Od redakcji

Teraz może
już tylko być
lepiej!
Za nami I półrocze jakże trudnego, dramatycznego roku 2010. Cała Polska pogrążyła się
w smutku po katastrofie pod Smoleńskiem. Obok
prezydenta RP, jego Małżonki, wielu wybitnych
polityków pożegnaliśmy też naszych przyjaciół –
działaczy sportowych – prezesa PKOl Piotra Nurowskiego oraz członka Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, ks. Józefa Jońca.
Z kolei majowe i czerwcowe dni to dla wielu
z nas były dni walki z żywiołem, który pozbawił
wiele rodzin dachu nad głową, odebrał im dorobek całego życia... Zniszczone zostały też szkoły,
boiska, hale sportowe. Teraz szybka pomoc rządu
i nas wszystkich - to wyzwanie chwili!
Na wysokości zadania stanęły wszystkie stowarzyszenia kultury fizycznej. Na apel Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zapewnienie miejsc na obozach
sportowych i koloniach dla dzieci powodzian
przygotowaliśmy oferty, które przekroczyły zapotrzebowanie. Dziś te dzieci mogą odreagować
się podczas wypoczynku w górach, nad morzem,
nad jeziorami.

Opracowano też atrakcyjne programy dla dzieci, które pozostały na wakacjach w swoich wioskach i miastach.
Słowa podziękowania należą się działaczom
stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych, nauczycielom i dyrektorom szkół za przygotowanie oraz przeprowadzenie Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, który odbył
się 26.05-1.06.2010 r. Ponad 3 miliony osób biorących udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych - to imponujący wynik.
Odbył się też Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży w Zamościu, Festiwal Sportu
i Zdrowia w Sierakowie Wlkp., Parafiada...
Niech II półrocze tego roku będzie szczęśliwsze!
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Ogólnopolska Inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu
dla Wszystkich
W XVI Sportowym Turnieju Miast
i Gmin wystartowało 3 667 618
uczestników z 528 gmin
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Z życia federacji
10 Kalendarz imprez KFSdW w 2010 r.
Ogólnopolskie seminaria „Rola
samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”, Ogólnopolskie Forum
Działaczy Samorządowych, XII
Ogólnopolski Festiwal Sportów
Wodnych na basenie krytym
12 XVI Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży - Zamość 2010
Międzynarodowe Sympozjum „Sport
dla wszystkich strategią jutra”, Jarmark Hetmański. W festiwalu zwyciężyła reprezentacja Dniepropietrowska Ukraina
16 V Ogólnopolski Festiwal Sportu
i Zdrowia
4-6 czerwca 2010 r., Sieraków.
W 14 dyscyplinach i konkurencjach sportowo-rekreacyjnych
udział wzięło ponad 2500 uczestników z całego kraju
20 Ogólnopolska Kampania
Prozdrowotna:
Miesiąc dla Zdrowia
Maj 2010 - po raz dziewiąty w 93
miastach Polski TKKF zorganizował Miesiąc dla Zdrowia, w całej
kampanii uczestniczyły 377 933
osoby
22 Polska Biega
W gminie Jastrząb zorganizowano biegi gminne, w których udział
wzięło 310 uczestników

Wydawca
Krajowa Federacja Sportu
dla Wszystkich
ul. Wspólna 61
00-687 Warszawa
tel./faks 22 825 85 88
22 825 11 13
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federacja@post.pl
sport
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Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich
Zakopane, 20-23 marca 2010 r. Zawody narciarskie dla młodzieży szkolnej po kilkunastoletniej
przerwie zagościły w stolicy Tatr
W Ludowych Zespołach Sportowych pracowite miesiące
Przegląd organizowanych przez
LZS imprez mistrzowskich w kilku
najbardziej popularnych w środowisku dyscyplinach sportowych
Z życia Stowarzyszenia Sportowego „Galicja” Wysowa Zdrój
O Uczniowskich Klubach Sportowych, członkach stowarzyszenia
Finały XXII Międzynarodowej
Parafiady Dzieci i Młodzieży
Uczestnikami finałów byli najlepsi, wyłonieni w całorocznej sportowej rywalizacji
Ringo na północy Polski
XXXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ringo, wiosenne zawody w ringtenisie w Mogielnicy,
nowe oddziały wojewódzkie PTR
Mistrzostwa Wojska Polskiego
w Szachach
Wyłonienie reprezentacji Wojska
Polskiego na Mistrzostwa NATO
w Szachach „NATOCHESS 2010”
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37 Informacje
Prosto z Ministerstwa
Sportu i Turystyki
38 Niezbędne numery telefoniczne
39 Moje Boisko – Orlik 2012
Na terenie gminy Sławno powstał
kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach rządowego programu
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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12 marca 2010 r. weszła w życie
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r.
o zmianie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw

Porady
44 Wolontariat na potrzeby kultury fizycznej
Pilskie TKKF od jesieni 2009 r. prowadzi 2-letnie szkolenie specjalistyczne „Wolontariusz-animator
form sportu powszechnego i rekreacji ruchowej”
46 Walne zebranie członków (przedstawicieli lub delegatów)
O obowiązku dostosowania w ciągu najbliższych dwóch lat statutów do aktualnych zapisów nowych ustaw
Budownictwo
48 Proces realizacji obiektu na przykładzie hali sportowej
Jak z sukcesem wybudować obiekt
sportowy? O zasadach i etapach realizacji obiektu

Łomża, 26.05.2010 r.

Ogólnopolska Inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
Inauguracja ETSdW była dużym
wydarzeniem w Łomży. Niemal
na każdym obiekcie sportowym
odbywały się imprezy w różnych dyscyplinach.
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zainaugurowano Akademicki Tydzień Sportu
– Spartakiadą Studencką oraz turniejami w grach zespołowych. Ponadto
zorganizowano otwarte turnieje i zawody w tenisie stołowym, w pływaniu,
piłce nożnej. Odbył się również Miting
Lekkoatletyczny, biegi przełajowe, zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W tym dniu prezydent Łomży przekazał klucze do bram miasta sportowcom i studentom. Dzień sportowy zakończył się o godzinie 18.00 oficjalną
Ogólnopolską Inauguracją Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Hali Sportowej im. Olimpijczyków Polskich.
W inauguracji uczestniczyło wielu wybitnych sportowców, w tym olimpijczy-

Otwarcia masowych biegów dzieci, młodzieży oraz dorosłych pod hasłem „Łomża
biega” dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Ryszard Stachurski. Sam wystartował w biegu...

cy: Wojciech Fortuna, Marian Woronin,
Anna Rostkowska. Ogółem we wszyst-

kich imprezach w tym dniu wzięło udział
ponad 3 tysiące mieszkańców miasta.

Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Od lewej: prezydent Łomży –
mgr inż. Jerzy Brzeziński, prezes Podlaskiego TKKF – Mieczysław Czerniawski, prezes ZG TKKF – Mieczysław Borowy

Z kraju i ze świata
52 Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji
zdrowotnej
Konferencja teoretyczno-metodyczna w AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie
54 Informacje
Witryna księgarska
60 Recenzje księgarskich nowości
62 Niezbędnik KFSdW

Sekretarz redakcji
Elżbieta Jaworska
Redaktor techniczny
Tomasz Mazur
Druk, skład, łamanie
„ATTYLA” s. j. 22-400 Zamość
ul. Partyzantów 61
Nakład 4000 egzemplarzy

5

T

emat numeru

temat numeru

sport dla wszystkich
Organizatorem Europejskiego Tygodnia jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.

XVI Sportowy Turniej
Miast i Gmin
26 maja do 1 czerwca 2010 r.

Przemawia dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego w Ministerstwie Sportu
i Turystyki – Wojciech Kudlik

Otwarcia masowych biegów dzieci, młodzieży oraz dorosłych pod hasłem „Łomża biega” dokonał sekretarz
stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, minister Ryszard Stachurski.

6 sport

dla wszystkich

Minister w towarzystwie prezydenta Miasta Łomży odwiedził też
wszystkie obiekty sportowe, na których odbywały się imprezy rekreacyjne i kulturalne.

Sportowy Turniej Miast i Gmin rozgrywany jest w Polsce od 1995 r. Impreza, której niezmiennie celem głównym jest upowszechnianie kultury
fizycznej wśród najszerszych kręgów
społeczeństwa, jest największą imprezą sportu masowego w Polsce. Dzięki
organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych udaje się aktywizować lokalne władze samorządowe i tworzyć
prosportowe lobby.
Trzy pierwsze edycje zorganizowane zostały przez ZG TKKF, a od
1998 r. organizację turnieju przejęła
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.

edycja
STMiG

rok

Liczba
startujących
miast i gmin

Liczba
uczestników

IV

1998

386

1 700 000

V

1999

214

1 700 000

Startujące miejscowości klasyfikowane były w sześciu grupach, w zależności
od liczby mieszkańców: I grupa do 5 tys., II od 5 do 7,5 tys., III od 7,5 do 15 tys., IV
od 15 do 40 tys., V od 40 do 100 tys. i grupa VI – powyżej 100 tys. mieszkańców.
O punktach zdobytych przez dane miasto lub gminę decydowały dwa kryteria:
1. Porównanie procentowe liczby osób startujących w turnieju z ogólną liczbą
mieszkańców.
2. Środki finansowe miasta lub gminy wydatkowane na kulturę fizyczną – zgodnie z wykonanym budżetem za rok 2009, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

VI

2000

284

2 160 000

VII

2001

239

2 200 000

VIII

2002

343

2 514 792

IX

2003

428

3 114 482

X

2004

448

3 440 147

XI

2005

551

4 094 240

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

XII

2006

587

4 128 641

dolnośląskie

4

6

8

13

2

1

34

XIII

2007

416

3 267 000

kujawsko-pomorskie

9

12

14

9

1

2

47

XIV

2008

555

3 499 661

lubelskie

5

7

2

3

3

0

20

XV

2009

649

4 938 999

lubuskie

0

0

0

3

0

1

4

3 667 618

łódzkie

4

2

3

6

1

2

17

XVI

2010

528

Inicjatywa organizowania Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
wyszła od TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association).
Termin jest „sztywny”: od 26 maja, czyli Dnia Matki do 1 czerwca, czyli Dnia
Dziecka. W 2009 r. Polska jako pierwsza zorganizowała taki tydzień, a koordynację działań Ministerstwo Sportu
i Turystyki powierzyło Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich. W 2010 r.
akcja „tygodnia sportu” objęła niemal
całą Europę.
Cel
• Propagowanie różnych dyscyplin
sportowych
• Propagowanie gier i zabaw rekreacyjnych
• Wyławianie talentów sportowych
• Aktywizacja fizyczna osób w różnym wieku i o różnej sprawności
ruchowej
Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w XVI Sportowym Turnieju Miast
i Gmin był udział w zorganizowanych
imprezach: grach sportowych i rekreacyjnych, zawodach (np. tanecznych,
wędkarskich itp.), w turystyce lub innej formie aktywności ruchowej. Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach nie były zaliczane do
uczestnictwa w turnieju.
Prawo startu mieli wszyscy mieszkańcy danej miejscowości zameldowani na pobyt stały lub czasowy oraz
pracujący lub uczący się w niej.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH – 26 maja – 1 czerwca 2010 r.
XVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN – Zestawienie liczb sklasyfikowanych miast i gmin
Województwo

Grupa 5 Grupa 6

Razem

małopolskie

2

6

16

11

5

2

42

mazowieckie

2

1

3

7

2

2

17

opolskie

0

2

2

0

1

0

5

podkarpackie

1

2

6

7

1

0

17

podlaskie

0

2

1

1

2

1

7

pomorskie

12

11

13

7

2

1

46

śląskie

2

2

5

6

6

5

26

świętokrzyskie

9

7

15

6

3

1

41

warmińsko-mazurskie

23

20

13

8

0

2

66

wielkopolskie

6

8

13

11

5

2

45

zachodniopomorskie
Łącznie w grupach

30

20

25

14

3

2

94

109

108

139

112

37

23

528
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH – 26 maja – 1 czerwca 2010 r.
XVI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN – Zestawienie liczb startujących uczestników
Województwo

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6

Razem
106 165

dolnośląskie

8 414

4 605

13 694

41 703

19 084

18 665

kujawsko-pomorskie

6 404

15 360

44 007

65 007

2 690

135 825 269 293

lubelskie

21 711

31 265

1 261

15 748

183 633

0

253 618

lubuskie

0

0

0

23 636

0

14 717

38 353

łódzkie

32 090

10 945

23 459

249 813

12 360

181 467 510 134

małopolskie

5 117

16 251

49 432

139 853

27 204

25 660

263 517

mazowieckie

8 368

7 595

5 575

48 596

16 000

35 356

121 490

0

2 857

8 803

0

3 910

0

15 570

opolskie
podkarpackie

733

9 119

22 000

76 280

8 555

0

116 687

podlaskie

0

3 172

5 039

734

85 005

2 739

96 689

pomorskie

21 512

12 844

39 614

73 818

12 127

31 080

190 995

śląskie

3 570

2 787

10 446

20 303

41 321

142 793 221 220

świętokrzyskie

7 441

29 675

98 919

16 298

89 596

69 200

311 129

warmińsko-mazurskie

23 417

47 601

63 051

40 286

0

12 213

186 568

wielkopolskie

9 314

20 975

42 819

340 641

26 508

38 906

479 163

zachodniopomorskie

92 403

47 941

86 937

226 719

25 667

7 360

487 027

Łącznie w grupach 240 494 262 992 515 056

1 379 435 553 660 715 981

3 667 618

Wyniki poszczególnych grup na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl
Głównym celem, jaki przyświeca
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, organizatorowi STMiG, jest akty-

wizacja ruchowa społeczeństwa i promowanie sportowego, zdrowego stylu
życia, szczególnie wśród tych, którzy

dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie uprawiają sportu, nie
ćwiczą codziennie, nie wyjeżdżają na
weekendy ani wycieczki.
W 2010 r. w całej Polsce pod patronatem samorządów lokalnych przygotowano bogaty program sportoworekreacyjny, turystyczny i rozrywkowy.
W przedszkolach, szkołach, uczelniach,
jednostkach wojskowych, ochotniczych hufcach pracy organizowano
„Dni Sportu”.

