto
podkreślić, że imprezom sportowym towa

rzyszyłabardzobogataoprawakulturalna.
Klub ten potrafi włączać się do dużych

imprezsportowych,azdrugiejstronyudo
wadnia, że na małym placu przed Domem
Ludowym można zorganizować piknik
rodzinny,wktórymbierzeudział167osób–

wystarczą lina, szczudła,butelkazesmocz
kiem i emocji jest co nie miara. Ciekawą
inicjatywą jest też włączenie do gminnych
dożynek turnieju piłkarskiego i siłowania
się na rękę, czy strzelania do tarczy, czyli
zawodówsportowych.

orazsąsiadówzzamiedzy(Niemcy),wlipcu
rowerem zwiedzano Słubice, i uczestniczo
no w zawodach MTB (w ramach Hanza
Maratonu),wlipcuisierpniuodbyłsięLetni
FestiwalSportównaPiasku–piłkasiatkowa
i nożna, Dwumiejska Olimpiada Sportu i
Radości – Słubice –Frankfurt zgromadziła
aż1000osóbzdwóchkrajów–„sportowali”
sięprzedszkolakiiuczniowie–koszykówka,

piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy i
różnegryizabawy.Wewrześniuzorganizo
wanowędkarskiezawodydla...dzieciimło
dzieży, a cykl zakończyły biegi przełajowe
dlawszystkichszkółzeSłubic.Wewrześniu
dokonano wielkiego podsumowania całego
cyklu,wręczononagrodynajbardziejwyróż
niającymsięszkołomiuczestnikom.

Mały sport, a wielka radość

Wystarczą liny i szczudła
5. Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy „Strzelec ” Frysztak, woj. podkarpackie 

4. Parafialny Klub Sportowy Olimpijczyk Gilowice, woj. śląskie
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LKS„Lotos”Jabłonna(woj.mazowieckie)
zgłosił do konkursu cykl imprez pod

hasłem „Warto żyć na sportowo”. Ludowy
Klub Sportowy „Lotos” Jabłonna działa od
1991 roku – początki były bardzo trudne,
bo nie było na tym terenie prawie w ogóle
bazy sportowej. W miarę jej powstawania
rozwijał się też klub. Obecnie regularnie
prowadzonesązajęciazdziećmi,młodzieżą
i osobami dorosłymi w 8 sekcjach sporto
wych.Ponadtokluborganizujelicznezawo
dysportowe,wzbogacablokiemsportowym
festyny i pikniki odbywające się na terenie
gminyipowiatu.

Godnepodkreśleniajestto,żeklubzorga
nizowałlubbyłwspółorganizatorem(głów
nie szkoły i gminne Centrum Kultury i
Sportu)odkwietniadowrześnia13imprez
sportowych, nie posiadając własnej bazy
sportowej. Iprowadziłprzynajmniej2 razy
w tygodniu zajęcia dla członków swoich 8

sekcji. A jego sekcja taekwondo to zawod
nicy,którzywalczą i to zpowodzeniemna
matachEuropyiświata.

Wśródimprezbyły turniejewpiłcenoż
nej, tenisie stołowym, siatkówce, zawody
pływackie z okazji Dnia Dziecka, w czasie
ŚwiętaGminyJabłonnaodpowiadałzablok
sportowy, a także „sędziował” i pomagał
prowadzić dokumentację Turnieju Orlik o
PucharPremieraDonaldaTuska.Wimpre
zach organizowanych przez klub wzięło
udział4670osób.Awszystkieimprezybyły

dobrzenagłośnionewlokalnejprasie,radio
inastronieinternetowejklubu,któramoże
sięposzczycićdużąilościąodsłon.

O ile jednak – jak zauważają organiza
torzy – w różnego typu zawodach chęt
nieuczestnicządzieci imłodzież, togorzej
jest z aktywnością dorosłych, dlatego też
klubpostanowiłzorganizowaćIAmatorską
LigęSiatkówki.Drużynymogątworzyćcałe
rodzinny lub sąsiedzi – dzieci mogą ode
rwać swoich rodziców od telewizorów i
leżenianakanapie.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Dynamit” Włoszczowa (woj. świę

tokrzyskie) zgłosił do konkursu cykl
imprez sportoworekreacyjnych pod nazwą
„Sportowe Lato 2010”, współorganiza
torem imprez było Powiatowe Centrum
KulturalnoRekreacyjne we Włoszczowie.
Imprezyodbywałysięodczerwcadowrze
śnia,abyłoich8,m.in.:PowiatowyTurniej
Tenisa Stołowego z okazji Dnia Dziecka,
Spartakiada SportowoRekreacyjna dzieci i
młodzieży, Letni Turniej Koszykarski, pik
nikrodzinny,PiłkarskaLigaLetnia.Łącznie
wtychimprezachizawodachwzięłoudział
ponad3500osób.

Jednązciekawszych imprezwtymcyklu
była spartakiada, w której udział wzięła
młodzież i dzieci, bo współzawodniczyły
także przedszkolaki, Wszystkich uczest
ników podzielono na 4 grupy wiekowe i
przygotowano kilka ciekawych konkuren
cji, ale najlepszym obrazkiem był widok
rosłego dryblasa z gimnazjum dopingują
ce z zapałem 5letnie dziecko skaczące na
piłce.Wartojeszczewspomniećofestyniena
powitanie lata, który dobył się pod hasłem
„Autostopem po powiecie włoszczowskim,
czyli poznajmy naszych sąsiadów” – celem
imprezy było przybliżenie jej uczestnikom
walorówturystycznychgminpowiatuwłosz
czowskiego, były pokazy jazdy na rowerze,

skokispadochronowe,gryikonkursyspor
toworekreacyjne, ścianka wspinaczkowa
dla dzieci, można było złowić mini rybkę i
ułożyć mega klocki. Dzieciom gromadnie
towarzyszylirodzice.

Otworzono także uroczyście kompleks
sportowy przy Powiatowym Centrum
KulturalnoRekreacyjnym,którymaboisko
ze sztuczną nawierzchnię, boisko do piłki
ręcznej i siatkówki, korty tenisowe, bież
nię dwutorową i skocznię w dal. Potem
były koncerty i występy różnych zespołów.
Imprezymiałydobrąpromocjęwmediach.
Łączenie kultury ze sportem to cecha cha
rakterystycznatejinicjatywy.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Sportowe Lato 2010
6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Dynamit” Włoszczowa, woj. świętokrzyskie

Warto żyć na sportowo
7. LKS „Lotos” Jabłonna, woj. mazowieckie
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LudowyKlubSportowy„Iskra”Księginice
(woj. dolnośląskie) zgłosił do konkur

su „Sportowe weekendy na wsi”, na które
złożyły się następujące imprezy – elimina
cje i finał Turnieju Wsi, gminnopowiato
wy turniej samorządów, turniej łuczniczy i
strzelecki. Do imprez wykorzystano gmin
ne obiekty sportowe, w tym nowy, duży
obiekt w Krzeczynie Małym i nowoczesny
w Księginicach. Uzyskano także wspar
cie finansowe od Gminy Lubin i Powiatu
Lubińskiego.Przyorganizacjiimprezpraco
wało40wolontariuszy.Wtrakciezawodów
odbywały się także występy artystyczne.
Każdemu„dorosłemu” turniejowi towarzy

szył blok imprez sportoworekreacyjnych
dla najmłodszych dzieci, jak rzut kółkiem
ringo,rzutlotką, jajkiem,przeciąganieliny,
strzały na bramkę, rzut kaloszem, skoki
na piłce z uchwytami. W każdej imprezie
uczestniczyłydzieciwwiekuod7rokużycia
i dla każdej grupy wiekowej prowadzona
byłaoddzielnaklasyfikacja.Organizatorom
przyświecała idea propagowania spędza
nia czasu wolnego w rodzinie, na świeżym
powietrzuiwspólniezsąsiadami.Dlategow
różnych turniejach startowały obok repre
zentacji wsi, drużyny rodzinne. Do współ
pracyprzyorganizacji imprezzaangażowa
no prawie wszystkie organizacje działające

na wsi. Znaleziono również sponsorów:
osoby prywatne i firmy. W zawodach na
takichsamychzasadachuczestniczyłyosoby
sprawne i niepełnosprawne. Np. przy tur
niejusamorządowymzorganizowanozawo
dy integracyjne w piłce nożnej i siatkowej.
Wimprezachwzięłoudziałponad800osób.

Człuchowski Międzyszkolny Klub
Lekkoatletyczny (woj. pomorskie)

zgłosił do konkursu cykl imprez rekre
acyjnosportowych dla dzieci i mło
dzieży poda nazwą „Baw się z nami”.
Współorganizatorami byli gmina i staro
stwo powiatowe w Człuchowie oraz miej
scowyOSiR.

Odmajadowrześniaodbyłysięnastępu
jąceimprezy:GrandPrixwlekkiejatletyce,
Ogólnopolski Bieg Tura i Mały Bieg Tura,
mistrzostwaCzłuchowaw lekkiej atletyce i
czwórboju, Cross Piknik oraz impreza pod
hasłem„Wykopmyagresjęzestadionów”,na
któryskładałsięturniejpiłkinożnejibiegi
masowe.Przytejostatniejimprezieuczono
dzieci i młodzież właściwego kibicowania.
Pokazywano, że współzawodnictwo to nie
walka „na śmierć i życie”, że na zawodach

sportowych można się świetnie bawić, że
agresjaniepowinnakojarzyćsięzesportem.