Piknik w Ozorkowie, 1 czerwca 2010 r.

Spartakiada, SP nr 4, Ozorków

Wszystkim uczestnikom startującym w wielu zawodach, konkursach,
turniejach i konkurencjach sportowych czas minął szybko i przyjemnie.
Obiecali spotkać się za rok podczas
kolejnego Sportowego Turnieju Miast
i Gmin.
Pomysłodawcom i organizatorom
imprez należą się duże słowa uznania
oraz podziękowania za sprawne przeprowadzenie turnieju, co – biorąc pod
uwagę skalę i rozmiar zadania – wymagało sporego wysiłku i talentów organizacyjnych.

Zawody lekkoatletyczne w Gortatowie, gmina Brodnica
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Mecz piłki nożnej w Brusach (woj. pomorskie)

Olkusz, woj. małopolskie
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Kalendarz imprez
Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich
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Ogólnopolskie seminaria „Rola
samorządów lokalnych i stowarzyszeń
kultury fizycznej w upowszechnianiu
sportu dzieci i młodzieży.
Organizator: Krajowa Federacja
Sportu dla Wszystkich na zlecenie Departamentu Sportu Powszechnego
Ministerstwa Sportu i Turystyki
Kontynuacja bezpośrednich spotkań
przedstawicieli ministerstwa z działaczami samorządowymi na temat upowszechniania kultury fizycznej w społeczeństwie.
Tematyka spotkań poszerzona o „Sport
dla wszystkich w UE”, przepisy unijne dotyczące kultury fizycznej oraz sposoby finansowania. Przewidywany udział 3 x
100 osób.
Terminy i miejsca:
• 23–24 września 2010 r. – Sieraków, Centralny Ośrodek Sporto-

•

•

wo-Szkoleniowy TKKF, ul. Poznańska 27, 64-410 Sieraków
4–5 listopada 2010 r. – Szczyrk,
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, hotel Harnaś, ul.
Plażowa 8, 43-370 Szczyrk
25–26 listopada 2010 r. – Władysławowo, Pensjonat Pomorzanka,
ul. Szkutników 5/12, 84-120 Władysławowo

Uczestnicy:
– działacze UKS-ów i innych stowarzyszeń kultury fizycznej
– nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół
– przedstawiciele samorządów lokalnych wszystkich szczebli
Szczegółowe informacje dotyczące
programu seminariów na stronie internetowej KFSdW www.federacja.com.pl
Tam również można wypełnić ankietę

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Sieraków, 23-24 września 2010 r.
Imię i nazwisko: ............................................................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ......................................................................
Adres: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
telefon: ........................................ faks: .........................................................
e-mail: .......................................... tel. komórkowy: .....................................
Potwierdzenie noclegu z 23 na 24 września 2010 r.
(prosimy wpisać tak lub nie) ........................................................................

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Szczyrk, 4-5 listopada 2010 r.
Imię i nazwisko: ............................................................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ......................................................................
Adres: .............................................................................................................
.........................................................................................................................
telefon: ........................................ faks: .........................................................
e-mail: .......................................... tel. komórkowy: .....................................
Potwierdzenie noclegu z 4 na 5 listopada 2010 r.
(prosimy wpisać tak lub nie) ........................................................................
........................................................
(pieczęć i podpis)

ANKIETA UCZESTNIKA SEMINARIUM
nt. „Rola samorządów lokalnych i stowarzyszeń kultury fizycznej w upowszechnianiu sportu dzieci i młodzieży”
Władysławowo, 25-26 listopada 2010 r.
Imię i nazwisko: ............................................................................................
Jednostka delegująca/funkcja: ......................................................................
Adres: .............................................................................................................
.........................................................................................................................

Potwierdzenie noclegu z 25 na 26 listopada 2010 r.

........................................................

(pieczęć i podpis)

(pieczęć i podpis)

Miejsce i termin: 12-13 października
2010 r., Warszawa, hotel Partner, ul. Marywilska 16

Wręczenie pamiątkowych plakiet
wójtom, burmistrzom, prezydentom
miast – laureatom Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010.
Udział w uroczystym otwarciu VIII
Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura, zwiedzanie ekspozycji targowych,
spotkania z wystawcami.

e-mail: .......................................... tel. komórkowy: .....................................

........................................................

dowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej Infrastruktura

Projektowanie i realizacja inwestycji
sportowych
1. Baza sportowa w gminie, boiska
wielofunkcyjne „Orlik 2012”
2. Wyposażenie hal sportowych
3. Nowe technologie w budownictwie
obiektów sportowych: podłogi sportowe, sztuczne trawy, nawierzchnie
syntetyczne
4. Budowa skate parków, wrotkowisk
i otwartych lodowisk

telefon: ........................................ faks: .........................................................

(prosimy wpisać tak lub nie) ........................................................................

Ogólnopolskie Forum
Działaczy Samorządowych
„Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach narzędziem
promocji sportu powszechnego” połączone z udziałem w VIII Międzynaro-

Tematyka forum
Upowszechnianie sportu i rekreacji
1. Polityka państwa w zakresie rozwoju sportu i rekreacji – programy
i zadania realizowane z organizacjami pozarządowymi
2. Samorząd terytorialny kreatorem
upowszechniania sportu i rekreacji
3. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania na podstawie różnych badań populacyjnych
4. Rola samorządów terytorialnych
w realizacji Narodowego Programu
Zdrowia.

Organizator: Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy
z przedsiębiorstwem Międzynarodowe Targi Polska

Uczestnicy: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przedstawiciele ogólnopolskich stowarzyszeń kultury fizycznej

XII Ogólnopolski Festiwal
Sportów Wodnych na basenie
krytym 9-12 grudnia 2010 r.,
Goczałkowice
Zawody UKS-ów w sportach
wodnych, takich jak: kajak-polo,
pływanie, piłka wodna, przeplatane pokazami freestyle’u kajakowego, ratownictwa wodnego i płetwonurkowania. Przewidywany udział
1000 osób.
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Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży – Zamość 2010
Miejsce historyczne - twierdza Zamość
W 1580 roku kanclerz Jan Zamoyski rozpoczął budowę Zamościa – miasta idealnego. Zaprojektowany przez
włoskiego architekta Bernarda Moranda Zamość stał się ważnym ośrodkiem
gospodarczym, naukowym i religijnym,
a zarazem silną twierdzą. Miasto otaczał mur dziesięciometrowej wysokości z siedmioma potężnymi bastionami.
Zamojska twierdza była najnowocześniejszą w Polsce i pierwszą, w której fortyfikacje bastionowe opasywały całe
miasto.
W kolejnych stuleciach twierdza była
wielokrotnie modernizowana. Powstawały nowe budowle forteczne zwiększające siłę ognia. Mimo to w 1866 roku licząca prawie trzysta lat twierdza została
zlikwidowana. Kurtyny i bastiony wysadzono w powietrze, natomiast wały zepchnięto do fos.
Podczas renowacji Zamościa na
przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia przeprowadzono rekonstrukcję części fortyfikacji, ale czas zrobił swoje. By
przywrócić blask zaniedbanym i niedo-

statecznie wykorzystywanym obiektom fortecznym, w latach 2007–2009

Zamość jest jednym z nielicznych polskich miast wybudowanych „na surowym korzeniu”, czyli od podstaw.
W ciągu kilkunastu lat powstało miasto piękne, kompletne i potężnie ufortyfikowane, będące najpełniejszą realizacją koncepcji renesansowego
miasta idealnego.
Fot. Zamojskie TKKF

zrealizowano projekt pod nazwą „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele
kultury zespołów fortyfikacji Starego
Miasta Zamościa”. Objął on pięć zespołów obiektów: bastion VII z nadszańcem
i Starą Bramą Lubelską, Nową Bramę Lubelską, Starą Bramę Lubelską z Kojcem,
Bramę Szczebrzeską z wartownią oraz
kazamatę bastionu I. Realizacja projektu
była możliwa dzięki wsparciu ze strony
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu było zachowanie
i odbudowa polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wykreowanie narodowego produktu turystyki kulturowej. Jego
realizacja spowoduje zdecydowanie lepsze wykorzystanie obiektów fortecznych
i potencjału tkwiącego w mieszkańcach
Zamościa oraz zachęci turystów do odwiedzenia Zamościa i uatrakcyjni ich pobyt w naszym mieście. (...)
■ Marcin Zamoyski

Miejsce realne sportowo
A

ktualnie w mieście Zamość funkcjonuje 58 stowarzyszeń kultury fizycznej, zrzeszających średnio w różnych
okresach czasu około 10 000 członków,
co stanowi około 13% wszystkich mieszkańców miasta. Jest to więc największy
tego typu ruch społeczny w mieście.
W skład wszystkich ww. stowarzyszeń wchodzą różnego rodzaju stowarzyszenia kultury fizycznej, od Uczniowskich Klubów Sportowych, poprzez
związki stowarzyszeń, kluby sportowe
i stowarzyszenia zrzeszające sportowców niepełnosprawnych.
Spośród dyscyplin sportu, jakie są
uprawiane w mieście wymienić należy:
piłkę nożną, siatkową, ręczną, koszykówkę, lekkoatletykę, łucznictwo, kolarstwo,

zapasy, judo, karate, tenis, taekwondo,
kiokuschin, badminton, spadochroniarstwo, szybownictwo, strzelectwo sportowe, pływanie.
Ponadto stowarzyszenia i miasto Zamość są organizatorem szeregu popularnych imprez gromadzących na starcie tysiące dzieci i młodzieży. Wymienić
tu należy: Czwartki Lekkoatletyczne,
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady, Licealiady, Festiwale Sportu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
Mistrzostwa Polski w różnych rocznikach
i dyscyplinach, imprezy rangi Grand Prix
i międzynarodowe.
Spośród ogólnej liczby 58 stowarzyszeń – 28 to Uczniowskie Kluby Sportowe. UKS-y funkcjonują we wszystkich ty-

pach szkół (podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne). Zrzeszają średnio
rocznie około 4 tysięcy dzieci i młodzieży. Każdy UKS prowadzi zajęcia tzw. po
17 skierowane do wszystkich zainteresowanych uczniów swojej szkoły.
Miasto Zamość stara się wspierać finansowo najlepiej działające kluby, organizując równocześnie dla tych mniej
aktywnych cykliczne imprezy sportowe
w różnych dyscyplinach sportu tak, że
praktycznie każdy uczeń zarówno zrzeszony, jak i nie, ma możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym
miasta.
Stwarzając warunki do uprawiania
sportu, miasto Zamość dysponuje bogatą i zróżnicowaną bazą sportową.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponujący halą sportowo-widowiskową, dwiema halami do gier zespołowych i sportów walki, stadionem
piłkarskim z bieżnią 6-torową i urządzeniami do LA z nawierzchnią syntetyczną,
boiskami treningowymi do piłki nożnej,
odkrytą i krytą pływalnią, torami łuczniczymi, boiskami do gier małych, salami
do aerobiku, siłowniami oraz przychodnią sportowo-lekarską. Wszystkie obiekty
posiadają pełne zaplecze techniczno-sanitarne i są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
Uzupełnieniem bazy OSiR są obiekty przyszkolne oraz klubowe. Pełnowymiarowe sale gimnastyczne posiadają
trzy szkoły, niepełnowymiarowe znajdują się w siedmiu szkołach. Wszystkie
szkoły mają do dyspozycji boiska do gier

małych. Szkoły, które mają większe potrzeby w stosunku do posiadanej bazy
korzystają nieodpłatnie z bazy miejskiej.
Baza klubowa to 6 kortów tenisowych Klubu Tenisowego „Return”,
strzelnica do broni pneumatycznej
Klubu Sportowego „Technik”. W celu
pełniejszego zabezpieczenia potrzeb
społecznych w zakresie kultury fizycznej istniejąca baza sportowa jest sukcesywnie modernizowana.
Szkoły, które nie posiadają własnych obiektów sportowych oraz te, których obiekty nie spełniają wszystkich
niezbędnych do nauki wychowania fizycznego parametrów mogą korzystać
nieodpłatnie z obiektów sportowych
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mają tam
do dyspozycji: 3 hale, w tym jedną pełnowymiarową, siłownię, stadion z urzą-

dzeniami LA, wielofunkcyjne boisko do
gier, pływalnię z całym zapleczem techniczno-sanitarnym.
Wszystkie szkoły realizują program
zajęć wychowania fizycznego w obiekcie Krytej Pływalni (nauka pływania)
zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W ostatnim czasie oddano do użytku boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią przy Szkole Podstawowej
nr 6, kompleks boisk zrealizowanych
w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Szkole Podstawowej nr 4 oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji. W roku 2010 rozpoczyna się budowa dwóch pełnowymiarowych hal
sportowych. (...)
■ Michał Kowalik

XVI Międzynarodowy Festiwal

W

takiej scenerii i przyjaznym środowisku znaleźli się od 5 do 6 czerwca 2010 r. uczestnicy
XVI Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży. Przyjechali do Zamościa wiedząc,
że czeka tu na nich jak zwykle od szesnastu lat grono przyjaciół, wspaniała
atmosfera i możliwość udziału w perfekcyjnie przygotowanych zawodach
sportowych oraz kulturalnych imprezach towarzyszących. Wraz ze sportowcami do Zamościa przybyli uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum
odbywającego się pod hasłem „Sport
dla wszystkich strategią jutra”.

Sportu Dzieci i Młodzieży

W tym miejscu warto przypomnieć
dotychczasowych zwycięzców festiwali:
Lp.

Rok

I miejsce

1.

1995

Lublin – Polska

2.

1996

Lwów – Ukraina

3.

1997

Lublin – Polska

4.

1998

Zamość – Polska

5.

1999

Tarnopol – Ukraina

6.

2000

Zamość – Polska

7.

2001

Zamość – Polska

8.

2002

Użgorod – Ukraina

9.