BiegiTuraodbywająsięwCzłuchowiejuż
odkilkulat.Tendladorosłychodbyłsiępo
razXIV iuczestniczyłownim100zawod
nikówzcałejPolski–nosionimięHenryka
Pliszki. Celem inicjatywy, jak co roku była
popularyzacja biegania jako podstawowej
formyrekreacji.

Dzięki wsparciu finansowemu współor
ganizatorów na każdą imprezę zapewnio
no medale, puchary, dyplomy i nagrody.
Atutemtegoprojektubyłałatwadostępność

imasowość.Doorganizacjiimprezwłączyli
sięrodziceikadrapedagogiczna.

Dziękitemużeniebyłatojednaimpreza
acykldopisałafrekwencja imożnamówić,
że zaczął wyrabiać się nawyk aktywnego
spędzania czasu wolnego. Wszyscy przy
zwyczaili się, żewczasieweekendumożna
wybrać sie na stadion. Do realizacji zdań
wykorzystanoOrliki,stadionmiejski,tereny
zielone i miejską plażę oraz bieżnię lekko
atletyczną i boiska piłkarskie ze sztuczną
trawąprzymiejscowychszkołach.Łączniew
zawodachwzięłoudział1940zawodników.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Orły Temidy” Janowiec Wlkp. (woj.

kujawskopomorskie) zgłosił do konkursu
projekt pod hasłem „Odejdź od kompute
ra – znajdziesz z nami przyjaciela”. Swoje
podsumowanie klub otwiera podziękowa
niami dla 65 osób – wolontariuszy, którzy
organizacji imprez poświęcili 1398 godzin.
Wsumiezorganizowano40imprezsporto
worekreacyjnych, w których uczestniczyło
3297osób,akibicowałodrugietyle.

Przystępując do budowania sportowego
kalendarza w 2010 roku, klub przeanalizo
wał, jakie imprezy cieszyły się największą
popularnością w 2009 roku – okazało się,
że były to spływy kajakowe, nurkowanie w
basenie i turniej sołectw oraz gry zespoło
we.Inwencjiwwymyślaniutytułówimprez
organizatorom nie brakowało – były więc
m.in.spływykajakowepodhasłem„Trzech 
ich było, dwóch ich niosło, jeden kajak, drugi 
wiosło”, rajd rowerowy „Gdzie topory, mie-

cze, łuki tam Biskupin, Żnin, Pałuki”, była
też Pałucka Liga Piłki Nożnej, Otwarte
Mistrzostwa Miasta i Gminy w siatkówce,
siatkówceplażowejkobiet,mężczyznigim

Baw się z nami

Odejdź od komputera – znajdziesz z nami przyjaciela

8. Człuchowski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny, woj. pomorskie

10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły Temidy” Janowiec Wlkp., woj. kujawsko-pomorskie

Sportowe weekendy na wsi
9. Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice, woj. dolnośląskie
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MiejskoGminne Zrzeszenie LZS w
Staszowie(woj.świętokrzyskie)zgłosi

łoimprezępodnazwa„Nasportowo,rodzin
nieibezpiecznie”,któraodbyłasię13czerw
cabr.(planowanabyłana23maja,alewystą
piła powódź). Przeprowadzono ją na miej
skim stadionie, a współorganizatorami byli
m.in.:PowiatoweZrzeszenieLZS,Starostwo
Powiatowe w Staszowie, Nadleśnictwo, PSP,
ZHP i indywidualni przedsiębiorcy (17).
Patronat medialny nad festynem objęło
Radio Kielce i Tygodnik Nadwiślański. W
ramachimprezyobokzawodówsportowych

o charakterze rekreacyjnym i zabawowym
odbyły się konkursy z ekologii, bezpieczeń
stwa drogowego, przeprowadzono prelekcję
na temat prawidłowego zachowania się w
lesie, były też występy artystyczne dzieci
i młodzieży. Swoje pokazy miała policja i
strażacy.Wgrachizabawachwrazzdziećmi
mogliuczestniczyćrodzice.Imprezazgroma
dziłaok.2500uczestników.Byłatopierwsza
tak duża impreza w Staszowie. Łącznie na
konkursyufundowano500nagród.Impreza
przyczyniłasiędopromocjisportu,ipromo
cji LZS. W ramach imprezy odbył się bieg

uliczny dla różnych kategorii wiekowych
dzieciimłodzieży,turniejpiłkinożnej,ulicz
nejpiłkikoszykowej,piłkisiatkowej, trójbój
sprawnościowy rodzinny, zawody hippiczne
– skoki i ujeżdżanie, konkurs plastyczny –
„Szukamyradynaodpady”.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„Maratończyk” Tomaszów Lubelski

(woj. lubelskie) zgłosił do konkursu
SportowoIntegracyjne Zawody Dzieci i
Młodzieży„ZboiskanaParaolimpiadę”roze
grane 1 czerwca br. Współorganizatorami
byli m.in.: Starosta Tomaszowski, PZ LZS
Tomaszów Lub., samorządy gminne i WZ
LZSLublin.Celembyłapopularyzacjaspor
tu w szkołach i oddziałach edukacyjnote
rapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych. Zawody odbyły
się na boisku SOSW w Tomaszowie, star
towało220osób.Rozegrano7konkurencji,

takichjakjazdanałyżworolkach,rzutpiłką
lekarską czy bieg na 50 m, odbył się też
integracyjny mecz piłki nożnej. A ponadto

zorganizowanokonkursmalarski„Mójulu
biony sport” – ciekawe prace powstały na
warsztatachterapiizajęciowej.

nazjalistów,GrandPrixPałukwkoszyków
ce,wakacjezrakietą,wramachSportowego
UniwersytetuIIIwiekubyłmaratonzaero
bikiem,fitball,stepinordicwalking,festyn
Integracyjny Osób Niepełnosprawnych i

wreszcie dzień sportu dla dzieci w wieku
przedszkolnympodhasłem„Sportowy Mam 
Talent”, połączony z pokazami i warszta
tami nurkowania w basenie. Ten bardzo
bogaty projekt został zrealizowany przy
współpracy z MGOK w Janowcu Wlkp.,
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Urzędem Miejskim, PTTK, OSP, staro
stwem żnińskim oraz miejscowymi szko
łami. Rywalizacja sołectw odbyła się pod
hasłem„Burmistrzrolnikdwabratankiido
pracyisielanki”,auczestnikomzafundowa
no „egzamin” z praktycznych umiejętności
życiacodziennego–byłowięccięciedrewna
naczas,torprzeszkództaczkąwypełnioną
wodą, zespołowymarsznadeskach,wbija
niegwoździanaczas,biegwgumofilcach,a
nagrodamidla zwycięzcówbyły...piły, tacz

ki,gumofilce,liny,młotek.Jakpisząautorzy
sprawozdania zajęcie w ubiegłym roku 1
miejscawwojewództwie,i4wkrajuznacz
nie poprawiło wizerunek klubu, wzrosło
zainteresowanienim,coprzełożyłosięnato,
że mieszkańcy chętniej korzystali z uczest
nictwa w imprezach sportowych i więcej
byłowolontariuszy.

Zaletą tego projektu jest powtarzalność
imprez – wybrano kilka dyscyplin i zachę
cono do startowania w zawodach dzieci,
młodzież, rodziny, niepełnosprawnych
i seniorów. Cykliczność imprez pozwala
na ukształtowanie nawyku systematycz
nego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.
Organizatorzy postarali się też o patronat
medialny nad całym projektem – Gazeta
Pomorska,TygodnikPałucki,RadioŻnin.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Z boiska na Paraolimpiadę
12. ULKS „Maratończyk" Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie

Na sportowo, rodzinnie, bezpiecznie
11. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Staszowie, woj. świętokrzyskie
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Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”
Truskolasy (woj. śląskie) zgłosił do

konkursu cykl imprez sportoworekreacyj
nych pod hasłem – Drugi Kuba jest wśród 
nas.KimjesttentajemniczyKuba?ToJakub
Błaszczykowski,reprezentantPolski,kiedyś
uczeń tutejszej szkoły podstawowej. Klub
„Herkules” istnieje od 1999 roku i jest od
wielulatorganizatoremlubwspółorganiza
toremwielu imprezsportowych,współpra
cujezlokalnymiwładzamisamorządowymi
iinnymklubami.

W ramach cyklu odbyło się 7 imprez
sportowych: turnieje piłkarskie (halowe i
naboisku),biegiprzełajowe,turniejetenisa
stołowego i siatkówki plażowej, ogólnopol
skibieguliczny,imprezypromującezdrowy
styl życia – test Coopera, piknik zdrowej
żywnościidzieńsportuszkolnegoorazspo

tkaniazpiłkarskimiidolami–Kubą,Jerzym
Brzęczkiem i Krzysztofem Kołaczykiem.
Pomysłoparciarozwojupiłkinożnejwklu
bie na osobie Kuby Błaszczykowskiego jest
godzienzauważenia–nictakniedziałana
młodychludzijakdobryprzykład,iważne,
że ten „przykład” bywa na tutejszych tur
niejach. Imponujące jest też to, że klub z
niewielkiej miejscowości potrafi na swoje
imprezyściągnąćklubyimłodzieżzcałego
powiatu kłobuckiego. Jedną z ciekawszych

imprez tego cyklu były czerwcowe biegi
przełajowe pod hasłem „Przed używkami 
uciekaj na własnych nogach”.Doorganizacji
imprez klub wykorzystuje obiekty sporto
worekreacyjnemiejscowegoZespołuSzkół,
obiektywgminieWręczycaWielka,anawet
wKłobucku.Organizatorzy imprezwswo
ich działaniach kierowali się następującą
sentencją „Droga do sukcesów jest żmudna 
i trudna, warto jednak ją przejść, gdyż smak 
zwycięstwa jest niepowtarzalny”.