2003

Zamość – Polska

10.

2004

Zamość – Polska

11.

2005

Brześć – Białoruś

12.

2006

Brześć – Białoruś

13.

2007

Dniepropietrowsk –
Ukraina

14.

2008

Zamość – Polska

15.

2009

Dniepropietrowsk –
Ukraina

16.

2010

Dniepropietrowsk –
Ukraina

Wspaniała pogoda, która dostosowała się do nastroju imprezy pozwoliła rozegrać wszystkie zaplanowane
konkurencje, na które złożyły się: tenis, piłka ręczna, lekka atletyka, zapasy, badminton, piłka siatkowa.

Fot. Zamojskie TKKF
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 Towarzystwo Przyjaźni „Polska - Ukraina”
 Towarzystwo Przyjaźni „Polska - Słowacja”
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WystrzałowyJarmark Hetmański

Fot. Zamojskie TKKF

Z

Marta Przeździecka, Departament Sportu
Powszechnego MSiT
Fot. KFSdW

wały się z zachowaniem wszelkich zasad fair play i widząc radość na twarzach
ich uczestników, można z całą pewnością stwierdzić, że najważniejsza w tym
wszystkim była zabawa.
Ostatecznie po dwóch dniach zmagań zwyciężyła reprezentacja Dniepropietrowska Ukraina, drugie miejsce na
podium przypadło dla Użgorodu Ukraina, trzeci byli reprezentanci Miskolca
Węgry.
Równolegle z zawodami sportowymi obradowali uczestnicy międzynarodowego sympozjum.
■ Michał Kowalik

Fot. Zamojskie TKKF

Jako że w festiwalu nie tylko wynik
jest ważny, organizatorzy jak zwykle zaznaczyli związki sportu z kulturą, organizując uroczyste otwarcie, w którym swoje umiejętności zaprezentowały dzieci
z sekcji akrobatycznej ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łucku. Porywające
widowisko, jakie stworzyli i zaprezentowali w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zamościu na długo zapadło w pamięci uczestniczących ekip i było dobrym
wstępem do rywalizacji sportowej.
W festiwalu uczestniczyły ekipy: Bardejov Słowacja, Chełm Polska, Dniepropietrowsk Ukraina, Helmond Holandia,
Kowel Ukraina, Lublin Polska, Ludwin
Polska, Lwów Ukraina, Łuck Ukraina,
Miskolc Węgry, Użgorod Ukraina, Zamość Polska, Melitopol Ukraina, Zaporoże Ukraina, które zaprezentowały wysoki
poziom sportowy oraz niesłychaną wolę
walki. Jednak zawody sportowe odby-

Producenci, twórcy ludowi i kolekcjonerzy przez dwa dni handlowali
na całego. Zespoły taneczne i muzyczne tańcowały i grały do upadłego. Krupnik zamojski i kulisz kozacki do woli, a wszystko to pod opieką
prawie trzystu zbrojnych na XVI Jarmarku Hetmańskim w Zamościu.

Międzynarodowe Sympozjum

„Sport dla wszystkich strategią jutra”
Termin i miejsce:
28-29 maja 2010 r. - Zamość, hotel „Jubilat”, ul. Wyszyńskiego 52
Organizator:
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
Współpraca:
 Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
 Urząd Miejski w Zamościu
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Fot. KFSdW

Uczestnicy:
Naukowcy i praktycy, animatorzy kultury fizycznej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Holandii
i Węgier. Ponadto w sympozjum uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele resortów i urzędów centralnych z kraju i zagranicy, naukowcy akademii
wychowania fizycznego i innych wyższych uczelni, kierownicy ekip uczestniczących w XVI Międzynarodowym Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży - Zamość 2010, działacze klubów sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej.

Program sympozjum:
28 maja 2010 r. – I sesja plenarna
1. „Polityka państwa w zakresie rozwoju sportu
i rekreacji - programy i zadania realizowane
z organizacjami pozarządowymi” – Marta Przeździecka, Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. „XVI lat Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży w Zamościu jako realizacja idei integracji młodzieży w Unii Europejskiej” – Michał
Kowalik, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Zamościa.
3. „Aktywność fizyczna w III wieku” – red. Elżbieta Banasiak, wykładowca Uniwersytetu
III Wieku Warszawa.
29 maja 2010 r. – II sesja plenarna
1. „Wykorzystanie lokalnych warunków do
uprawiania sportu dla wszystkich”, „Sport
dla wszystkich na bezpiecznych obiektach
i urządzeniach sportowych” – Lech Bartnik,
przewodniczący Komitetu Technicznego
Zespołu Certyfikacji przy Instytucie Sportu
w Warszawie, zastępca dyrektora WOSiR. (...)

Organizatorzy, wystawcy oraz odwiedzający od rana do wieczora Rynek
Wielki i fosę przed Bastionem VII, mieszkańcy i goście, zgodni byli co do jednego
– Jarmark Hetmański połączony z Festiwalem Produktu Lokalnego i inscenizacjami historycznymi to strzał w dziesiątkę. Zresztą wystrzałowych atrakcji było
co niemiara. Polskich ze wszystkich zakątków, ukraińskich z pobliskiej Żółkwi,
nieco dalszego Lwowa i Kijowa a nawet
z odległego Krymu. Przybyli nawet najprawdziwsi Indianie, „Warchoły i Pijanice” z Warszawy i kataryniarz - też oraz
Regiment Króla Jegomości.
Współcześni kupcy zastawili produktami swoje kramy niczym przed wiekami. Przepyszne były tam wyroby wędliniarskie, sery różnych smaków, chleby
największe w świecie i balony dla dzieci. Panie zakupiły biżuterię na kilogramy,
panowie pajdy chleba ze smalcem, a najmłodsi non stop zerkali na łakocie.
Gwarno było niesamowicie. W sobotę warzyli „Krupnik Hetmański” i zjeść
można było dobrze i za darmo. To samo
było w niedzielę, tylkoczę-

stowano „Kuliszem kozackim”, by było
sprawiedliwie. Jeśli było mało, to ziemniak pieczony za pieniądze serwowano.
Potem konkursy ogłaszano, kto dobry w kuchni wnet startuje, więc go certyfikatem honorują. Dobra zabawa bez
muzyki? Muzyka była i to dwojaka. Grano na scenie – pierwsi uczniowie muzykowania uczeni w państwowej szkole.
Zanim na scenie – grali na rynku i swojską
nutą uwiedli setki. To „Dobry ludie”, prosto ze Lwowa, grali, śpiewali i parę groszy
za to dostali. Na Rynku Wielkim bito też
monety, choć środkiem płatniczym być
nie mogły ale jedynie gadżetem.
Raz po raz wystrzał armatni przestraszał gołębie i starsze damy. To podjazd
szwedzki zapuścił się aż pod twierdzę,
bez szans na udział w imprezie. Najpierw
życie obozowe toczyło się własnym trybem, a potem zbrojni w wielkiej sile pokazy dawali aż do ciemnej nocy, aż wreszcie namioty bractw zapełniły całą fosę.
Gwiazdą wieczoru byli „Haydamaky” i choć kazali na siebie czekać, to warto było ich posłuchać. Kto jeszcze żyw to
spieszył do fosy bitwę ogniową oglądać
ze Szwedem. Artyleria zamojska oddała
im ciosy, na dowód, że po próżnicy chleba nie jedzą.

■ Michał Kowalik

Elżbieta Banasiak, wykładowca Uniwersytetu III Wieku Warszawa
Fot. KFSdW

Fot. Jacek Bełz

Dzień drugi obfitował w nowe zdarzenia. Najpierw wszyscy gromadzili się
wokół „Stołu Szwedzkiego” i z otwartą
buzią nowej opowieści baczyli – jak „Sobiepan” pogonił króla szwedzkiego spod
Zamościa. Zasłynął przeto Zamość na
wieki i trafił z opowieścią o wiktorii w Trylogii pod strzechy. Jednym słowem – rycerze z całej Polski Zamość obronili i jeszcze Szwedów nieźle nakarmili.
Posileni smakołykami polskimi i ukraińskimi, obkupieni ponad miarę w piróg janowski i biłgorajski, z pętem suchej
kiełbasy, z ostatnią nalewką żurawinową w garści zasiedli zamościanie i goście
w krzesłach, stanęli w podcieniach – by
rozrywki zażywać.
Na scenie polonez znanej wszystkim „Zamojszczyzny”, potem Chopin dał
się słyszeć, aż wreszcie znajome dźwięki
i słowa – to laureaci dają popis znajomości Grechuty.
Organizatorzy dumni byli jak pawie,
bo atmosferę jarmarku wszyscy chwalili.
Pospolite ruszenie zwinęło obóz i wróciło do domów, handlowcy do swoich zakładów, a publika skora do uciech – do
wspomnień o najbardziej udanych „jarmarcznych dniach”.
A wszystko to się odbyło pod patronatem miłościwie nam panującego prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego i Eugeniusza Januszewicza – Mera
Żółkwi.
■ Teresa Madej
Źródło: Zamość online

Kiedy sportowcy - uczestnicy festiwalu
zmagali się na obiektach sportowych,
Zamość szalał na Jarmarku Hetmańskim.

Fot. Jacek Bełz
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4-6 czerwca 2010 r., Sieraków

V Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia
Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy ZG TKKF przy ul. Poznańskiej
27 w Sierakowie gościł 4–6 czerwca
uczestników V Festiwalu Sportu i Zdrowia. Wśród wielu zaproszonych, oprócz
gospodarzy ziemi sierakowskiej, był wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
Sportu – Tadeusz Tomaszewski.
Organizatorem festiwalu jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Cel:
promocja wartości zdrowotnych aktywności ruchowej
• integracja środowisk poprzez uczestnictwo w różnych formach rywalizacji
• prezentacja wzorców organizacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych
W festiwalu wzięli udział członkowie stowarzyszeń kultury fizycznej z całej Polski. Każda ekipa mogła zgłosić dowolną liczbę uczestników. W ramach
festiwalu odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:
dyscypliny indywidualne:
– wędkarstwo
– pływanie – stylem dowolnym 25/50 m,
zjazd w zjeżdżalni wodnej

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ergometr wioślarski
dart
rzut podkową
szachy oraz warcaby 100-polowe
tenis
tenis stołowy
kręglarstwo
łyżworolki
biegi młodzieżowe

–

bieg przełajowy wokół jeziora – kategorie kobiet i mężczyzn

dyscypliny zespołowe:
– piłka nożna 5-osobowa
– koszykówka, w tym uliczna 3-osobowa
– siatkówka
– siatkówka plażowa
W 14 dyscyplinach i konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych udział wzięło ponad 2500 uczestników z całego kraju.
Dużą popularnością cieszyły się zawody dla dzieci pod nazwą „TKKF dzieciom” oraz biegi popularne wokół jeziora Jaroszewskiego.
Najwięcej startujących przyciągnęły
konkurencje:
– rzut lotką do tarczy – 351 osób
– kręgle - 286 osób
– ergometr wioślarski – 264 osoby
– rzut kaloszem – 216 osób
Jezioro Jaroszewskie było hojne
również dla wędkarzy, którzy łącznie
złowili 5,5 kg ryb.
Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin i konkurencji otrzymali puchary,
medale i dyplomy.
Przeprowadzono również zawody
we wszystkich dyscyplinach zespoło-

dla wszystkich

Klasyfikacja generalna drużynowa
I. kategoria - młodzież
1. wielkopolskie
419 pkt.
2. kujawsko-pomorskie
203 pkt.
3. śląskie
174 pkt.
4. mazowieckie
141 pkt.
5. lubuskie
68 pkt.
6. dolnośląskie
56 pkt.
7. zachodniopomorskie
50 pkt.
8. łódzkie
48 pkt.
9. świętokrzyskie
32 pkt.
10. pomorskie
4 pkt.
II. kategoria - dorośli
1. śląskie
2. mazowieckie
3. wielkopolskie
4. dolnośląskie
5. łódzkie
6. lubuskie
7. zachodniopomorskie
8. pomorskie
9. kujawsko-pomorskie
10. świętokrzyskie

•
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wych gier sportowych, w różnych kategoriach wiekowych.

546 pkt.
389 pkt.
276 pkt.
139 pkt.
119 pkt.
111 pkt.
83 pkt.
78 pkt.
76 pkt.
66 pkt.