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Mokasyn” Płoty

(woj.zachodniopomorskie)zgłosiłdokon
kursu XIV Międzynarodowy Bieg „O szta
chetkę”, który odbył się 18 wrześniu br.
Impreza ta na stałe już zagościła w kalen
darzuimprezsportowychnietylkonatere
nie województwa zachodniopomorskiego
ale teżwkraju i zagranicą. Jest to jednoz
największych„świąt”biegowychwregionie.
Zmagania biegaczy z całej niemal Polski
orazNiemieciBiałorusitradycyjniepoprze
dziłybiegiwkategoriachdzieciimłodzieży,
wktórychwzięłoudział620uczestników.

Celem imprezy jest propagowanie bie

gania jako najzdrowszej i najtańszej formy
uprawiania sportu. Każdego roku na tę
imprezę przybywają setki sportowców i
tłumy kibiców. Honorowymi gośćmi byli
MałgorzataSobańska,dwukrotnaolimpijka,
TomaszSzymkowiak,olimpijczykzPekinu,
oraz Marcin Lewandowski, brat i trener
naszegomistrzaEuropyzBarcelonywbiegu

na 800 m. W tym roku zwycięzcą biegu
głównego został Tomasz Szymkowiak, a
wśród pań najlepsza była Sobańska. Jedna
większość startujących do młodzi „niepro
fesjonaliści”. Współorganizatorami imprezy
sąPowiatGryficeiGminaPłotyorazszereg
sponsorówprywatnych.

Ludowy Klub Sportowy „Orkan” w
Radoczy (woj. małopolskie) zgłosił do

konkursuXIOgólnopolskiRajdPieszy,Bieg
i Rajd Rowerowy na Groń Jana Pawła II.
Leskowiec to trzeci co do wielkości szczyt
Beskidu Małego, Groń Jana Pawła II do
szósty co do wielkości szczyt tego pasma.
Tuż przed szczytem znajduje się kaplica
poświęcona Papieżowi oraz jego pomnik.
1 czerwca na trasie Ponikiew – Leskowiec
odbywasięwspomniany rajd.Rajdorgani

zuje od lat klub i Dyrekcja Zespołu Szkół
RCKUwRadoczy.

Celem imprezy jest m.in. dziękczynienie
za pontyfikat Jana Pawła II, popularyzacja
bieganiaijazdynarowerze,orazpodniesie
nieaktywnościsportowejdzieciimłodzieży
poprzez system współzawodnictwa sporto
wego.Rajdkończysiękonkursemwiedzyo
papieżu.Wtymrokuwrajdzieuczestniczy
łook.600osób.

Rajd na Groń Jana Pawła II

Drugi Kuba jest wśród nas

Bieg „O sztachetkę”

13. Ludowy Klub Sportowy „Orkan” w Radoczy, woj. małopolskie

14. UKS „Herkules” Truskolasy, woj. śląskie

15. MLUKS „Mokasyn” Płoty, woj. zachodniopomorskie



Uczniowski Klub Sportowy „Gymnasion” w Chmielniku (woj.
podkarpackie)działaprzyGimnazjumim.SzarychSzeregów

i od dawna promuje zdrowy styl życia i aktywność ruchową. Na
terenie gminy mało jest inicjatyw sportowych, gdyż do niedawna
niebyłodobregoobiektu.Pomodernizacjiszkolnegoboiska,bynie
stałopustepozajęciachszkolnych,pojawiłasię inicjatywaorgani
zacjiimprezikonkursówsportowychdlawszystkichmieszkańców
gminy, w szczególności jednak młodzieży. Do konkursu MSiT
zgłoszonoprojektpt.Żyjaktywnie.Składałsięonzkilkuturniejów
sportowych–piłkasiatkowa,piłkanożna,tenisstołowy.Dowspół
pracy zaproszono Rady Rodziców i Pedagogiczne, Urząd Gminy,
inne kluby sportowe oraz firmy prywatne. Projektem objętych
zostało431osób.Zorganizowanotakżekonkursliterackiotematy
cesportowej–wpłynęło25prac,fotograficzny–8prac.Osiągnięto
przedewszystkimintegracjęśrodowiskalokalnego.Przytworzeniu
drużynipoprzezpomocprzyorganizacjiimprezmłodzieżnauczyła
sięwspólnegodziałania.Pokazanomłodzieży,żeżycieniekończy
sięnaklikaniuwklawiaturę.

Do szkoły i ze szkoły jest daleka droga.
Tu kondycji mej sprzyja – rower, hulajnoga.
I choć lekcje należy odrabiać codziennie
Ja z kolegami po południu gram i biegam niezmiennie.

FragmentwierszaMateuszaMrucakl.V

MiędzyszkolnyLudowyUczniowskiKlubSportowy„Pojezierze
Ełckie”(woj.warmińskomazurskie)zgłosiłdokonkursucykl

imprezsportoworekreacyjnych„Razemmożnawięcej–integracja
poprzezsport”.GłównąimpreząbyłyWojewódzkieLetnieIgrzyska
MieszkańcówWsiorazorganizacjazajęćpozalekcyjnych–pływa
nieilekkoatletyka.ProjektzrealizowanozpartnerstwemGminnego
Zrzeszenia LZS w Ełku. Wszystkie imprezy współfinansowała
gminaEłk.Wtymprojekciewartozauważyćdwaprzedsięwzięcia
– nauka pływania. Początkowo w zajęciach pozalekcyjnych miało

uczestniczyć 180 dzieci. Zgłosiło się prawie 1000 i okazało się,
że 90% z nich nie umie pływać. Dzieci wiejskie mieszkające nad
jeziorami nie umieją pływać! Postanowiono więc objąć zajęciami
wszystkiedzieci.Drugasprawatoprojekt„Dzisiajpastwisko,jutro
boisko” – okazało się, że w gminie Ełk, choć to bardzo sportowa
gmina,70%boiskwewsiachprzekształciłasięw...pastwiska.Klub
i GZ LZS zainteresowali się tym problemem i doprowadzili je do
stanu używalności. I okoliczni mieszkańcy nie tylko zaczęli o nie
dbaćaleiznichkorzystać.

Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini
(woj.pomorskie)zgłosiłodokonkursu

„III Współzawodnictwo Sołectw o Puchar
Gminy Linia”. Jest to impreza całorocz
na obejmująca rywalizację indywidualną i
drużynową.Gmina liczy13sołectw.Warto
dodać, że gmina zachowała swoja kaszub
ska wyrazistość i wiele osób mówi tu po
kaszubsku. Do łącznej punktacji branych
jest pod uwagę 10 dyscyplin. Wszystko
odbywa się pod patronatem miejscowych
władz samorządowych. W zaliczanym do
konkursuokresieodbyłysięm.in.mistrzo
stwa gminy w warcabach 100polowych,
piłce nożnej 6osobowej, turniej sołectw

połączony z dziękczynieniem za plony
(rozegrano takie konkurencje, jak małżeń
skie rzuty gumowcami i oponami, slalo
my rodzinne, w sumie wystartowało 300
uczestników z 12 sołectw, a 100 kolejnych
rywalizowało w zawodach strzeleckich),
mistrzostwa w tenisie stołowym kobiet i
mężczyzn. We wszystkich mistrzostwach
startują młodzicy, kadeci, juniorzy i senio
rzy. Zorganizowano też VIII Mistrzostwa
LiniwPiłceNożnej.PrzywspółpracyzOSP,

KGWiszkołamizorganizowanozawodydla
dzieci w ramach „Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich” (w gronie 106
uczestniczącychgminLiniazajęła19miej
sce). Ponadto GS LZS zorganizował przy
współpracyGDKVWojewódzkiKaszubski
Bieg Przełajowy terenami Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego – startowało 370
zawodników.Efektemtychdziałańjestto,że
corazwięcejosóbwgminie„żyje”sportem.

Żyj aktywnie
17. UKS „Gymnasion” w Chmielniku, woj. podkarpackie

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Razem można więcej ...
16. MLUKS „Pojezierze Ełckie”, woj. warmińsko-mazurskie

Puchar gminy
18. Gminne Stowarzyszenie LZS w Lini, woj. pomorskie
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Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie (woj. warmińskomazur
skie) zgłosiło do konkursu cykl imprez pod wspólna nazwą

„Dobry sport to dobra zabawa”, na który składały się turnieje old
boyówwpiłcenożnej,sołtysów,radsołeckichimieszkańcówwsi,
tenisa ziemnego, zawody hippiczne oraz konkurs kulinarny w
ramachdożynek.Imprezyzostałysfinansowaneześrodkówgminy
Lubawa.Dowspółorganizowania imprezzaproszono inneorgani
zacjedziałającenatereniegminy,ośrodkirekreacji i sportu ikoła
LZS. We wszystkich imprezach uczestniczyło około 400 zawodni
ków, a zawody obserwowało 4600 kibiców. Dla samorządowców
przygotowanociekawyprogram,jakzbijaniepiłkąkręgli,wbijanie
gwoździprzezpanie,rzutpyrądowiadra,biegnanartach(lipiec).
W„elitarnych”sportach–tenisieziemnymihippiceudziałwzięło
łącznie 41 zawodników, ale wzbudziły one duże zainteresowanie
kibiców–ponad400.

 MKS „Eurocentr” Suchowola (woj. podlaskie) zgłosił do
konkursu XIV Cross Trzeźwości. Staranie przygotowano

kampanię promocyjną, bo ambicją organizatorów jest by była do
impreza o zasięgu wojewódzkim. Patronat nad imprezą przyjął
Marszałek Woj. Podlaskiego, a współorganizatorami byli m.in.:
MiejskoGminnaRadads.Sportu,GminnaKomisjads.Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Kultury w
Suchowoli. Zadbano także o oprawę artystyczną wystąpił zespół
Holiday, a dla dzieci zamówiono sprzęt do zabawy (zjeżdżalnie).
Biegowi głównemu dla dorosłych towarzyszyły biegi dla dzieci i
młodzieży. Gdy metę osiągnął ostatni zawodnik zaczęła się część
artystycznaiwręczanienagród.Alewpierwszejkolejnościoswoich
problemachopowiedziałtrzeźwiejącyalkoholik.
Celem sportowym była oczywiście popularyzacja zdrowego stylu
życia, a społecznym uświadomienie zagrożeń związanych z nad
używaniemalkoholu.Wsumiewbiegachwystartowałoponad300
osób,aoglądałoimprezęok.900kibiców.

WschowskiUczniowskiKlubSportowyKorona(woj.lubuskie)
wraz ze współorganizatorami, a byli to m.in.: Starostwo

Powiatowe we Wschowie, UMiG Wschowa, OSiR Wschowa,
Przedszkole nr 1 we Wschowie, SP1 Wschowa, zgłosił do kon
kursu cykl turniejów piłkarskich pod nazwą „Euro 2012 – Od
przedszkola do ligi światowej”. W sumie w czterech turniejach
–dlaprzedszkolaków,U9,
U11,U13–uczestniczyło
520 dzieci. Mecze rozgry
wanom.in.namiejscowym
boiska „Orliku” i stadionie
OSiR.Organizatorzychcieli
przedewszystkimpropago
wać spędzanie czasu wol
nego na sportowo, a przy
okazji szukać talentów pił
karskichdosekcjiklubowej.Udziałtakmałychdzieciwzawodach
sportowych wiązał się z ogromnym zainteresowaniem rodziców,
wnuków dopingowali także babcie i dziadkowie – trybuny były
pełne,aemocjiogrom.Turniejemiałydużąpromocjęwmediach.
Dziecięcym turniejom nadano bardzo „dorosłą” oprawę – były
medaleipuchary,awotwarciuizakończeniuimprezuczestniczyły
władzemiastaistarostwa.Ichoćkażdyturniejkończonowspólnym
grillowaniemikonsumpcjąsłodyczy,todziecinajbardziejzaintere
sowanebyłyzdobytymiprzezsiebiemedalamiipucharami.

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” w Brańsku (woj. pod
laskie) zgłosił do konkursu Piknik Rodzinny pod hasłem

„Wrzesieńmiesiącemmłodegopiłkarza”.Klubtenniebezprzyczy
ny wybrał piłkę nożną, ponieważ ma prężnie działającą sekcję tej
dyscypliny. Drużyny dziewcząt i chłopców wielokrotnie były naj
lepszewwojewództwiewturniejach:PiłkarskaKadraCzeka,Opla,
Coca Coli czy „Z podwórka na stadion”. Współorganizatorami
bylim.in.:ZespółSzkółwBrańsku,BankSpółdzielczy,Zrzeszenie
PrzedsiębiorcówZiemiBrańskiej.Dodatkowymiatrakcjamiwtrak
cie turnieju był występ zespołu „Aerobik” z miejscowego liceum,
Ludowego Zespołu „Skowronki” oraz czynny był plac zabaw dla
dzieci. Turniej przeprowadzono by uczcić zdobycie przez Polskę
złotego medalu na olimpiadzie w Monachium 1972 r. W turnieju
wystąpiłydrużynyzeszkółpodstawowychigimnazjalnychzarówno
dziewczątjakichłopców.Rozegranotakżemecze–rodzicekontra
dzieci. Dla rodzin były zawody w przeciąganiu liny, różne rzuty,
skokioddawanezmiejscaczypodnoszenieciężarka.

Dobry sport to dobra zabawa
20. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, woj. warmińsko-mazurskie

Piłkarskie nadzieje
22. UKS „Pionier” w Brańsku, woj. podlaskie

Cross Trzeźwości

EURO 2012  
– Od przedszkola do ligi światowej

19. MKS „Eurocentr” Suchowola, woj. podlaskie

21. Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona”, woj. lubuskie
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UKS„Dyskobol” Łękno (woj. wielkopolskie) zgłosił do
konkursu Międzynarodowe Zawody w Chodzie

Sportowym – Zaniemyśl 2010. Zawody rozegrano po raz ósmy.
Odbyły się w kwietniu. Współorganizatorami byli m.in.: Rada
Gminna LZS w Zaniemyślu, gmina Zaniemyśl, PLKS Gwda Piła,
starostwo powiatowe w Środzie Wlkp. Od kilku lat na te zawody
przyjeżdżająnajlepsichodziarzepolscy,zolimpijczykaminaczele,
dla młodych adeptów tej dyscypliny to możliwość „chodzenia”
po tej samej trasie obok mistrzów i podglądania ich techniki.
„Chodzili”3, 5, 10,20kmwzależnościodwieku,kobiety imęż
czyźni.Najmłodsizmierzylisiłyna2km,abylito12i13latkowie.
Wsumiewystartowałoponad170osób.

LUKSPodiumKup(woj.
opolskie) zorganizował

cykl imprez lekkoatletycz
nych dla dzieci i młodzie
ży pod hasłem „Bliskie
spotkania z lekkoatletyką
– Szybciej, Wyżej, Dalej”.
Organizatorzy pragnęli dać uczestnikom możliwość spróbowa
nia sił z najlepszymi lekkoatletami w województwie (klub ten do
jeden z najlepszych klubów w tej dziedzinie sportu w naszym
Zrzeszeniu),obejrzenia iuczestniczeniawprofesjonalnymtrenin
gu, oraz spotkania się z mistrzami w zawodach i posłuchania o
przebieguichkariery.Niejednokrotnieuczestnicyporazpierwszy
wżyciustartowalinatartanowejbieżni,mierzonoimczaselektro
nicznie i sędziowali profesjonaliści. Głównym celem jednak było
podnoszenie sprawności i umiejętności ruchowych. Jakie imprezy
zorganizowano? I Dobrzeński Festiwal Skoków i Rzutów. Gośćmi
specjalnymibyliJanuszTrzepizóriKonradOwczarek,którypoka
zał kilka ćwiczeń i wykonał skoki na 210 cm. Startowało 84
zawodników.NastępnaimprezatoVIIBiegiPrzełajowe„Zachowaj
trzeźwyumysł”–startowało273osobyz11szkółpodstawowychi3

Stowarzyszenie Ekspresja
Oborniki Śląskie (woj.

dolnośląskie)zgłosiłodokon
kursu ciekawą propozycja,
inną niż wszystkie. Dotyczyła
bowiem...tańca sportowego.
Członkowie stowarzysze
nia uczestniczyli w licznych
pokazach oraz zorganizowa
li kilka warsztatów dla dzieci
i młodzieży. We wszystkich
imprezachuczestniczyło3tys.

osób. Występując na obiektach sportowych członkowie stowarzy
szenia zachęcali do uprawiania sportu, a jednocześnie promowali
bazę sportową i zachęcali młodzież do zajęć pozalekcyjnych.
Upowszechniali też nowe sporty – taniec sportowy, wyczynowa
jazdana rowerachgórskich i jazdanadeskorolce.Nawarsztatach
tańcasportowegogościłilekcjiudzielałjedenznajlepszychtance
rzysportowychwPolsce–MaksymGrabarczyk.Taniecsportowy
połączonyzbreakdancemielementamiakrobatykiniejestcodzien
nym widokiem, więc widzowie nie mogli się nadziwić co można
zrobićzwłasnymciałem.