Wyniki
Zjazd na czas na zjeżdżalni wodnej
kategoria - dziewczęta,
szkoły podstawowe
1. Wiktoria Micbrat
mazowieckie
12,06
2. Anna Kantor
wielkopolskie
12,60
3. Julia Nowicka śląskie
13,50
kategoria - chłopcy, szkoły podstawowe
1. Bartosz Świątkowski
kujawsko-pomorskie
11,40
2. Olgierd Piotrowski
kujawsko-pomorskie
11,84
3. Szymon Wilczyński
kujawsko-pomorskie
12,00
kategoria - dziewczęta, gimnazjum
1. Patrycja Panek
kujawsko-pomorskie
11,72
2. Martyna Meinke
kujawsko-pomorskie
11,90

3. Magdalena Ziwirecka
kujawsko-pomorskie
12,00
kategoria - chłopcy, gimnazjum
1. Maciej Palcyn
kujawsko-pomorskie
12,81
2. Michał Szymczak
dolnośląskie
14,13
3. Maksymilian Morka
18,2
kategoria - kobiety poniżej 35 lat
1. Anna Rzepka
śląskie
12,72
2. Anna Pyzara
mazowieckie
12,90
3. Kamila Tryplik
dolnośląskie
19,80
kategoria - mężczyźni poniżej 35 lat
1.Bartosz Krawczyk łódzkie
11,25
2. Michał Bedyk
łódzkie
11,69
3. Arkadiusz Głowacki
łódzkie
11,72
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Elżbieta Górska śląskie
12,43
2. Katarzyna Wojda
mazowieckie
12,87
3. Mariola Sarnecka
dolnośląskie
13,80
kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Wiesław Sacharczuk
lubuskie
11,47
2. Dariusz Gorczyński
wielkopolskie
11,50
3. Michał Janecki śląskie
11,75
Zawody na ergometrze wioślarskim
kategoria - dziewczęta do 13 lat, 150 m
1. Angelika Banach
kujawsko-pomorskie
0,30,3
2. Agata Pawlak
wielkopolskie
0,49,4
3. Martyna Stachera
wielkopolskie
0,59,9
kategoria- dziewczęta, 14-16 lat, 150 m
1. Magdalena Ziarnecka
kujawsko-pomorskie
1,08,6
2. Klaudia Lustig
kujawsko-pomorskie
1,09,2
3. Monika Frątczak
kujawsko-pomorskie
1,10,3
kategoria - chłopcy, 14-16 lat, 150 m
1. Michał Szymczak
dolnośląskie
32,1
2. Mikołaj Tubiszewski
kujawsko-pomorskie
32,8
3. Kamil Smoliński
kujawsko-pomorskie
34,3
kategoria - dziewczęta 17-20 lat, 300 m
1. Anna Wiśniewska
mazowieckie
1,08,9
2. Elzbieta Kalinowska
śląskie
1,14,0
3. Anna Rzepka
śląskie
1,17,9

kategoria - chłopcy od 17 lat, 300 m
1. Łukasz Ziarnecki
kujawsko-pomorskie
0,54,2
2. Marcin Dziubański
wielkopolskie
0,55,6
3. Krzysztof Chojnicki
lubuskie
0,56,5
kategoria - kobiety 20-35 lat, 300 m
1. Anna Pyzara
mazowieckie
1,03,7
2. Grażyna Nitsche
wielkopolskie
1,05,9
3. Katarzyna Wojda
mazowieckie
1,07,5
kategoria - mężczyźni 20-35 lat, 300 m
1. Radosław Gorzka
mazowieckie
0,49,4
2. Andrzej Słoń
pomorskie 0,52,8
3. Grzegorz Sygut śląskie
0,54,3
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Barbara Kozioł
świętokrzyskie
1,08,5
2. Barbara Wawrzeńczyk
świętokrzyskie
1,08,7
3. Ewa Lobert
dolnośląskie
1,10,1
kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Karol Nitschke
wielkopolskie
0,47,6
2. Leszek Bylinka
mazowieckie
0,50,2
3. Piotr Szymczak
dolnośląskie
0,53,1
Rzut podkową
kategoria - chłopcy,
szkoła podstawowa, do 13 lat
1. Norbert Puczyński
śląskie
21
2. Maciej Szymański
lubuskie
7
3. Wojciech Janecki
śląskie
6
kategoria
- dziewczęta, gimnazjum, 14- 16 lat
1. Ewelina Kurzawska
kujawsko-pomorskie
17
2. Marzena Czerwińska
zachodniopomorskie
14
3. Sara Drążczyk
kujawsko-pomorskie
14
kategoria
- chłopcy, gimnazjum, 14-16 lat
1. Michał Szymczak
dolnośląskie
34
2. Beniamin Chojnicki
lubuskie
14
3. Jakub Wawrzyniek
wielkopolskie
10
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kategoria - dziewczęta, 17-19 lat
1. Aleksandra Barsul
zachodniopomorskie
20
2. Elżbieta Kalinowska
śląskie
14
3. Anna Wiśniewska
mazowieckie
10
kategoria - chłopcy, 17-19 lat
1. Mateusz Ziółkowski
mazowieckie
21
2. Łukasz Środa
wielkopolskie
20
3. Konrad Chodyra mazowieckie 18
kategoria - kobiety, 20-35 lat
1. Izabela Słownik
mazowieckie
41
2. Walentyna Mąka pomorskie
21
3. Anna Pyza
mazowieckie 20
kategoria - mężczyźni, 20-35 lat
1. Dariusz Kasprzak
mazowieckie
44
2. Arkadiusz Bartosiewicz
śląskie
41
3. Aleksander Górka
śląskie
34
kategoria - kobiety od 36 lat
1. Krystyna Gluzińska
kujawsko- pomorskie
41
2. Grażyna Domagała
lubuskie
34
3. Bogumiła Zalewska
mazowieckie
28
kategoria - mężczyźni od 36 lat
1. Artur Kozłowski śląskie
54
2. Ryszard Myśliwski
mazowieckie
51
3. Ireneusz Krajnik lubuskie
47
Łyżworolki
kategoria - kobiety do 35 lat
1. Elżbieta Salomon
wielkopolskie
2. Aneta Jarguz
śląskie
3. Elżbieta Charabin
wielkopolskie

kategoria - mężczyźni do 35 lat
1. Dariusz Radziejewski
śląskie
0,51,87
2. Michał Res
śląskie 0,52,56
3. Grzegorz Sygut śląskie 0,55,27
Zawody wędkarskie
1. Stanisław Maik
wielkopolskie
2. Tomasz Dzięgielewski
wielkopolskie
3. Waldemar Podgórski
mazowieckie

dla wszystkich

0,83
0,82

Konkurencje indywidualne
Warcaby
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Sylwia Podgórska
mazowieckie
4
2. Anna Pyzara
mazowieckie
2
kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Michał Klimek
mazowieckie
14
2. Stanisław Groblewski
mazowieckie
12
3. Ryszard Komorowicz
wielkopolskie
10
Szachy
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Anna Matuszewska
mazowieckie
2
2. Małgorzata Woźniak
mazowieckie
1

0,49,88
0,54,88
1,02,79

kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Alfred Juchniewicz
zachodniopomorskie
5
2. Stanisław Groblewski
mazowieckie
3,5
3. Mirosław Matuszewski
mazowieckie
3
Kręgle
kategoria - dziewczęta do 20 lat
1. Urszula Pieczątkiewicz
wielkopolskie
2. Klaudia Kołakowska
wielkopolskie
3. Monika Rzepka śląskie
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8
7
7

kategoria - chłopcy do 20 lat
1. Mariusz Bulański
wielkopolskie
15
2. Jakub Wawrzyniak
wielkopolskie
13
3. Michał Ratajczak lubuskie
9
kategoria - kobiety, 20-35 lat
1. Monika Walentynowicz
pomorskie
16
2. Daria Koć
mazowieckie 14
3. Izabela Słowik mazowieckie 12
kategoria - mężczyźni, 20-35 lat
1. Łukasz Stępień pomorskie
16
2. Konrad Stępień świętokrzyskie 14
3. Piotr Wąsowski mazowieckie 11
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Grażyna Domagała
lubuskie
16
2. Danuta Borowczyk
wielkopolskie
15
3. Elżbieta Michalska
łódzkie
14
kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Stefan Swigon dolnośląskie 19
2. Tadeusz Kaczmarek
wielkopolskie
18
3. Stefan Goglewski
mazowieckie
16
Turniej darta
kategoria - dziewczęta do 13 lat
1. Anita Góral
wielkopolskie
2. Zuzanna Płocharczyk
wielkopolskie
3. Emilia Fiszer
wielkopolskie
kategoria - chłopcy do 13 lat
1. Dominik Krzyżaniak
wielkopolskie
2. Kamil Dolata
wielkopolskie
3. Maciej Szymański
lubuskie
kategoria - dziewczęta, 14-16 lat
1. Patrycja Panek
kujawsko-pomorskie
2. Monika Frątczak
kujawsko-pomorskie
3. Amanda Duszyńska
kujawsko-pomorskie
kategoria - chłopcy, 14-16 lat
1. Jakub Wawrzyniak
wielkopolskie
2. Maciej Polcyn
kujawsko-pomorskie
3. Jakub Środa
wielkopolskie
kategoria - dziewczęta, 17-20 lat
1. Irmina Koć
mazowieckie
2. Katarzyna Zdrajek
kujawsko-pomorskie
3. Elżbieta Kalinowska
śląskie

65
65
52

60
45
43

37
33
29

40
35
33
41
31
22

kategoria - chłopcy, 17-20 lat
1. Daniel Kreft
wielkopolskie 80
2. Grzegorz Rybarczyk
wielkopolskie
50
3. Łukasz Środa
wielkopolskie 45
kategoria - kobiety, 20-35 lat
1. Anna Płocharczyk
wielkopolskie
63
2. Anna Pyzara
mazowieckie 59
3. Izabella Słowik mazowieckie 59
kategoria - mężczyźni, 20-35 lat
1. Rafał Zajko
dolnośląskie 84
2. Maksymilian Małko
dolnośląskie
67
3. Mateusz Juszczyszyn
dolnośląskie
67
kategoria - kobiety powyżej 36 lat
1. Elżbieta Szeligowska
śląskie
70
2. Beata Frąckowiak
wielkopolskie
57
3. Krystyna Pająk łódzkie
51
kategoria - mężczyźni powyżej 36 lat
1. Dariusz Jeleniewski
wielkopolskie
92
2. Szymon Gadomski
mazowieckie
86
3. Mieczysław Molęda
mazowieckie
83
Konkurencje zespołowe
Turniej piłki nożnej 5-osobowej
kategoria młodzieżowa
1. TKKF Poznań
wielkopolskie
2. TKKF Siemianowice
śląskie
3. TKKF Otwock
mazowieckie
kategoria - seniorzy + open
1. TKKF Barcelona
łódzkie
2. TKKF Kociołek
śląskie
3. TKKF Radom
mazowieckie
kategoria - oldboy
1. Energo Sport
śląskie
2. Autobusy Katowice
śląskie
3. TKKF Kwidzyn
pomorskie
Turniej siatkówki
kategoria - kobiety
1. Dzikusy Łódź
łódzkie
2. Iskra Kielce
świętokrzyskie
3. Konin
wielkopolskie
kategoria - mężczyźni do 35 lat
1. Relaks Wodzisław
śląskie
2. Zgierz
łódzkie
3. Sportowiec Częstochowa śląskie
kategoria - mężczyźni powyżej 35 lat
1. Sportowiec Częstochowa śląskie
2. Wodzisław
śląskie
3. Konin
wielkopolskie

Turniej siatkówki plażowej
kategoria - poniżej 35 lat
1. Marciński - Chudziak
śląskie
2. Jajus - Pawliczek
śląskie
3. Boś - Sosiński
świętokrzyskie
kategoria powyżej 35 lat
1. Walentynowicz - Walentynowicz
pomorskie
2. Trzaska - Szymczak dolnośląskie
3. Kowalik - Kowalik
śląskie
Turniej koszykówki ulicznej
1. Częstochowa
śląskie
2. Sierpc
mazowieckie
3. Otwock
mazowieckie
Turniej koszykówki
1. TKKF Sportowiec
śląskie
2. Kormoran
wielkopolskie
3. Sokół Ostrów Wlkp. wielkopolskie
Biegi młodzieżowe
kategoria - dziewczęta,
rocznik 2000 i młodsze
1. Natalia Helak wielkopolskie 1,45
2. Nicol Korytkowska
wielkopolskie
1,48
3. Emilia Fischer wielkopolskie 1,50
kategoria - chłopcy, 2000 i młodsi
1. Bartłomiej Wylęgała
wielkopolskie
1,48
2. Patryk Wachecki śląskie
1,49
3. Jeremiasz Rakowski
wielkopolskie
1,50
kategoria - dziewczęta, rocznik 1999
1. Jowita Szubert
wielkopolskie
1,21
2. Wiktoria Kozłowska
śląskie
1,32
3. Sandra Fischer
wielkopolskie
1,54
kategoria - chłopcy, 1999
1. Kamil Herżog
kujawsko-pomorskie
1,34
2. Olgierd Piotrkowski
kujawsko-pomorskie
1,38
3. Patryk Testka
wielkopolskie
1,45
kategoria - dziewczęta, rocznik 1998
1. Patrycja Juszczyk
wielkopolskie
5,23
2. Aleksandra Romańczuk
wielkopolskie
5,24
3. Kamila Stegienta
kujawsko- pomorskie
5,32
kategoria - chłopcy, 1998
1. Kamil Wojciechowski
wielkopolskie
2,00
2. Patryk Korytkowski
wielkopolskie
2,05
3. Łukasz Stefański
wielkopolskie
2,07

kategoria - dziewczęta, rocznik 1997
1. Angelika Banach
kujawsko-pomorskie
2. Karolina Krajewska
kujawsko-pomorskie
3. Sandra Wylęgała wielkopolskie
kategoria - chłopcy, 1997
1. Szymon Ignasiak
wielkopolskie
4,38
2. Szymon Wilczyński
kujawsko-pomorskie
4,4
3. Mikołaj Wojciechowski
wielkopolskie
4,41
kategoria - dziewczęta, 1994- 1996
1. Martyna Reinke
kujawsko-pomorskie
2. Ewelina Kurzawska
kujawsko-pomorskie
3. Sara Drążczyk
kujawsko-pomorskie
kategoria - chłopcy, 1994-1996
1. Wojciech Kowalski
kujawsko-pomorskie
8,44
2. Daniel Przybylski
kujawsko-pomorskie
8,52
3. Kamil Smoliński
kujawsko-pomorskie
9,05
kategoria - chłopcy, 1991-1993
1. Mateusz Rodewalt
wielkopolskie
8,5
2. Maciej Lis
kujawsko-pomorskie
9,27
3. Krzysztof Pawlak
wielkopolskie
9,54
Poza punktacją ogólną
Bieg VIII Pojezierza
Międzychodzko-Sierakowskiego
kategoria - kobiety, 3 km
1. Amanda Duszyńska
kujawsko-pomorskie
9,55
2. Aleksandra Sosińska
wielkopolskie
11,43
3. Aneta Radziejewska
śląskie
12,11
kategoria - mężczyźni, 3 km
1. Marek Hęczka
dolnośląskie
8,09
2. Mikołaj Tubiszewski
kujawsko-pomorskie
8,32
3. Paweł Łukowiak
wielkopolskie
8,41
Pozostałe wyniki na http://www.zgtkkf.pl
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Światowy Dzień Marszu TAFISA

Ogólnopolska Kampania Prozdrowotna
Miesic dla Zdrowia - Maj 2010

TESTY SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ
Oceń poziom swojej sprawności

www.tkkf.maraton.pl

Impreza
zorganizowana
Zarząd
Główny
TKKF
na zlecenieMieMiJuż
po raz
dziewiąty w 93przez
miastach
Polski
TKKF
zorganizował
nisterstwa
SportuAktualnie
i Turystyki
siąc
dla Zdrowia.
w całej kampanii uczestniczyły 377 933
osoby.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w minionych pięćdziesięciu latach
swojej działalności inicjowało wiele akcji,
kampanii i działań programowych nakierowanych na poprawę zdrowia społeczeństwa polskiego. W ostatnich dziesięciu
latach prawie wszystkie działania programowe TKKF za główny cel przyjmują profilaktykę prozdrowotną uczestników.
Pod koniec lat 80. TKKF przez podjęcie
realizacji „Programu Serce” stał się pierwszą organizacją kultury fizycznej, która przy
pomocy i pod fachowym nadzorem lekarzy wdrożyła ogólnopolski „Program walki z chorobami układu krążenia”. Wówczas
i dziś w zespołach prewencji pierwotnej
i wtórnej ćwiczy setki osób. Wielu lekarzy
przez kontakt z TKKF uczyła się nowoczesnych metod zapobiegania i leczenia ruchem chorób układu krążenia.
Dziś, gdy świadomość przeciętnego
Polaka skłania go do stałego uczestnictwa
w aktywnym wypoczynku i sporcie dla
wszystkich, proponujemy Miesiąc dla Zdrowia – prostą, bezpłatną, efektywną kampanię prozdrowotną, która ma uświadomić
możliwości korzystania z ruchu w formie
zorganizowanej, pod fachowym okiem instruktora rekreacji.
Tegoroczny Miesiąc dla Zdrowia 2010
wprowadza nowy element – testy sprawności fizycznej. Proste sprawdziany powtarzane przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni
dają nam informację na ile nasza aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na nasze zdrowie.
Uczestników Miesiąca dla Zdrowia zapytaliśmy, jak trafili do naszej kampanii i co
było powodem chęci uczestnictwa w Miesiącu dla Zdrowia.