Uczniowski Klub Spor
towy „Filipides” Tere

sin(woj.mazowieckie)zgło
sił do konkursu III Grand
Prix Teresina w Biegach.
Klubistniejponaddwa lata,
specjalizuje się w lekkoatle
tyce. Imprezy organizowane przez klub wspierają samorządy –
powiatusochaczewskiegoigminyTeresinorazlokalniprzedsiębior
cy.GrandPrixwbiegachadresowane jestgłówniedorodzinoraz
dzieciimłodzieżyzeszkółodpodstawówkidoliceum.Jaktwierdzą
organizatorzy–niemalepszejmetody„zarażania”sportemiprzy
zwyczajaniadoaktywnegospędzaniaczasuwolnego jakudział,w
dużej, dobrze nagłośnionej medialnie imprezie sportowej, gdzie
każdydostajeswójnumerstartowy,stajenastarcieimaoboksiebie
wieluprzeciwników.Innecelejakiestawialisobieorganizatorzyto
oczywiście popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej
formy ruchu, szczególnie na terenach wiejskich oraz wyłonienie
najzdolniejszej młodzieży do dalszego szkolenia w klubie. Ważna
była też promocja gminy. W tym roku najmłodszy zawodnik
startujący w tych biegach miał 2 lata. Grand Prix reklamowano
wszkołach,na stronach internetowych,w lokalnejprasie.Ważne,
że komitet organizacyjny tworzyli członkowie stowarzyszenia i ...
wolontariusze (25 osób). Wolontariat to tradycja tego biegu. W
biegach startowało 99 zawodników, zawody obserwowało ponad
400kibiców.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Biegać każdy może

Szybciej, wyżej, dalej

24. UKS„Filipides” Teresin, woj. mazowieckie

26. LUKS Podium Kup, woj. opolskie

Taniec sportowy

„Chodzili” w Zaniemyślu

23. Stowarzyszenie Ekspresja Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie

25. UKS „Dyskobol” Łękno, woj. wielkopolskie
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SKS„Piast” Łososkowice (woj. małopolskie) zgłosił do
konkursu XXI Gminne Igrzyska Sportowe Szkół

Podstawowych odbywając się pod hasłem „Żyjmy w pokoju we
wspólnej Europie...”. W zawodach wzięło udział 10 szkół z tere
nu gminy KocmyrzówLuborzyca (razem ok. 150 zawodników).
Współudziałworganizacjimiałom.in.:MałopolskieZLZS,Urząd
Gminy KocmyrzówLuborzyca oraz Centrum Kultury i Promocji
w KocmyrzowieLuborzycy. Zawody, które odbyły się 17 czerwca
poprzedziłapelpokojuwmiejscupamięciofiarIIwojnyświatowej
zudziałemkombatantów,zapłonąłteżzniczolimpijski.Rozegrano
następujące konkurencje – tor przeszkód, bieg przełajowy, rzut
lotkądotarczy,przeciąganie liny,skokwdal,rzutpiłką lekarskąi
turniejringo.

gimnazjalnychpowiatuopolskiego.Medale,
nagrody, gadżety i słodycze zachęcały do
rywalizacji nie tylko najmłodszych. Walka
trwała do ostatnich metrów, a najmłodsi
biegaczewalczylinietylkozprzeciwnikami,
ale też własnymi słabościami. Bliskie spo
tkaniezLAwystartowały5maja,następne
odbyłysię12i17czerwca(trzebapamiętać,

żebył tookrespowodzi,któranawiedziła i
tetereny).Wnagrodęnajlepsipojechalina
obóz szkoleniowy do Ostrzeszowa. Potem,
wewrześniuodbyłysiękolejnezawodyLA,
a 6 października wielki finał na stadionie
im. Olimpijczyków w Opolu. Może dzięki
tym imprezom klub znajdzie takie talenty
jakAniaWlokaiJustynaJendro.

LudowyUczniowskiKlub
Sportowy „Gryf ” Bujny

(woj. łódzkie) zorganizował
festyn sportoworekreacyj
ny „Pożegnanie lata” pod
hasłem „Na sportowo –
zawszezdrowo”,wktórymudziałwzięłycałerodziny.Nicbowiem
takniepogłębiawięzirodzinnychjakwspólnazabawaispędzanie
razemczasuwolnego.FestynodbyłsięnaboiskusportowymZSR
CKPwBujnach.

Współorganizatorami byli Gminne Zrzeszenie LZS w
Woli Krzysztoporskiej i Rada Powiatowa Z LZS w Piotrkowie
Trybunalskim.Każdynatymfestynieznalazłcośdlasiebie–zapro
ponowano bloki sprawnościowe dostosowane do poszczególnych
kategorii wiekowych. Dodatkiem był program kulturalny m.in.
występszkolnegokabaretu,atakżepokazywalkiwręczizapaśnicze
orazpodnoszeniaciężarówIligowegoLUKSBujny.Byłtakżekącik
malucha.Wfestynieudziałwzięło600osób.

KlubSportowy„Hutnik”
Dubeczno (woj. lubel

skie) zgłosił do konkursu
imprezę pod hasłem „60
lat minęło...”, bo też 10
lipca na miejscowym sta
dionie klub ten obchodził
60lecie swego istnienia.
Przygotowano więc impre
zęgodnąjubileuszu,którybyłokazjądowspomnień,aleteżimpul
semdo„nowegootwarcia”–zaprezentowanonowebarwyklubowe,
logo, flagi i stroje piłkarskie. Klub gra w A klasie. Część oficjalna
została poprzedzona miniturniejem trampkarzy, w którym wzięły
udziałzaprzyjaźnionez jubilatemklubyWłodawiankaWłodawa i
Vitrum Wola Uhruska. Nagrody młodym piłkarzom wręczał Jan
Domarski.Późniejodbyłsiękolejnymeczpiłkarskiwielopokolenio
wejdrużynyHutnikazdrużynąartystówpolskich,wśródktórych
największymigwiazdami,byli...LesławĆmikiewiczib.premierJan
KrzysztofBielecki.Organizatorzyniezapomnielioliczniezgroma
dzonychnajubileuszudzieciach,któremogływziąćudziałwgrach
izabawachsportoworekreacyjnychnaboiskutreningowym.Tego
dniacałeDubecznoświętowało.

LKSKietlin (woj.
łódzkie) zorga

nizował wspólnie z gminą
Radomsko IV Igrzyska
SportoweGminyRadomsko
o Puchar Wójta. Impreza
odbyła się 27 czerwca w
KietlinienaboiskusportowymprzyZespoleSzkolnoGimnazjalnym.

Wzawodachuczest
niczyłook.150osób.
Do zawodów zgłosi
łosię12drużynpił
karskich, 8 drużyn
streeballa, 45 panów
i 8 pań pchało kulę,
a 80 strzelało z
broni pneumatycz
nej. rozegrano także
meczkoszykówki.

Na sportowo – zawsze zdrowo

Sportowo i pokojowo

27. LUKS „Gryf” Bujny, woj. łódzkie

29. SKS „Piast” Łososkowice, woj. małopolskie

Święto „Hutnika”
28. Klub Sportowy „Hutnik” Dubeczno, woj. lubelskie

Gminne igrzyska
30. LKS „Kietlin” w Kietlinie, woj. łódzkie
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LudowyKlubSportowyZiemiaOpolska
wOpolu(woj.opolskie)zgłosiłdokon

kursu cykl wyścigów kolarskich dla dzieci
i młodzieży TurawaNiwki i Dębie. Ten
pierwszyodbyłsięwczerwcuibyłIIIserią
PucharuPolskiiMemoriałemim.Joachima
Halupczoka, mistrza świata, który pocho
dził z Niwek. W zawodach wystartowało
168 zawodników w kategorii junior młod
szy i junior – rozegrano jazdę na czas i
wyścigzestartuwspólnego.Drugaimpreza
to XXV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o
„PucharwójtagminyChrząstowice”,wktó

rym uczestniczyło kilkuset zawodników i
zawodniczek.Odbyłysięwyścigiwewszyst
kich kategoriach wiekowych dla zawodni
kówzrzeszonychwklubach,atakżewyścig
VIPów i sponsorów na 4 km oraz wyści

gi dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej.
Współorganizatorzy to:WZLZSwOpolu,
urzędy gminy w Chrząstowicach, Ozimku,
TurawieorazOpolskiZwiązekKolarski.

Uczniowski Klub Sportowy „Start”
Smólnik (woj. kujawskopomorskie)

zgłosił do konkursu projekt pt. „Smólnik
Biega,naktóryskładałysiętrzyimprezybie
gowe.WkwietniuodbyłysięXIIRegionalne
Biegi Przełajowe Smólnik 2010, wzięło w

nichudział350zawodnikówz20szkółpod
stawowychigimnazjalnych.Wtejimprezie
na podkreślenie zasługuje następujący fakt,
nagrodęfairplayotrzymałaAnitaWąsowska
zprzedszkolawSmólniku,którabiegnącna
drugiej pozycji zobaczyła, że jej rywalka

się przewróciła, zatrzymała się, wróciła by
jej pomóc i razem pobiegły do mety. O
postawie tej młodej zawodniczki pisał cała
lokalnaprasa.WczerwcuodbyłsięVIIBieg
Świętojański, a we wrześniu bieg „Wszyscy
na medal” połączony ze „Sprzątaniem
Świata”. Startowało 220 uczestników i tyle
rozdano medali, bowiem o ile kwietniowe
biegiprzeznaczonesądlauczniówowyso
kiejiśredniejsprawnościfizycznej,otylew
biegach wrześniowych zależało organizato
rombywystartowałynawet tedzieci,które
dotądniebiegałyitonietylkozeszkół,alei
przedszkoli.Biegobsługiwało20wolontariu
szy.Organizatorzyzapewnespełniliswójcel,
czyli zapewnili aktywny wypoczynek oraz
wyłonili uzdolnioną młodzież do dalszego
szkolenia.Współorganizatoramiimprezbyli
m.in.: Urząd gminy Włocławek, Starostwo
Powiatowe we Włocławku, Zespół Szkół w
Smólnika z Oddziałem Integracyjnym, dla
tego też we wszystkich biegach uczestniczą
teżdzieciniepełnosprawne.