Ankieta
Najwięcej ankietowanych przyznało,
że przyczyną udziału w zajęciach ruchowych w ramach akcji była troska o zdrowie
z własnej inicjatywy (32%). Często podawanym motywem była też chęć poprawy
sylwetki (21%). Z całą pewnością budujące jest, że społeczeństwo postrzega ak-
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Test sprawności mięśni brzucha

Powodem, dla którego chcę
uczestniczyć w zajęciach
w klubach fitness w ramach
„Miesiąca dla Zdrowia” jest:

%

Test ten polega na wielokrotnym wykonaniu z pozycji leżenia tyłem siadu prostego, ramiona przy biodrach. Podstawę oceny
poziomu sprawności mięśni brzucha stanowi liczba powtórzeń zadania osiągnięta
w czasie 60 sekund.

troska o zdrowie z własnej inicjatywy
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Normy do oceny poziomu sprawności
mięśni brzucha

chęć poprawy sylwetki

21

Testy sprawności fizycznej

potrzeba ruchu

13

rozładowanie stresu

6

potrzeba kontaktu z ludźmi

5

poszukiwanie rozrywki i zabawy

5

Testy spełniają następujące funkcje:
• umożliwiają dokonanie pomiaru poziomu
ogólnej sprawności organizmu lub poziomu rozwoju wybranej cechy motorycznej, jak też stopnia opanowania określonej
umiejętności ruchowej,
• pozwalają dokonać analizy oraz oceny
zmian, jakie nastąpiły w zakresie sprawności ruchowej osoby ćwiczącej po upływie pewnego okresu; stanowią zatem
ważne kryterium oceny efektów oraz
skuteczności ćwiczeń i zajęć ruchowych
osób uprawiających systematycznie działalność rekreacyjno-sportową,
• osiągnięte wyniki prób sprawnościowych,
mogą odegrać istotną pozytywną rolę
w kształtowaniu motywacji systematycznego uprawiania zajęć ruchowych, sportu dla zdrowia, w celu poprawy osobistej
sprawności ruchowej, bądź też opanowania określonej umiejętności ruchowej.

tywność fizyczną jako postawę utrzymania zdrowia i skuteczny sposób pozbycia
się nadmiaru tkanki tłuszczowej.

„ucieczka” od obowiązków domowych

5

ciekawość innych form ruchu

5

skorzystanie z darmowej oferty

4

chęć dokonania zmian w swoim życiu

3

zastosowanie się do zaleceń lekarza

1

moda na udział w takich zajęciach

1

realizacja zainteresowań, hobby

1

O darmowych konsultacjach
i zajęciach w klubach fitness
dowiedziałam(em) się z:

%

trafiłam tu przez przypadek

43

z ulotki

21

od koleżanki, członka rodziny

14

nie pamiętam

8

z plakatu lub tablicy reklamowej

7

z gazety

6

od lekarza, w placówce służby zdrowia

1

z telewizji, radio

0

Niepokojący natomiast wydaje się
fakt, że tylko 1% ankietowanych korzysta
z walorów aktywnej rekreacji z zaleceń lekarza. Jednym z założeń kampanii było
popularyzowanie aktywności ruchowej
społeczeństwa przez wykorzystanie autorytetu pracowników służby zdrowia.
A testy sprawności fizycznej stały się
prawdziwym hitem tegorocznego Miesiąca dla Zdrowia.

Próba gibkości - skłon tułowia
Stojąc na drewnianym podeście należy wykonać skłon w przód przy wyprostowanych kolanach, sięgając końcami palców
rąk jak najniżej. Utrzymać tę pozycję przez
2 sekundy. Podstawę oceny gibkości stanowi różnica pomiędzy poziomem podestu
a najniższym punktem dotkniętym palcami
na podziałce, mierzona w centymetrach.

Test marszowy

Omawiany test polega na wykonaniu
jak największej liczby podciągnięć na drążku w podchwycie oburącz. Pomiędzy poszczególnymi podciągnięciami nie należy robić przerw. Podstawę oceny poziomu
sprawności mięśni ramion stanowi wykonana liczba podciągnięć na drążku.

Test marszowy polega na przebyciu
marszem dystansu 1 km w jak najkrótszym
czasie lub na przejściu jak najdłuższego odcinka trasy w czasie 30 minut. Próbę wykonuje się w terenie płaskim. Podstawę oceny
wyniku stanowi czas przebycia trasy lub długość dystansu przebyta w ciągu 30 minut.

Normy do oceny poziomu sprawności
mięśni ramion

Normy do oceny
poziomu sprawności marszowej

Poziom sprawności
znakomity

14 i powyżej

b. wysoki

11-13

wysoki

7-10

średni

4-6

dostateczny

2-3

niski

1

b. niski

poniżej 1

Liczba powtórzeń

znakomity

49 i więcej

Test pływacki

b. wysoki

37-48

wysoki

28-36

średni

19-27

dostateczny

11-18

Test pływacki polega na przepłynięciu jak
najdłuższego dystansu w czasie 6 minut. Próbę wykonuje się w basenie pływackim. Podstawę oceny stanowi długość dystansu przebytego w podanym czasie.

niski

6-10

b. niski

poniżej 6

Normy do oceny poziomu sprawności
pływackiej

Próba siły mięśni

Poziom sprawności

Pokonany dystans

b. wysoki

300 m i więcej

wysoki

250-300 m

średni

200-250 m

Polega na wykonaniu jak największej
liczby przysiadów na całych stopach, ramiona wyprostowane w przód. Czas wykonania
ćwiczenia dowolny. Nie należy robić przerw
w czasie ćwiczenia.
Normy do oceny próby siły mięśni nóg

Poziom
sprawności

Czas na
1 km

Dystans
przebyty
w czasie 30
min

b. wysoki

poniżej
8 min

3,8 km
i powyżej

wysoki

8-10 min

3,0-3,8 km

średni

10-12 min

2,5-3,0 km

niski

12-15 min

2,0-2,5 km

b. niski

powyżej
15 min

poniżej
2,0 km

Liczba podciągnięć

Poziom sprawności

niski

150-200 m

b. niski

poniżej 150 m

Kobiety
Wiek w latach

Przykłady testów
sprawności fizycznej

Test sprawności mięśni ramion

Wynik

Test sprawności układu krążenia
Ćwiczący wykonuje określoną liczbę
przysiadów, w zależności od wieku. Przysiady
wykonuje się na całych stopach z ramionami
wyciągniętymi w przód, w czasie 60 s. Przed
próbą należy zmierzyć tętno w spoczynku.
Po zakończeniu próby ponownie mierzymy
tętno, aż do jego powrotu do stanu tętna
spoczynkowego. Czas powrotu tętna do normy mierzymy w minutach, stanowi on podstawę oceny sprawności układu krążenia.
Liczba przysiadów
uwarunkowana wiekiem
Wiek w latach

Liczba przysiadów
Kobiety

Mężczyzni

20-40

25

30

40-60

15

20

powyżej 60

10

10

b. dobry

dobry

średni

słaby

b. słaby

20-29

60 i więcej

59-51

50-40

39-30

29 i mniej

30-39

50 i więcej

49-41

40-30

29-20

19 i mniej

40-49

40 i więcej

39-31

30-20

19-10

9 i mniej

Poziom sprawności
układu krążenia

Powrót tętna do
normy

50-59

-

-

-

-

-

bardzo dobry

poniżej 1 min

Mężczyźni
Wiek w latach

Wynik
b. dobry

dobry

średni

słaby

b. słaby

20-29

80 i więcej

79-70

69-60

59-50

49 i mniej

30-39

70 i więcej

69-60

59-50

49-40

39 i mniej

40-49

60 i więcej

59-50

49-40

39-30

29 i mniej

50-59

40 i więcej

39-31

30-20

19-10

9 i mniej

60

-

-

-

-

-

Normy do oceny poziomu sprawności
układu krążenia

dobry

1-2 min

przeciętny

2-3 min

słaby

powyżej 3 min

Wszystkie testy można znaleźć w publikacji „Testy sprawności fizycznej. Oceń poziom swojej sprawności” wydanej przez Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej.
■ Ryszard Kowalski
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Polska Biega

P

o raz trzeci 11.05.2010 r. z inicjatywy Zofii Kosno - wójta gminy Jastrząb zorganizowano biegi gminne w ramach akcji „Polska biega” przy Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy
w Jastrzębiu, TKKF Jastrząb, Zespół Szkół Publicznych. Imprezę otworzyła wójt Zofia Kosno, życząc wszystkim jak najlepszych wyników.
W biegach udział wzięło 310 uczestników na trzech dystansach: 400 m, 800 m, 1500 m.

I miejsce

w kategorii chłopców

Klochowicz Dominika

Kazimierski Kacper

II miejsce

Kraska Dominika

Gołda Tomasz

III miejsce

Kosno Joanna

Mazur Igor

W biegu na 800 m w grupie do 13 lat zwyciężyli
w kategorii dziewcząt

w kategorii chłopców

I miejsce

Tuszyńska Lena

Kazimierski Jakub

II miejsce

Walkiewicz Ilona

Ziółko Patryk

III miejsce

Skłodowska Klaudia

Figarski Dominik

Pani wójt ze zwycięzcami biegu

Bieg na 800 m w grupie powyżej 13 lat zwyciężyli
w kategorii dziewcząt
I miejsce

Golińska Dominika

II miejsce

Golińska Kamila

III miejsce

Wełpa Klaudia

Bieg na 1500 m w grupie powyżej 13 lat zwyciężyli
w kategorii chłopców
I miejsce

Gołda Łukasz

II miejsce

Bodo Karol

III miejsce

Kazimierski Szymon

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali od p.
wójt Zofii Kosno w obecności Moniki Czerwiak – tegorocznej finalistki Miss Polonia 2010 Ziemi Radomskiej – medale i dyplomy.
Na zakończenie głos zabrał prezes TKKF Jastrząb –
Marian Kosno, dziękując wszystkim za aktywny udział
w imprezie. Bardzo serdecznie podziękowania należą się
nauczycielom, na czele z dyr. Zbigniewem Sarnatem i jego
zastępczynią Katarzyną Owczarek, za pomoc w zorganizowaniu akcji „Polska biega”.
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Zakopane, 20–23 marca 2010 r.
Zawody narciarskie dla młodzieży szkolnej po kilkunastoletniej
przerwie (15 lat) zagościły w stolicy Tatr.

Organizatorzy ze zwycięzcami

W biegu na 400 m w grupie do 10 lat zwyciężyli
w kategorii dziewcząt

Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Narciarskich

Uczestnicy, kibice i organizatorzy

Realizatorem zadania był Małopolski
Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
z Powiatowymi SZS w Limanowej i Nowym Targu. Organizacyjną stroną imprezy zajął się ZPO – Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy w Limanowej we współpracy
z Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
Ogólnopolskie Igrzyska w Biegach
Narciarskich były organizowane pod patronatem prezesa SZS, posła na Sejm RP
Wojciecha Ziemniaka oraz starostów
nowotarskiego – Krzysztofa Fabera i limanowskiego – Jana Puchały.
Zawody były dofinansowane ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prezes Małopolskiego
SZS w Krakowie Włodzimierz Nowak.
Jury Zawodów tworzyli: DT PZN Stanisław Mrowca, kierownik zawodów –
Feliks Piwowar i sędzia główny – Adam
Dudek. Sekretarzem zawodów była Agnieszka Baczkowska, kierownikiem Biura Zawodów i Obliczeń Teresa Piwowar.
Obsadę sędziowską zapewniali sędziowie w Podhalańskiej Komisji Sędziowskiej PZN i sędziowie z Limanowej. Za
pomiar czasu i biuro szybkich obliczeń
odpowiadała firma PIF Sport. Trasy biegowe były częściowo przygotowywane
przez COS Zakopane.
Nagrody dla najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach zapewnili:
Zarząd Główny SZS, starosta nowotarski,
starosta limanowski oraz prywatni sponsorzy: SKIPOL, GOL i inni.
Organizację zawodów wsparł również Urząd Miasta Zakopane. Patronat
medialny sprawował „SKIPOL – Wszystko
o białym szaleństwie” – najpopularniejsza strona internetowa nt. narciarstwa.
Galerię fotograficzną zawdzięczamy Andrzejowi Pajorowi.
W uroczystości otwarcia zawodów
uczestniczyli przedstawiciele ZG SZS:
Zdzisław Regucki i Feliks Piwowar
(kierownik zawodów), Małopolski SZS
reprezentował wiceprezes Stanisław

Mrowca (DT PZN), a Powiat Limanowski
– Paweł Pięta, dyr. ZPO Limanowa.
W uroczystości zakończenia zawodów 22 i 23 marca br. wzięli także udział:
wicestarosta limanowski Franciszek
Dziedzina, członek zarządu pow. lim.
Bolesław Żaba, dyrektor PCK Nowy Targ
Tadeusz Watycha wraz z Kapelą Góralską „Śfarni” oraz dyrektor ZSMS Zakopane Barbara Sobańska i Teresa Piwowar
– wielokrotna medalistka MP w biegach
narciarskich, reprezentantka Polski w latach 90. XX w.
Do Ogólnopolskich IMS w Biegach
Narciarskich zgłoszono ponad 180 uczniów z 7 województw i 170 zawodniczek
z 6 województw. W sumie odnotowano
354 osobostarty w całej imprezie.
Serdeczne podziękowania należą się
opiekunom-nauczycielom poszczególnych
szkół biorących udział w imprezie za trud
włożony w przygotowanie zawodników,
ale także za wysiłek w poszukiwaniu środków na udział swoich szkół w zawodach.
Punktacja zespołowa szkół
Kategoria dziewcząt
1.