5grudnia br. Krajowe Zrzeszenie LZS
organizuje w Warszawie konferencję

szkoleniową. Podsumuje również swoje
dokonania, wskaże sukcesy i porażki.
Zastanowi się nad tym, co w następnym
rokumożnazrobićlepiej,jakienoweprojek
ty zrealizować. W szkoleniu wezmą udział
przewodniczący zrzeszeń wojewódzkich,
powiatowych,gminnych,członkowieLZS.

Wręczonezostanąnagrodywkonkursach

„Na najlepszą Radę Powiatową Zrzeszenia
LZS,„NanajlepsząradęGminnąZrzeszenia
LZS”,wynikiwspółzawodnictwa„Osporto
wyZnakJakościOmega”.Wszyscylaureaci,
po jednym z każdego województwa, otrzy
mają równorzędne wyróżnienia w postaci
pamiątkowychtrofeów.

Puchary i dyplomy odbiorą najlepsze
kluby Zrzeszenia w poszczególnych dyscy
plinachsportowych.

Ogłoszonezostanąwynikiplebiscytu„Na
10najlepszychsportowcówZrzeszeniaLZS
w2010roku”,„Na10najlepszychtrenerów
ZrzeszeniaLZS”oraz5nadzieiolimpijskich.

Krajowe Zrzeszenie LZS przedstawi
raport z realizacji zadań powierzonych mu
przezMinisterstwoSportu iTurystykioraz
MinisterstwoRolnictwaiRozwojuWsi.

W kolejnym numerze „Wiadomości 
Sportowych” przedstawimy obszerną rela
cję z tego spotkania.

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

W Opolu „wyścigowo”

Smólnik biega

Spotkanie szkoleniowe w Warszawie

32. UKS „Start” Smólnik, woj. kujawsko-pomorskie

31. LKS Ziemia Opolska Opole, woj. opolskie
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23października 2010 r. na terenach
Ośrodka Kolonijno–Sportowego im.

Brata Krystyna w miejscowości Długie k/
Strzelec Krajeńskich z udziałem 745 osób
odbyły się Ogólnopolskie Masowe Biegi
Przełajowe Zrzeszenia LZS. Zawody były
przeprowadzone przy pięknej słonecznej,
choć chłodnej pogodzie – 10 st. C. Biorąc
pod uwagę pogodę w przeddzień oraz w
dniupozawodach,możnastwierdzić,żena
czasimprezyprzyrodaotworzyłasłoneczną
dziuręwniebiedlamłodychadeptówmaso
wegobiegania.Najwięcejradościzimprezy
mieli rodzice, opiekunowie i organizatorzy
biegów najmłodszych kategorii wiekowych
–byłaradośćzwycięstwaiłzyporażki.

W klasyfikacji uwzględniono zawodni
ków, kluby, szkoły, gminy, powiaty i woje
wództwa. Zawodnicy z trzech najlepszych
miejscotrzymalimedaleidyplomy.Najlepsi
zawodnicy otrzymali też nagrody rzeczo
we ufundowane przez Lubuskie Zrzeszenie

LZSorazsponsorówprywatnych.Zawodom
nadano bardzo uroczystą oprawę wizual
ną i medialną. W otwarciu i zakończeniu
zawodówuczestniczyli:członekRGKZLZS
– Ryszard Chustecki, szefwyszkoleniaLA
KZLZS–Jerzy Pater,wicestarostaPowiatu
StrzeleckoDrezdeneckiego – Andrzej 
Bajko, burmistrz Strzelec Krajeńskich –
Tadeusz Feder, burmistrz Drezdenka –
Maciej Pietruszak, prezes LZ LZS –Jan 
Graliński, prezes SZS Ziemia Lubuska –
Zbigniew Bernes.

Klasyfikacja województw:1.Lubuskie,2.
Zachodniopomorskie

Klasyfikacja powiatów:1.Zielonogórski,
2.Żarski,3.Gorzowski

Klasyfikacja klubów: 1. LKS Pomorze
Stargard,2.LKS„Olympic”Szczecin,3.STS
Pomerania

Piękna słoneczna pogoda towarzyszy
ła uczestnikom jubileuszowych XX 

Ogólnopolskich Biegów im. Bohaterskich 
Lotników Podlasia. Dzięki temu w parku
radziwiłłowskimwBiałejPodlaskiejzjawiło
się ich około siedmiuset. Uczniowie rywa
lizowaliwsiedmiukategoriachwiekowych,
a dorośli w biegach open, zaliczanych do

cyklu Grand Prix PZLA. Organizatorem
biegubyłm.in.MKS„Żak”BiałaPodlaska,
a honorowy patronat nad imprezą objął
prezydent miasta. Wśród kobiet, które
miały do pokonania 3 tys. m., zwyciężyła
Izabela Trzaskalska (AZS UMCS Lublin).
Lekkoatletka z Terespola wyprzedziła dwie
zawodniczki Podlasia Białystok – Paulę 

Kopciewską i Paulinę Mikiewicz. W
biegu mężczyzn dystans 6 tys. m najszyb
ciej pokonał Łukasz Parszczyński (Polonia
Warszawa), a za nim dobiegli do mety:
Dawid Nowogrodzki (Agros Zamość) i
Jakub Nowak(WarszawiankaWarszawa).

Zwycięzcy w rywalizacji uczniów: rocz.
2002/03 –Karolina Kamińska i Szymon
Wiśniewski(SP2BiałaPodl.);rocz.2000/01
–Patrycja Buczyło (SP 1 Terespol) oraz
AdrianSiemieniuk(SP9BiałaPodl.);rocz.
1999 – Weronika Guziuk (SP 2 Terespol)
i Bartłomiej Sosidko (Kobylany); rocz.
1998 –Wiktoria Kubik (SP 5 Biała Podl.)
oraz Kamil Kowalczuk; rocz. 1996/97 –
JoannaŚwidzińska (PGWisznice) iMichał
Sobolewski (PG 1 Terespol); rocz. 1994/95
–Katarzyna Samociuk (II LO Biała Podl.)
i Łukasz Ulita (PG 2 Biała Podl.); rocz.
1992/93 –Patrycja Prudaczuk (I LO Biała
Podl.)iPiotrChodun(ILOBiałaPodl.).

Od kilkunastu już lat 11 listopada – w
świętoNiepodległości– lubtużprzed

nim w całym kraju organizowane są biegi
przełajowe. To taka polska tradycja nie
spotykana gdzieindziej. W tym roku zor
ganizowano ichponad30.Odbywają sięw
dużychmiastachimałychmiejscowościach.
Największą liczbę uczestników gromadzi
zawszecrosswWarszawie,wtymrokubieg
tenukończyłoponad5tys.osób.Najstarsze
zaś, bo organizowane od 1987 roku są
biegi w Korfantowie. W tym roku XXIII 
Ogólnopolskie Biegi Crossowe z okazji 92 
Rocznicy Święta Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości GRAND PRIX PZLA
odbyłysię5listopada2010roku.

Organizatorami biegów byli: Miejsko –

GminnyOśrodekKultury,SportuiRekreacji
w Korfantowie, WojewódzkieZrzeszenie
LZSwOpolu,ZespółSzkółwKorfantowie,
współorganizatorami zaś: Starostwo
Powiatowe w Nysie, Urząd Miejski w
Korfantowie,PolskiZwiązekLekkoatletyki,
OpolskiOkręgowyZwiązekLA.Uczestnicy
zawodów startowali na czterech dystan
sach–400m,800m,1000moraz4000m
(bieggłówny)w14kategoriachwiekowych
dziewczątichłopców.Pozakończeniuodby
łosięlosowanieatrakcyjnychnagródwśród
wszystkich zawodników, którzy ukończyli
bieg.Wtegorocznejimprezieudziałwzięło
ok. 650 zawodników, w tym 80 w biegu
głównym, który wśród pań wygrała Marta 
PachotazMKSMOSSosnowiec,najlepszy

wśród panów był Laszlo Toth Benedeh
Team Hungary. Najmłodsze zawodniczki
tegorocznego crossu Daria i Dominika 
Piskorowskie miały po 4 lata. Zaproszeni
gościewręczalinagrodyzwycięzcom,abyli
to: Władysław Czaczka, honorowy prezes
WZ LZS w Opolu, Zdzisław Martyna –
burmistrz Korfantowa, Stanisław Szkolny
– Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury,SportuiRekreacjiwKorfantowie.

Biała Podlaska

Jesienią LZS-y zawsze biegają
Korfantów

Strzelce Krajeńskie/Długie
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Szumgórskiegopotoku,żywicznyzapach
wilgotnej ściółki leśnej, trzask gałęzi

łamanych łapami dzikich zwierząt, dzie
wicze połoniny... takie widoki i zapachy
można znaleźć tylko w Bieszczadach. Tam
wybrali się członkowie LZS na kolejny
ogólnopolski zlot rodzinny. Odbył się on
w dniach 2326 września br. na terenie
Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP
w Iwoniczu. W imprezie uczestniczyło 75
osób z 6 województw i KZ LZS w tym 10
dzieci. Komandorem Zlotu był Zygmunt 
Mularz, sędzią głównym Teresa Skiba.
Otwarciazlotudokonali:wimieniuKZLZS
Iwona KusińskaKania oraz przewodni
czący Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w
Rzeszowie Józef Krzywonos.