NSS Ustrzyki Dolne

92 pkt.

2.

SP Kościelisko

65 pkt.

3.

SP 5 Siedlce

63 pkt.

4.

SP 3 Tomaszów Lubelski

40 pkt.

5.

SP Osieczany

32 pkt.

6.

SP nr 2 Biały Dunajec

28 pkt.

7.

SP nr 15 Jelenia Góra

22 pkt.

8.

ZSP Jedlicze

19 pkt.

9.

SP Chochołów
SP 2 Tomaszów Lubelski
SP Czarny Bór

17 pkt.

12.

SP 1 Ciche

16 pkt.

13.

SP Czarnorzeki

13 pkt.

14.

SP Obidowa

12 pkt.

15.

SP Ustianowa

10 pkt.

16.

SP Kluszkowce
SP Olsztyn k. Częstochowy

4 pkt.

18.

SP 11 Jelenia Górna

2 pkt.

19.

SP Żarnowiec

0 pkt.

20.

SP Wiśniowa

0 pkt.

21.

SP Dzianisz

0 pkt.

22.

SP 6 Boguszów

0 pkt.

23.

SP Kasina Wielka

0 pkt.

24.

SP 21 Wodzisław Śląski

0 pkt.

Puchar Starosty Limanowskiego dla
najlepszej szkoły z woj. małopolskiego w kategorii dziewcząt otrzymała
szkoła SP Kościelisko.
Punktacja zespołowa szkół
Kategoria chłopców
1.

SP Hańczowa

58 pkt.

2.

SP Wysowa Zdrój

48 pkt.

3.

NSS Ustrzyki Dolne

41 pkt.

4.

SP 3 Tomaszów Lubelski

31 pkt.

5.

SP Kościelisko

30 pkt.

6.

SP 2 Tomaszów Lubelski

27 pkt.

7.

SP Chochołów

25 pkt.

8.

SP Wiśniowa

22 pkt.

9.

SP 5 Siedlce

21 pkt.

10.

SP Kłodne

20 pkt.

11.

SP Żarnowiec
SP Ustianowa

18 pkt.

13.

SP Piątkowa

16 pkt.

14.

SP Dzianisz

14 pkt.

15.

SP Łopuszna

13 pkt.

16.

SP nr 2 Biały Dunajec

12 pkt.

17.

SP Kluszkowce

10 pkt.

18.

SP Podszkle

9 pkt.

19.

SP Czarny Bór

7 pkt.

20.

SP Rytro
ZSP Jedlicze
SP 15 Jelenia Górna

6 pkt.

23.

SP Nr 12 Siedlce

5 pkt.

24.

SP 6 Boguszów
SP 1 Ciche

4 pkt.

26.

SP Woźniki

2 pkt.

27.

SP Rycerka Górna

1 pkt.

28.

SP Obidowa

0 pkt.

29.

SP Olsztyn k. Częstochowy

0 pkt.

30.

SP 21 Wodzisław Śląski

0 pkt.

Puchar Starosty Nowotarskiego dla
najlepszej szkoły z województwa małopolskiego w kategorii chłopców otrzymała SP Hańczowa.
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Wyniki - Kategoria chłopców rocznik 1997, dystans 2 km C
1. Kuruc Mateusz
2. Stasz Michał

SP Hańczowa (małopolskie)

Kategoria dziewcząt rocznik 1997, dystans 2 km C

Kategoria chłopców rocznik 1997, dystans 2 km F

00:07:12,2

13 pkt.

1. Bielecka Anna

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:08:47,6

13 pkt.

1. Siatka Mateusz

SP Wiśniowa (małopolskie)

Kategoria dziewcząt rocznik 1997, dystans 2 km F
00:06:39,6

13 pkt.

1. Bielecka Anna

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:07:26,3

13 pkt.

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:07:50,0

11 pkt.

SP Chochołów (małopolskie)

00:08:04,7

10 pkt.

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:08:07,7

9 pkt.

SP Żarnowiec (podkarpackie)

00:07:30,4

11 pkt.

2. Mocur Paulina

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:09:02,0

11 pkt.

2. Kuruc Mateusz

SP Hańczowa (małopolskie)

00:06:40,1

11 pkt.

2. Mocur Paulina

3. Szymbara Rafał

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:07:31,7

10 pkt.

3. Zając Natalia

SP Ustianowa (podkarpackie)

00:09:04,6

10 pkt.

3. Szymbara Rafał

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:06:44,4

10 pkt.

3. Mleczek Monika

4. Siatka Mateusz

SP Wiśniowa (małopolskie)

00:07:42,1

9 pkt.

4. Zwarycz Marcelina

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:09:13,9

9 pkt.

4. Borkowski Patryk

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:06:51,7

9 pkt.

4. Kuryłek Paula

SP nr 2 Biały Dunajec (małopolskie)

00:09:16,9

8 pkt.

5. Marmol Krzysztof

SP Chochołów (małopolskie)

00:09:18,6

7 pkt.

6. Stasz Michał

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:09:24,4

6 pkt.

5. Borkowski Patryk
6. Walkosz Jan
7. Marmol Krzysztof

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:07:45,2

8 pkt.

5. Urbaś Beata

SP nr 2 Biały Dunajec (małopolskie)

00:07:50,4

7 pkt.

6. Mleczek Monika

SP Piątkowa (małopolskie)

00:07:53,3

6 pkt.

7. Kuryłek Paula

SP Piątkowa (małopolskie)

00:07:04,1

8 pkt.

5. Król Paulina

SP Czarny Bór (dolnośląskie)

00:08:11,4

8 pkt.

SP Żarnowiec (podkarpackie)

00:07:06,0

7 pkt.

6. Zwarycz Marcelina

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:08:25,9

7 pkt.

7. Bartmański Szymon

SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:07:09,4

6 pkt.

7. Urbaś Beata

SP nr 2 Biały Dunajec (małopolskie)

00:08:45,5

6 pkt.

SP nr 2 Biały Dunajec (małopolskie)

00:07:13,9

5 pkt.

8. Konik Marcelina

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:08:49,6

5 pkt.

SP 1 Ciche (małopolskie)

00:07:15,3

4 pkt.

9. Mosiądz Jowita

SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:08:59,2

4 pkt.

ZSP Jedlicze (podkarpackie)

00:07:22,5

3 pkt.

10. Łatka Klaudia

SP Czarny Bór (dolnośląskie)

00:09:02,3

3 pkt.

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:06:59,5

13 pkt.

1. Sendecka Karolina

00:08:27,2

13 pkt.

2. Pacholarz Krystian

SP Kłodne (małopolskie)

00:07:20,3

11 pkt.

2. Tomaszewska Natalia

3. Zieliński Krzysztof

SP Wysowa Zdrój (małopolskie)

00:07:27,8

10 pkt.

3. Pasławska Sandra

4. Koszyk Arkadiusz

SP Hańczowa (małopolskie)

00:07:38,2

9 pkt.

4. Batko Mariola

8. Skalski Jan

SP Hańczowa (małopolskie)

00:08:09,0

5 pkt.

8. Mosiądz Jowita

SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:32,1

5 pkt.

8. Walkosz Jan

9. Styrczula Jakub

SP Kościelisko (małopolskie)

00:08:09,2

4 pkt.

9. Konik Marcelina

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:09:32,2

4 pkt.

9. Szwajnos Marcin

10. Nędza-Kubiniec Tadeusz

SP Kościelisko (małopolskie)

00:08:14,2

3 pkt.

10. Ostachowska Kinga

SP Kluszkowce (małopolskie)

00:09:42,4

3 pkt.

10. Bil Konrad

Kategoria chłopców rocznik 1998, dystans 2 km F
1. Sikora Szymon

5. Kuruc Krystian

Kategoria chłopców rocznik 1998, dystans 2 km C
1. Sikora Szymon
2. Kuruc Krystian

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

Kategoria dziewcząt rocznik 1998, dystans 2 km C
00:08:03,7

13 pkt.

1. Pasławska Sandra

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:09:17,3

13 pkt.

SP Wysowa Zdrój (małopolskie)

00:08:26,8

11 pkt.

2. Pasterczyk Paula

ZSP Jedlicze (podkarpackie)

00:09:19,3

11 pkt.

3. Koszyk Arkadiusz

SP Hańczowa (małopolskie)

00:08:29,8

10 pkt.

3. Tomaszewska Natalia

SP Kościelisko (małopolskie)

00:09:22,5

10 pkt.

4. Pacholarz Krystian

SP Kłodne (małopolskie)

00:08:35,2

9 pkt.

4. Batko Mariola

SP Osieczany (małopolskie)

00:09:38,0

9 pkt.

5. Kwaśniowski Mariusz

SP Dzianisz (małopolskie)

00:08:35,3

8 pkt.

5. Morawicka Justyna

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:39,1

8 pkt.

SP Wysowa Zdrój (małopolskie)

00:08:35,4

7 pkt.

6. Matuszek Klaudia

SP Obidowa (małopolskie)

00:09:43,1

7 pkt.

SP Łopuszna (małopolskie)

00:08:39,8

6 pkt.

7. Bugara Aleksandra

SP Kościelisko (małopolskie)

00:09:44,5

6 pkt.

8. Skorusa Wojciech

SP Chochołów (małopolskie)

00:08:52,9

5 pkt.

8. Sendecka Karolina

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:46,6

5 pkt.

9. Dec Denis

SP 6 Boguszów (dolnośląskie)

00:09:06,8

4 pkt.

9. Nędza Magdalena

SP Kościelisko (małopolskie)

00:09:48,0

4 pkt.

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:07,0

3 pkt.

10. Wawrzusiszyn Martyna

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:54,0

3 pkt.

6. Zieliński Krzysztof
7. Kosakowski Krzysztof

10. Stokfisz Aleksy

Kategoria dziewcząt rocznik 1998, dystans 2 km F
SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)
SP Kościelisko (małopolskie)

00:08:29,2

11 pkt.

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:08:29,6

10 pkt.

SP Osieczany (małopolskie)

00:08:30,6

9 pkt.

SP Wysowa Zdrój (małopolskie)

00:07:54,2

8 pkt.

5. Wawrzusiszyn Martyna

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:08:31,8

8 pkt.

6. Kosakowski Krzysztof

SP Łopuszna (małopolskie)

00:08:04,2

7 pkt.

6. Tarkowska Małgorzata

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:08:46,9

7 pkt.

7. Kwaśniowski Mariusz

SP Dzianisz (małopolskie)

00:08:18,8

6 pkt.

7. Stopka Justyna

SP Kościelisko (małopolskie)

00:08:53,9

6 pkt.

8. Dwornicki Rafał

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:08:21,2

5 pkt.

8. Marczak Weronika

SP 5 Siedlce (mazowieckie)

00:09:00,1

5 pkt.

9. Skorusa Wojciech

SP Chochołów (małopolskie)

00:08:23,2

4 pkt.

9. Gluc Krystyna

SP Kościelisko (małopolskie)

00:09:00,3

4 pkt.

10. Gaździak Kacper

SP Kluszkowce (małopolskie)

00:08:26,4

3 pkt.

10. Morawicka Justyna

SP 3 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:09:02,9

3 pkt.

34:04,7

13 pkt.

Kategoria chłopców - sztafety (4x 2 km MIX)
1. SP Ustianowa Górna
2. NSS Ustrzyki Dolne

Fundanicz Karol, Rymarowicz Damian, Ćwikła Mateusz, Piergies Maciej
Regiel Maciej, Szymbara Rafał, Dwornicki Rafał, Dyjak Grzegorz

34:50,3

11 pkt.

3. SP Kościelisko

Staszel Dariusz, Styrczula Jakub, Lasak Wojciech, Nędza Kubiniec Tadeusz

34:59,3

10 pkt.

4. SP Hańczowa

Koszyk Arkadiusz, Gemza Daniel, Skalski Jan, Kuruc Mateusz

35:36,6

9 pkt.

5. SP Chochołów

Skorusa Wojciech, Leja Paweł, Szymala Paweł, Krupa Marcin

35:50,0

8 pkt.

6. SP Wysowa Zdrój

Kuruc Patryk, Smoła Mariusz, Zieliński Krzysztof, Kuruc Krystian

35:54,6

7 pkt.

7. SP 15 Jelenia Góra

Opała Mateusz, Skowron Michał, Gromyko Adrian, Kazimierczak Michał

37:30,4

6 pkt.

Kotowski Kacper, Kozerawski Krzysztof, Marczak Damian, Turek Karol

38:56,4

5 pkt.