Organizatorzyitymrazemdobrzesięspi
sali. Przygotowali bardzo bogaty program,
w którym szczególny nacisk położono na
aktywnespędzanieczasuwolnegowgronie
rodziny iprzyjaciół.Ważne jestbowiemto

byśmy nauczyli się aktynie odpoczywać,
regenerowaćsiłyidbaćokondycjefizyczną.
Jeśli dorośli sport i rekreację potraktują
jako ważną część swojego życia i przekażą
takistylżyciaswoimdzieciommniejbędzie
krzywych kręgosłupów i nadmiaru tkanki
tłuszczowej. Już dawno bowiem udowod
niono, że aktywność fizyczna zapobiega
wieluchorobomcywilizacyjnym.

W programie turystycznym uwzględ
niono najciekawsze miejsca regionu biesz
czadzkiego. Warto bowiem poznać swój
kraj. Program dostosowano do różnych
grup wiekowych i umiejętności. Była więc
przejażdżka Bieszczadzką Ciuchcią na tra

sie Majdan – Przysłup, po której uczestni
cy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza
grupazdobywałanajwyższyszczytpolskich
Bieszczadów Tarnicę, a druga zwiedzała



w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 1 0 17

autokarem najciekawsze zakątki regionu
bieszczadzkiego. Kolejnym przystankiem
turystycznym był Iwonicz Zdrój, i spacer
po Zaporze Solińskiej – największej zapo
rze wodnej w Polsce oraz rejs statkiem po
Jeziorze Solińskim. Następnie zlotowicze
zwiedzili Skansen – Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego
ŁukasiewiczawBóbrceorazMuzeumMarii
Konopnickiej w Żarnowcu. Pogoda tym
razem dopisała i program turystyczny zre
alizowano w stu procentach. Wieczorami
długo dyskutowano o miejscach, które
zwiedzano.Wieleosóbtwierdziło,żewarto

tuwrócićjużprywatnie,byzobaczyćwięcej
izdobyćkolejneszczytyBieszczad.

Był też oczywiście program sportowy.
Rywalizowano w 5 konkurencjach. Rzut
lotkądotarczyirzutziemniakiemdokosza
wygraładrużynareprezentującawojewódz
two opolskie, indywidualnie najlepsza była
Małgorzata Bażela. Opolskie wygrało
też kręgle, a indywidualnie najlepszy był
Kajetan Dziuba, bieg z partnerem na ple
cach wygrało woj. mazowieckie, a strzela

nie z wiatrówki KZ LZS, najlepiej strzelała
Paulina Stasiorczyk. Jakzwyklepojedynki
sportowe wyzwalały dużo emocji, każdy

chciałspróbowaćswychsił,dziecidopingo
wałyrodziców,arodzicedzieci.

Najlepsi w poszczególnych konkuren
cjachotrzymalipamiątkowemedaleiregio
nalnekoszewiklinoweazespołowopucha
ry i upominki okolicznościowe. Najmłodsi
otrzymali upominki rzeczowe a wszyst
kie dzieci maskotki. Wszyscy uczestnicy
otrzymalikoszulkiokolicznościowe i torby
ekologiczne. Uroczystego zamknięcia zlotu
dokonał przewodniczący Podkarpackiego
Zrzeszenia LZS w Rzeszowie Józef
Krzywonos. Puchary i wyróżnienia wrę
czali: Iwona KusińskaKania – KZ LZS
Warszawa, Andrzej Matejski – sekretarz
PZ LZS w Rzeszowie, Zygmunt Mularz
KomandorZlotu.

Punktacja drużynowa
1.Woj.małopolskie
2.KZLZS
3.Woj.opolskie
4.Woj.podkarpackie
5.Woj.warmińskomazurskie
6.Woj.lubelskieiwoj.mazowieckie
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Warto ją przeczytać, bo niewiele jest
opracowań naukowych podejmu

jących te tematy. A jak ważna jest psy
chika, pokazuje choćby przykład Adama
Małysza (jego współpraca z psychologami)
czyostatniemistrzostwa światawsiatków
ce w Japonii. W tym ostatnim przypadku
wszyscy obserwatorzy zgodnie twierdzili,
że nasze siatkarki pod względem techniki
ikondycjinieustępowałyprzeciwniczkom,
alebrakowało im tego„czegoś”, conazwali
przygotowaniemmentalnym.

Współczesny sport, niezależnie od tego
czy jest to dziecięcy czy dorosły poziom
mistrzowski, stał się „poligonem ludzkich
możliwości”, zarówno fizycznych, jak i
psychicznych. Chociaż rywalizacja w spo
rcie dziecięcym, zasadniczo różni się od
walkisportowejnapoziomiemłodzieżowca
czy seniora, to posiada ona także czynni
ki wspólne z nią. Najważniejszym z nich
jest sytuacja występu publicznego, bardzo
podobna do recytowania przed całą klasą
wiersza, w której dochodzi do zagrożenia
naszego „ja”. Gdy jesteśmy obserwowani i
oceniani,atakdziejesiępodczaszawodów
sportowych, zawodnik funkcjonuje jako
całość, a głównym sterownikiem jego pro
cesówjestpsychika.Wtedytowykonujemy
zadania łatwe lepiej, a trudne gorzej. Cała
tajemnica efektywnego występu sportowe
go,polegawiecnatymabyzawodnikposia
dał odpowiednie wysokie, zarówno obiek
tywne jak i subiektywne poczucie własnej
skuteczności.

Ze sportem nierozerwalnie związane są
dylematytrenerówidziałaczydokonujących
selekcji dzieci i młodzieży do uprawiania
danej dyscypliny sportowej. Współczesne
wymogi sportu wyczynowego zmuszają do
rozpoczynania treningów, w niektórych
dyscyplinach, już w wieku przedszkolnym
(np. gimnastyka sportowa, pływanie, tenis
ziemny, łyżwiarstwo figurowe). W tym
okresietrudnookreślić,czydzieckoposiada
odpowiednie predyspozycje fizyczne i psy
chiczne, by zostać w przyszłości mistrzem.
Na sukces sportowy składają się bowiem
predyspozycje fizyczne i psychiczne dziec
ka, umiejętności trenera oraz odpowiednie
obiektysportowe.

Każdy trener i wychowawca powinien
pamiętać o następującej maksymie: „Jeżeli 

źle zapniesz pierwszy guzik, to już się dobrze 
nie pozapinasz”. To czego dziecko nauczy
się podczas pierwszego okresu szkolenia
maniezwykleważnywpływnadalszy roz
wój jegokariery sportowej,bowiemwtym
okresie rodzi się podstawowa motywacja
wewnętrzna oparta na naturalnej przyjem
ności czerpanej z uprawiania sportu. Ale
inaczej trzeba motywować dzieci w wieku
od 7 do 12 lat, a inaczej te wchodzące w
okres dojrzewania. Mały człowiek dora
sta nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
Przedszkolak ma biologiczną potrzebę
ruchu, dla ucznia coraz ważniejszy staje
się efekt aktywności ruchowej – wynik
sportowy oraz rywalizacja z innymi. W
miarę dojrzewania dzieci nabywają wiedzy
o samym sobie, lepiej panują nad swoim
zachowaniem. Przechodzą od zabawy w
naukę.Budząsiępierwszezainteresowania.

Typy temperamentów
Trener szkolący młodego zawodnika

powinien takżeznać temperamentswojego
ucznia. W psychologii wyróżnia się cztery
typy temperamentu: sangwinik (typ silny,
zrównoważony,ruchliwy),flegmatyk(silny,
zrównoważony, powolny), choleryk (silny,
niezrównoważony) i melancholik (typ
słaby). Każdy z tych typów temperamentu
posiadaswojąspecyfikę.Nieoznaczatojed
nak,żejedenznichjestlepszy,ainnygorszy.
Irzadkotypytewystępująw„czystej”posta
ci.Konkretneosobyreprezentująnajczęściej
typypośrednie.Mającdoczynieniazmło
dymisportowcami,reprezentującymiróżne
typytemperamentu,trenermusiliczyćsięz
odmiennościąichreakcjinaróżnesytuacje,
wynikającezprocesunauczania i treningu,
a także udziału w rywalizacji sportowej i
prowadzić z nimi odpowiednią indywidu
alizację szkolenia. Dla przykładu, u chole
ryków,podwpływemaktywnościsportowej
następujeproceswzrastającegoopanowania
i zdyscyplinowania, a największym proble
memjakinapotykamywpracyzflegmaty
kiem to zbyt mała jego ruchliwość i dyna
mika,cowprzypadkuwiększościdyscyplin
możeokazaćsiępoważnymmankamentem.
Dlatego w pracy z młodymi sportowcami
trenerpowinienstaranniedobieraćzadania
ruchoweiwłaściwiejedawkować.

Emocje
Ze sportem nieodłącznie związane są

emocje. Przeżycia związane z rywalizacją
sportową pozostają na długo w pamięci
zarówno zawodników jak i widzów. Mają
szeroki zakres – od ekscytacji i radości
po frustrację i złość. Silne emocje mogą
wpływaćjeszczedługonazawodnikapoich
doświadczeniu. Młodzi zawodnicy starają
sięojaknajlepszewyniki,potobyuzyskać
aprobatę rodziców, trenera, rówieśników,
mniej myślą o sobie, więc przykre prze
życia dziecka związane ze sportem mogą
mieć ogromny wpływ na jego dalsze życie.
Dlatego zgodnie z zasadą „dziecko nie jest
miniaturą dorosłego”, każdy kto pracuje z
dziećmi musi mieć świadomość odpowie
dzialności za nie. Musi znaleźć właściwy
sposób komunikacji z podopiecznymi.
Współpraca trenera z zawodnikiem musi
opierać się na rozmowie, na rozumieniu i
wyrażaniuwłasnychodczuć.