Borkowski Patryk, Moskwiak Paweł, Lipiński Filip, Pękala Mateusz

39:37,8

4 pkt.

Roguski Michał, Pietrak Krystian, Posiadała Mateusz, Posiadała Arkadiusz

43:49,4

3 pkt.

8. SP Czarny Bór
9. SP 5 Siedlce
10. SP 12 Siedlce
11. SP Woźniki
12. SP Rycerka Górna

Slimok Dawid, Kulisz Jakub, Mierzwa Sebastian, Wiktor Marcin

44:04,0

2 pkt.

Haręża Radosław, Biernat Przemysław, Bułka Kamil, Puto Marcin

45:29,4

1 pkt

Pasławska Sandra, Zwarycz Marcelina, Konik Marcelina, Mocur Paulina

38:13,2

13 pkt.

Bugara Aleksandra, Tomaszewska Natalia, Jakieła Joanna, Spierenburg Catharina

38:48,3

11 pkt.

Nędza Magdalena, Nawara Emilia, Gluc Krystyna, Stopka Justyna

41:16,5

10 pkt.

Stoch Izabela, Sikora Sylwia, Urbaś Beata, Stołowska Grażyna

41:48,8

9 pkt.

Kategoria dziewcząt - sztafety (4x 2 km MIX)
Kategoria chłopców rocznik 1999 i młodsi, dystans 1 km C
1. Staszel Dariusz
2. Raczkiewicz Jan

SP Kościelisko (małopolskie)
SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:04:02,2
00:04:15,9

Kategoria dziewcząt rocznik 1999 i młodsze, dystans 1 km C
13 pkt.
11 pkt.

1. Marcisz Izabela
2. Boczkowska Kamila

3. Żółkiewski Jan

SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:04:16,0

10 pkt.

3. Piczura Magda

4. Wacławik Artur

SP Podszkle (małopolskie)

00:04:21,5

9 pkt.

4. Lizis Sabina

5. Krupa Marcin

SP Chochołów (małopolskie)

00:04:41,3

8 pkt.

5. Piekarz Iwona

6. Krzystoń Sylwester

SP Kluszkowce (małopolskie)

00:04:48,9

7 pkt.

6. Mazurkiewicz Monika

SP Rytro (małopolskie)

00:04:51,3

6 pkt.

7. Michalczak Natalia

7. Łękawski Piotr
8. Koss Kacper

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:04:51,9

5 pkt.

8. Stołowska Grażyna

SP Czarnorzeki (podkarpackie)
SP Nr 15 Jelenia Góra (dolnośląskie)

00:04:04,1
00:04:18,5

13 pkt.
11 pkt.

SP 1 Ciche (małopolskie)

00:04:45,5

10 pkt.

NSS Ustrzyki Dolne (podkarpackie)

00:04:58,9

9 pkt.

SP Osieczany (małopolskie)

00:05:05,3

8 pkt.

SP 2 Tomaszów Lubelski (lubelskie)

00:05:07,3

7 pkt.

SP 1 Ciche (małopolskie)

00:05:09,3

6 pkt.

SP nr 2 Biały Dunajec (małopolskie)

00:05:12,2

5 pkt.

9. Smoła Mariusz

SP Wysowa Zdrój (małopolskie)

00:05:03,7

4 pkt.

9. Traczyk Patrycja

SP 15 Jelenia Górna (dolnośląskie)

00:05:24,9

4 pkt.

10. Haczela Kamil

ZSP Jedlicze (podkarpackie)

00:05:03,7

3 pkt.

10. Biskup Jagoda

ZSP Jedlicze (podkarpackie)

00:05:24,9

3 pkt.
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1. NSS Ustrzyki Dolne
2. SP Kościelisko
3. SP Kościelisko II
4. SP 2 Biały Dunajec
5. SP 5 Siedlce

Tarkowska Małgorzata, Bielecka Anna, Marczak Weronika, Kuryłek Paulina

42:52,7

8 pkt.

Boczkowska Kamila, Rutecka Patrycja, Sobies Aneta, Traczyk Patrycja

43:57,2

7 pkt.

7. SP Czarny Bór

Głód Klaudia, Łatka Klaudia, Dobrzyńska Daniela, Król Paulina

44:24,6

6 pkt.

8. SP Jedlicze

Biskup Jagoda, Pasterczyk Paula, Bril Oliwia, Kubacka Dominika

45:28,7

5 pkt.

9. SP Olsztyn k. Częstochowy

Rak Kamila, Korzeń Weronika, Sobala Anita, Tomalska Martyna

47:14,1

4 pkt.

10. SP Osieczany

Skałka Maria, Batko Mariola, Piekarz Iwona, Januszewska Kamila

51:43,7

3 pkt.

11. SP 5 Siedlce II

Sitek Aleksandra, Jurczak Klaudia, Urban Karolina, Borkowska Emilia

56:10,8

2 pkt.

6. SP 15 Jelenia Góra

■ Dariusz Abramuk
Zdjęcia na http://www.szs.pl/?go=photogal&gal_id=14
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W Ludowych Zespołach Sportowych pracowite miesiące
Od lat Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, realizując przyjęty
system działania w sporcie młodzieżowym, organizuje imprezy
mistrzowskie w kilku najbardziej popularnych w środowisku dyscyplinach sportowych.

Kolarstwo przełajowe

Zapasy

W tym roku jako pierwsi do boju
stanęli kolarze przełajowi, którzy już
w styczniu (16) stawili się w Kórniku.
O tytuły walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i orliki – razem kilkudziesięciu
zawodników. Klasyfikację drużynową
wygrał klub Jedynka Limaro Kórnik.

Również w marcu (12–14) o medale i tytuły, tym razem mistrzyń LZS,
walczyły zapaśniczki – kadetki i juniorki. W zawodach, które odbyły się
w Czarnym Borze startowało 150 zawodniczek reprezentujących 31 klubów z 12 województw. W łącznej
punktacji najlepszy okazał się klub
MKS Cement-Gryf Chełm.
Z kolei w Przysusze na maty wylegli, i to właściwe słowo, biorąc pod
uwagę liczbę zawodników, zapaśnicy
stylu wolnego. O tytuły mistrzów walczyli kadeci i juniorzy. W zawodach,
które odbyły się 19–21 marca br., wzięło udział 252 zawodników z 35 klubów.
Wśród kadetów najlepszy okazał się
klub Iskra Spiczyn, a wśród juniorów
Suples Kraśnik.
Kilka dni później – 26–28 marca – w Grajewie stawili się zapaśnicy
stylu klasycznego. Na matach rywalizowali juniorzy i kadeci – blisko 200
zawodników z 26 klubów z całego kraju. W łącznej punktacji zwyciężył klub
AKS Piotrków Trybunalski.

Biegi przełajowe
6 marca w Stargardzie Szczecińskim odbyły się mistrzostwa Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych.
O tytuły walczyło prawie 250 zawodniczek i zawodników reprezentujących 34 kluby z 9 województw. Stawili
się młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy
i młodzieżowcy – oczywiście, panowie
i panie. Rozegrano także bieg open na
3000 m. W punktacji klubowej zwyciężył PLKS Gwda Piła, przed LKS Pomorze Stargard i LLKS Osowa Sień.

Podnoszenie ciężarów
9 kwietnia 2010 r. do Nowego Tomyśla przyjechało ponad 120 zawodników i zawodniczek z całego kraju, by
walczyć o tytuły mistrzowskie w podnoszeniu ciężarów do lat 18. Organizatorzy ściągnęli na zawody niecodziennych gości – polskich olimpijczyków:
Szymona Kołeckiego, którego mi-
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łośnikom sportu nie trzeba przedstawiać, Mariusza Kubiaka, olimpijczyka
w hokeju na trawie, który tu reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Marcina
Dołęgę, mistrza świata z Korei i dwukrotnego srebrnego medalistę olimpijskiego. Czwartym olimpijczykiem
był Piotr Najdek, prezes klubu Budowlani Nowy Tomyśl, współorganizator turnieju. Niestety, następnego
dnia zawody zostały przerwane z powodu ogłoszenia żałoby narodowej
po katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Dokończono
je w czerwcu w Sędziszowie Małopolskim, ale o tym za chwilę.

26–28 czerwca w Strzelcach Krajeńskich spotkali się juniorzy młodsi.
W jeździe na czas rywalizowało 46 zawodników z 7 klubów, a w wyścigu ze
startu wspólnego 55. Punktację drużynową wygrał klub GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne.
Jedną z ważniejszych imprez kolarskich w Zrzeszeniu LZS jest rozgrywany corocznie Międzynarodowy
Wyścig Kolarski ,,Orlików” Przyjaźni
Polsko-Ukraińskiej im. W. Skopenki.
Tegoroczny (31 maj – 6 czerwiec) odbył się po raz 54, liczył 7 etapów (dwa
na Ukrainie). Wystartowało 97 kolarzy
z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wygrał Maksym Wasyliew z Ukrainy.

Podnoszenie ciężarów
Prawie w tych samych dniach – bo
od 11 do 13 czerwca w Sędziszowie
Małopolskim spotkali się ,,ciężarowcy”.
Dokończono mistrzostwa do lat 18, rozegrano zawody o tytuły do lat 20, odbył się także III Memoriał im. Ireneusza
Palińskiego, niegdyś mistrza olimpijskiego i mistrza świata, jednego z najlepszych polskich sztangistów. Najlepsze kluby w tej dyscyplinie to Mazovia
Ciechanów i EKOPAK Dobryszyce.

regionów, w których się one odbywają. Zresztą od około dwóch lat obserwujemy, że wzrastają nakłady samorządów na rozwój sportu wśród dzieci
i młodzieży, że lokalna władza inwestuje w kluby na swoim terenie, że osiągnięcia sportowe takich klubów są dla
władzy sukcesem, którym warto się
chwalić. Sukcesy sportowe zawodników budują prestiż i są dobrym towarem promocyjnym – twierdzi Wacław
Hurko, wiceprzewodniczący KZ LZS. –
Dlatego na brak chętnych do organizacji takich imprez nie narzekamy. Od jakiegoś już czasu stosujemy nawet coś
w rodzaju przetargu. Miasta czy gminy,
które chcą organizować nasze imprezy muszą wypełnić odpowiednie zgłoszenie i spełniać określone warunki, jak
choćby nowoczesne obiekty sportowe,
baza noclegowa i żywieniowa.

Tenis stołowy

Lekka atletyka
Kolarstwo szosowe
W maju i czerwcu w LZS-ach niepodzielnie króluje kolarstwo. I tak 28–30
maja w Dobczycach o tytuły mistrzów
zrzeszenia walczyli juniorzy. Wyłaniano
najlepszego zawodnika w jeździe na
czas i ze startu wspólnego. Startowało 62 zawodników z 10 województw.
Najlepszą drużyną okazał się klub ALKS
Stal Ocetix Grudziądz.
Z kolei w Darłowie – 5–6 czerwca
– do walki o mistrzowskie tytuły wystartowały panie w liczbie prawie 100
– juniorki młodsze i juniorki. One też
ścigały się na czas i ze startu wspólnego. Wystartowało 16 klubów z 10 województw. Klasą dla siebie były zawodniczki gospodarza imprezy Kross-u
Ziemia Darłowska, które wygrały rywalizację drużynową, a wśród juniorek zajęły całe podium w jeździe na czas.

12–13 czerwca w Zamościu odbyły się mistrzostwa LZS w lekkiej atletyce. Na starcie stanęło ponad 750 zawodników i zawodniczek (juniorów
młodszych, juniorów, młodzieżowców
i seniorów), w tym uczestnicy igrzysk
olimpijskich, mistrzostw świata i Europy.
Zawody były niezwykle udane – rekordy
życiowe czy najlepsze wyniki w sezonie
bito nie tylko w finałach, ale i w eliminacjach i to prawie we wszystkich konkurencjach. Nic dziwnego, że trenerzy, zawodnicy i działacze LZS byli zadowoleni.
Zapowiada to udany sezon.

Wielkopolski Czarnków, już po raz
drugi z rzędu, gościł tenisistów stołowych, którzy 26–27 czerwca walczyli tu
o tytuły mistrzowskie młodzików, kadetów i juniorów. Celuloidowe piłeczki
odbijało ponad 160 zawodników i zawodniczek z 67 klubów, reprezentujących 13 województw. Najlepszą drużyną okazał się ULKS Chełmno.

Sport masowy

***
Wszystkie mistrzostwa organizowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowe Zrzeszenie
LZS. Ale nie odbyłyby się one bez zaangażowania i pomocy samorządów
lokalnych.
– Na każdej imprezie są obecni
wójtowie, burmistrzowie, starostowie,
przedstawiciele urzędów marszałkowskich, a nawet parlamentarzyści z tych

Nie samymi mistrzostwami żyje
jednak Zrzeszenie LZS. Bo przecież
w działalności Zrzeszenia obok sportu
młodzieżowego (wyczynowego) dużą
część zajmuje sport masowy, realizowany w oparciu o programy ,,Sport
Wszystkich Dzieci” i ,,Sport dla Wszystkich”.
Dużą popularnością wśród naszych członków cieszą się zloty rodzinne, te ogólnopolskie i międzyregionalne. Pierwszy zlot ogólnopolski odbył
się w Jarosławcu, gmina Postomino
na początku czerwca. Uczestniczyło
w nim 99 osób. Całe rodziny wypoczywały, zwiedzały okolicę i uczestniczyły
w zawodach rekreacyjno-sportowych.
Była ostra, ale prowadzona na zasadzie fair play walka o punkty, nagro-
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dy i... uznanie. W sierpniu kolejny zlot
w Wojewodinie na Podlasiu, a następne dwa we wrześniu.

Akcja LATO
W stowarzyszeniu trwa obecnie
w całym kraju akcja LATO. Organizowane są kolonie i obozy, LZS włączyło
się dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w pomoc powodzianom
– dzieci z ,,zalanych” województw pojadą też na obozy i kolonie.

pełnosprawni. W ramach tej imprezy
odbędzie się także blok rekreacyjno-sportowy. W sumie do Kielc przyjedzie
na igrzyska ponad 2000 osób.