Motywacje
Nie mniej ważnym elementem w pracy

z młodymi sportowcami jest odpowiednia
motywacja.Istniejemałeprawdopodobień
stwo, by w aktywności sportowej osiągnąć
doskonałość, jeżeli motywacja młodego
człowieka nie wynika z potrzeby dosko
nalenia się jako cechy samej w sobie, a
jedynie z oczekiwania szybkiej gratyfikacji.
Kształtowaniemotywacjidodziałaniaspor
towego jest procesem złożonym. Zadania
zbyt łatwe obniżają intensywność motywa
cji, a zbyt trudne zniechęcają. Odczuwanie
zadowolenia i radości w uczestniczenia
w treningu zależy od umiejętności dosto
sowania trudności stawianych zadań do
aktualnychmożliwościmłodegosportowca.
Przydużychumiejętnościachzadaniałatwe
demobilizują i prowadzą do nudy. Przy
niskich umiejętnościach zadania trudne
prowadządozniechęcenia.

Wśród wielu umiejętności psychologicz
nych niezbędnych do uzyskania sukcesu
sportowego na plan pierwszy wysuwają się
następujące: koncentracja uwagi, opano
wanie emocji oraz kształtowanie pewności
siebie, jednym słowem zawodnik jak rów
nieżtrenerpotrzebująKOPa(Koncentracji

Czy do uprawiania sportu i uzyskiwania mistrzowskich wyników trzeba mieć specjalne predyspozycje? Jak pracować z dziećmi 
i młodzieżą by sport był dla niej przyjemnością, a nie katorgą? Czy trenerowi wystarcza do szkolenia tylko wiedza z zakresu 
teorii sportu, czy też powinien posiadać wiadomości dotyczące rozwoju psychicznego człowieka? Co to jest coaching? Jak 
powinna wyglądać współpraca trenera z psychologiem? Co to są emocje i jaki mają wpływ na zachowanie dziecka? Jak można 
motywować do treningu? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w książce „Psychologia sportu dzieci i młodzieży”, na 
którą składa się 14 naukowych artykułów.

Psychologia sportu dzieci i młodzieży
Warto przecz ytać
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XXVII Finał Centralny Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Turystyczno

Krajoznawczej LZS mamy już za sobą.
Jak co roku odbył się on w Zakopanem
w dniach 57 listopada. Organizatorami
imprezy było Krajowe Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe przy współudziale

MinisterstwaRolnictwaiRozwojuWsioraz
MałopolskiegoZrzeszeniaLZSwKrakowie.
Celem imprezy było pogłębienie umiejęt
ności uprawiania turystyki kwalifikowanej,
zapoznanie z walorami krajoznawczymi
i historycznymi Belgii, Polski i regionu
KarpatorazupowszechnieniewiedzyoUnii
Europejskiej. Pytania dotyczyły różnych
dziedzin: kultury, turystyki, historii, geo
grafii.Zawodnicymusielisiętakżewykazać
sprawnością fizyczną pokonując rowerowy
tor przeszkód oraz orientacją – oceniając
odległość pomiędzy wytyczonymi punkta
miwterenie.

Wimprezieuczestniczyło9województw.
W ścisłym finale wzięło udział 9 najlep
szych zawodników, którzy zajęli w nim
następującemiejsca:1.GrzegorzBiały,woj.
lubelskie, 2. Paweł Lewiak, woj. łódzkie,

3. Michał Lewiak, woj. łódzkie, 4. Marek
Galla, woj. wielkopolskie, 5. Joanna Suleja,
woj. zachodniopomorskie, 6. Michał Rosa,
woj. lubelskie, 7. Mateusz Chmielewski,
woj. wielkopolskie, 8. Adam Zientara, woj.
łódzkie,9.KamilGardocki,woj.podlaskie.

Klasyfikacja województw:1.Łódzkie,2.
Wielkopolskie,3.Lubelskie

Klasyfikacja powiatów (startowały 23
powiaty): 1. Łódź Wschód. 2. Środa, 3.
Stargard.

Poza zmaganiami intelektualnymi i
sprawnościowymibyłtakżeczasnawypra
wę w góry, gdyż pogoda w czasie rozgry
wania olimpiady wyjątkowo sprzyjała gór
skimwyprawom.Apotrudachwędrowania
tatrzańskimi szlakami uczestnicy mogli
się zrelaksować w termalnych basenach w
BukowinieTatrzańskiej.

Wdniach 2729 października br., w
OPO COS w Spale odbyła się kon

ferencja szkoleniowa zorganizowana przez
MinisterstwoSportu iTurystykidlaprzed
stawicieli polskich związków sportowych,
wojewódzkich interdyscyplinarnych stowa
rzyszeń sportowych i innych beneficjen
tów środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Podczas spotkania poruszo
ne zostały m.in. kwestie dofinansowania
szkoleniamłodzieżyuzdolnionejsportowo,
realizacjizadańzzakresusportupowszech
nego,sportudzieciimłodzieżyorazsportu
osóbniepełnosprawnych,opiekimedycznej
nad zawodnikami, szkolenia wojewódzkie
go.Omówionezostałyrównieżzmianylegi
slacyjne w obszarze sportu, w tym: ustawa
o sporcie, ustawa o finansach publicznych

iustawaoodpowiedzialnościzanaruszenie
dyscyplinyfinansówpublicznych,ustawao
działalnościpożytkupublicznegoiowolon
tariacieorazwybraneaktywykonawczedo
tychustaw.

Zachęcamy wszystkich działaczy
LZS do zajrzenia na stronę internetową
Ministerstwa Sportu i turystyki (www.
msport.gov.pl)izapoznaniasięztymimate
riałami,szczególniepolecamydwieprezen
tacje:Omówienieprogramów i zadańpro
ponowanychdorealizacjiw2011rokuoraz
Rozporządzeniewsprawiedofinansowania
ześrodkówFRKF(szkoleniemłodzieży).

W 2011 roku w ramach „Sportu
Wszystkich Dzieci” priorytetami dla mini
sterstwa będzie wspomaganie programu
inwestycyjnego„Mojeboisko–Orlik2012”,

programu „Przeciwdziałanie przez sport
agresji i patologii wśród dzieci i młodzie
ży” oraz kontynuacja konkursu „Najlepsza
inicjatywazzakresuupowszechnianaspor
tu wśród dzieci i młodzieży ze środowisk
wiejskich”.Zzakresuorganizacjizajęćspor
towych dla dzieci będzie to kontynuacja
programu „Umiem pływać” (preferowane
będąwnioskizmiejscowości,wktórychnie
makrytejpływalni).Zzakresuupowszech
nianiakulturyfizycznejisportum.in.ogól
nopolskie przedsięwzięcie pn. „Europejski
Tydzień Aktywności Fizycznej i Zdrowia”
planowany na ostatni tydzień maja, udział
w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” i
„Test Coopera – Dla Wszystkich”. Jedną
z najważniejszych zmian wprowadzonych
w rozporządzeniu jest zapis mówiący o
tym,żeodofinansowaniemogąubiegaćsię
„podmioty, których podstawowym celem
statutowymjestprowadzeniedziałalnościw
zakresiekulturyfizycznejisportu”.

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Turystyczno-Krajoznawczej LZS

Konferencja szkoleniowa
w Spale

– Opanowania emocji – Pewności siebie)
by funkcjonować efektywnie. Aby udanie
wystartowaćwzawodachnależywoptymal
nysposóbzaprojektować izrealizowaćpro
ces treningowy–wtymzzakresu treningu
psychologicznego,czylimentalnego.Trening
mentalnytozbiórmetodićwiczeń(technik)
psychologicznych, które poprzez systema
tyczne i długotrwałe oddziaływanie prowa
dządowzrostukontrolizachowaniaiemocji
orazdozwiększaniaodporności(wytrzyma
łości) psychicznej w obliczu stresu. Warto
wiedzieć,że„Odpornośćnastreskształtowa

najestjużwłoniematki,od6miesiącażycia
płodowego, kiedy to uaktywnia się „ciało
migdałowe”,strukturawktórejumiejscowio
najestpamięćemocjonalna.(...)”.

Trener – psycholog?
Czy możliwe jest by trener pełnił jed

nocześnie rolę psychologa w stosunku do
swoich zawodników? Często słyszy się
dziennikarzy sportowych, którzy mówią
lub piszą, iż „dobry trener to jednocześnie
dobry psycholog”. Wydaje się jednak, że te

dwie role w zespole szkoleniowym w pew
nych miejscach się wykluczają. Również
zawodnicy wolą wiedzieć jednoznacznie, z
jakaroląmająwdanejsytuacjidoczynienia
–trenerskączypsychologiczną?Wzwiązku
z tym to popularne stwierdzenie winno
raczej brzmieć następująco: „dobry trener
totaki,któryposiadapodstawowąwiedzęz
zakresupsychologii,którąumiepraktycznie
zastosowaćw treningu iw trakcie startuw
zawodach”.

Totylkorystego,oczymmożnaprzeczy
taćwpolecanejprzeznasksiążce.
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