Imprezy centralne
Warto jeszcze wspomnieć o dwóch
imprezach centralnych, które mają
w zrzeszeniu już długą tradycję. To
Ogólnopolski Turniej ,,Piłkarska Kadra
Czeka” im. Stanisława Tymowicza dla
dziewcząt i chłopców oraz Ogólnopol-

po raz 10. W finałach startuje po osiem
drużyn. Pierwszy odbył się w Słubicach,
a drugi w Prószkowie.
,,Złota Wieża” to jedna z najstarszych imprez szachowych w naszym
kraju. W tym roku w Mielnie, w czerwcu, w finale grało 29 drużyn z 14 województw. 85 zawodników miało ranking
FIDE, startowało dwóch arcymistrzów,
mistrz międzynarodowy, 3 mistrzów
FIDE oraz 2 mistrzynie FIDE.

Konkurs
Trwa także konkurs ministra sportu i turystyki na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku
wiejskim. Jego rozstrzygnięcie nastąpi
w październiku. Do konkursu zgłoszono 106 inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. Według organizatorów weźmie w nich udział ponad
100 tysięcy osób. Konkurs realizowany jest jako zadanie z zakresu promocji sportu dzieci i młodzieży w ramach
programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

Eliminacje do XIII OILZS
Ponadto we wszystkich województwach trwają eliminacje, w różnych dyscyplinach sportowych, do XIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które odbędą się
26–28 sierpnia w Kielcach. Przygotowują się do nich także sportowcy nie-

ski Turniej Szachowy ,,Złota Wieża”. Jeden i drugi są wielostopniowe i aby dostać się do finału, trzeba pokonać wielu
przeciwników.
,,Piłkarska Kadra Czeka” dla chłopców odbyła się po raz 26, turniej dziewcząt ma krótszą tradycję i odbywa się

***
To tylko drobny wycinek działalności Ludowych Zespołów Sportowych, które rocznie organizują imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne
z udziałem ponad 5 milionów osób.
Prawie codziennie w jakiejś gminie,
powiecie czy województwie odbywają się imprezy sportowe organizowane przez ogniwa LZS.
■ Iwona Derlatka
,,Wiadomości Sportowe”

Z życia Stowarzyszenia Sportowego
„Galicja” Wysowa Zdrój
O Uczniowskich Klubach Sportowych, członkach naszego stowarzyszenia
Z satysfakcją odnotowujemy, że co
roku kluby narciarskie, które są naszymi
członkami osiągają lepsze wyniki sportowe i odnotowują większą liczbę startujących zawodników.
Wierzymy, że pomoc, jakiej udzielało
Stowarzyszenie Sportowe „Galicja” w postaci sprzętu sportowego również przyczyniła się do tej progresji.
Ze swej strony deklarujemy dalszą pomoc naszym członkom, którzy opłacając
składkę roczną w symbolicznej wysokości 12
zł, są przez stowarzyszenie reprezentowani
zarówno w Polskim Związku Narciarskim, jak
i Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
Wróćmy jednak do naszych UKS–ów.

Szkoła Podstawowa
w Hańczowej
Pierwszy UKS, który prezentujemy odnosi bardzo duże sukcesy na skalę krajową.
W niewielkiej parterowej szkole podstawowej w Hańczowej (gm. Uście Gorlickie,
6 izb i 8 oddziałów), gdzie uczy się ponad
70 dzieci, rosną talenty na miarę Justyny
Kowalczyk.
Ich sukcesy to praca zgranego zespołu kierowanego przez dyrektora dr Michała
Korbelaka. Za treningi i zawody odpowiada
mgr Dorota Koszyk. Ich wyniki to również
ogromny wkład pracy trenera–społecznika z Krakowa – Dariusza Cieślara, słynnego
„Kuby” zakochanego w narciarstwie biegowym i w Hańczowej.
Sukcesom sprzyja także wsparcie wójta gminy Uście Gorlickie Dymitra Rydzanicza, który w imieniu samorządu hojnie
nagradza również za osiągnięcia indywidualne w sporcie uczniów z Hańczowej.
Rok szkolny 2009/2010
Gminny drużynowy turniej tenisa stołowego – Uście Gorlickie, 23.10.2009 r.
Mateusz Kuruc – I miejsce, Arkadiusz Koszyk
– I miejsce, Ernest Górski – II miejsce, Patryk
Skrzypniak – II miejsce
Powiatowy drużynowy turniej tenisa stołowego – Uście Gorlickie, 30.10.2009 r.
Mateusz Kuruc – II miejsce, Arkadiusz Koszyk – II miejsce
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej –
Uście Gorlickie, 6.11.2009 r.
Drużyna zajęła I miejsce.
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Małopolska Szkolna Liga w biegach narciarskich – 1. rzut, Kasina Wielka, 21.01.2010 r.
Rocznik 1998: Krzysztof Zieliński – III miejsce, Arkadiusz Koszyk – IV miejsce, Krystian
Kuruc – V miejsce
Rocznik 1997: Mateusz Kuruc – I miejsce,
Jan Skalski – II miejsce
Rocznik 1996: Kamil Smoła – V miejsce
Rocznik 1995: Michał Skalski – III miejsce
Drużynowo SP Hańczowa zajęła VI miejsce.
Małopolska Szkolna Liga w biegach narciarskich – 2. rzut, Wysowa Zdrój, 27.01.2010 r.
Rocznik 2001 i młodsi: Merena Weronika
– I miejsce, Suchowacka Justyna – III miejsce, Koszyk Magdalena – IV miejsce, Dawid
Zieliński – I miejsce
Rocznik 1999/2000: Daniel Gemza – V miejsce
Rocznik 1998: Weronika Smoła – IV miejsce,
Klaudia Suchowacka – VI miejsce, Krzysztof
Zieliński – II miejsce, Arkadiusz Koszyk – III
miejsce, Krystian Kuruc – IV miejsce
Rocznik 1997: Magdalena Koszyk – V miejsce, Mateusz Kuruc – I miejsce, Jan Skalski
– III miejsce
Rocznik 1996: Kamil Smoła – I miejsce
Rocznik 1995: Adriana Dudka – IV miejsce, Michał Skalski – IV miejsce
Rocznik 1994: Adam Skalski – III miejsce
Drużynowo SP Hańczowa zajęła II miejsce.
Małopolska Gimnazjada i Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich
– Klikuszowa, 3.02.2010 r.
Rocznik 1999 i młodsi: Daniel Gemza – III
miejsce
Rocznik 1998: Arkadiusz Koszyk – I miejsce, Krzysztof Zieliński – III, Krystian Kuruc
– V miejsce
Rocznik 1997: Mateusz Kuruc – I miejsce,
Jan Skalski – II, Patryk Kuruc – IV miejsce
Rocznik 1996: Kamil Smoła – II miejsce
Rocznik 1995: Michał Skalski – IV miejsce
Drużynowo SP Hańczowa zajęła II miejsce.

Junior D: Kamil Smoła – II miejsce, Adam
Skalski – IX miejsce
Drużynowo UKS Hańczowa zajęła IV miejsce.
VI Memoriał Władysława Podgórskiego
w biegach narciarskich – Rytro 10.02.2010r.
Rocznik 2001 i młodsi: Merena Weronika
– I miejsce, Suchowacka Justyna – II miejsce, Dawid Zieliński – I miejsce
Rocznik 1999/2000: Mariusz Smoła – III
miejsce
Rocznik 1998/1997: Mateusz Kuruc – I
miejsce, Jan Skalski – II, Krystian Kuruc – III,
Arkadiusz Koszyk – IV miejsce
Rocznik 1996: Kamil Smoła – I miejsce, Filip Zięba – IV miejsce
Rocznik 1995/1994: Michał Skalski – I miejsce
Rocznik 1990–1992: Łukasz Trzepak – I
miejsce, Hubert Koszyk – II, Wojciech Żychowski– III miejsce
Małopolska Szkolna Liga w biegach narciarskich – 3. rzut, Nowy Targ, 12.02.2010 r.
Rocznik 1998: Arkadiusz Koszyk – I miejsce, Krystian Kuruc – III miejsce, Krzysztof
Zieliński – IV miejsce
Rocznik 1997: Mateusz Kuruc – I miejsce
Rocznik 1996: Kamil Smoła – IV miejsce

”Bieg na Igrzyska” – Ustianowa, 5–6.02.2010 r.
Junior E: Krystian Kuruc – I miejsce, Arkadiusz
Koszyk – IV, Krzysztof Zieliński – V miejsce
Junior D: Kamil Smoła – III miejsce, Mateusz Kuruc – VIII miejsce
Junior C: Adam Skalski – VIII miejsce
II dzień – F
Junior E: Krzysztof Zieliński – III miejsce,
Arkadiusz Koszyk – IV miejsce
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Rocznik 1995: Michał Skalski – III miejsce
Drużynowo SP Hańczowa zajęła V miejsce.
Otwarte Mistrzostwa Gorlic w narciarstwie klasycznym – o lampę I. Łukasiewicza, Regietów, 13.02.2010 r.
Junior E: Weronika Merena – I miejsce,
Weronika Smoła – II, Arkadiusz Koszyk – I,
Przemysław Merena – II miejsce
Junior D: Kamil Smoła – I miejsce, Mateusz
Kuruc – II, Jan Skalski – III miejsce
Junior C: Adriana Dudka – II miejsce, Michał Skalski – I miejsce
Kategoria open: Wojciech Żychowski – III
miejsce, Łukasz Trzepak – IV, Hubert Koszyk
– V miejsce
Wojewódzkie Zawody w narciarstwie biegowym – o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze, 18.02.2010 r.
klasa 0–1: Koszyk Magdalena – II miejsce
klasa II–III: Merena Weronika – IV miejsce, Mariusz Smoła – III, Daniel Gemza – IV miejsce
Klasy IV–V: Krzysztof Zieliński – II miejsce,
Krystian Kuruc – III miejsce
Klasa VI–I g: Kamil Smoła – I miejsce, Mateusz Kuruc – V miejsce
Klasa II–III g: Michał Skalski – IV miejsce
Drużynowo UKS Hańczowa zajęła III miejsce.
Gminne zawody w Smerekowcu
– 20.02.2010 r.
Melania Furman – II miejsce w slalomie
”Bieg na Igrzyska” – Jakuszyce,
26–27.02.2010 r.
Junior E: Arkadiusz Koszyk – II miejsce,
Krzysztof Zieliński – IV miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce
Junior E: Arkadiusz Koszyk – III miejsce,
Krzysztof Zieliński – IV miejsce
Junior D: Kamil Smoła – III miejsce

Drużynowo UKS Hańczowa zajmuje V miejsce.
”Bieg na Igrzyska” – Tomaszów Lubelski
5–6.03.2010r.
Junior E: Krzysztof Zieliński – II miejsce,
Arkadiusz Koszyk – III miejsce, Krystian Kuruc – IV miejsce
Junior D: Mateusz Kuruc – VI miejsce, Kamil Smoła – VII miejsce
Junior E: Krzysztof Zieliński – II miejsce,
Arkadiusz Koszyk – IV miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce, Mateusz Kuruc – VII miejsce
Drużynowo UKS Hańczowa zajmuje V miejsce.
Ogólnopolskie Spotkania UKS PZN w biegach narciarskich – Wisła, 9–12.03.2010 r.
Junior E: Arkadiusz Koszyk – III miejsce,
Krystian Kuruc – IV miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce
Junior E: Krzysztof Zieliński – III miejsce,
Arkadiusz Koszyk – IV miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce
Szkoła Podstawowa w Hańczowej – I miejsce, złota sztafeta: Mateusz Kuruc, Arkadiusz
Koszyk, Jan Skalski, Krzysztof Zieliński

W punktacji drużynowej klubów UKS Hańczowa zajęła V miejsce.
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w biegach narciarskich
– Zakopane 21–23.03.2010r.
Klasa VI: Mateusz Kuruc – I miejsce
Klasa V: Krystian Kuruc – II miejsce, Arkadiusz Koszyk – III miejsce
Klasa VI: Mateusz Kuruc – II miejsce
Klasa V: Krzysztof Zieliński – III miejsce, Arkadiusz Koszyk – IV, Krystian Kuruc – V miejsce
SP Hańczowa – IV miejsce: Arkadiusz Koszyk,
Daniel Gemza, Jan Skalski, Mateusz Kuruc
Punktacja zespołów chłopców po 3 dniach zawodów – SP Hańczowa I miejsce.

LUKS „Piątka” Piątkowa
Kolejny klub, który specjalizuje się
w narciarstwie klasycznym to LUKS „Piątka”
Piątkowa. Ich sukcesy to głównie zasługa
prezesa mgr Marka Pisiewicza i I trenera,
a zarazem wiceprezesa ds. organizacyjnych Wacława Dutki oraz trenera Marka
Grzegorczyka (od 1.03.2010 r.).

”Bieg na Igrzyska” – Wisła,
18–19.03.2010 r.
Junior E: Krystian Kuruc – II miejsce, Arkadiusz Koszyk – VI miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce
Junior E: Krzysztof Zieliński – III miejsce,
Arkadiusz Koszyk – V miejsce
Junior D: Kamil Smoła – II miejsce
Drużynowo UKS Hańczowa zajmuje V miejsce.
”Bieg na Igrzyska”
– podsumowanie 8 edycji
Junior E: Krzysztof Zieliński – III miejsce, Arkadiusz Koszyk – IV, Krystian Kuruc – V, Kamil Smoła – II, Mateusz Kuruc – VII miejsce
Udział zawodników LUKS „Piątka” w zawodach narciarskich w sezonie 2009/2010
16–17.01 CL i F – Puchar Bieszczad Ustrzyki D.
21.01. CL – Małopolska Liga Kasina Wielka
27.01 F – Małopolska Liga Szkolna Wysowa Zdrój
30–31.01 Cl i F – Puchar Roztocza Tomaszów Lubelski
3.02 CL – Igrzyska i Gimnazjada Małopolskia Klikuszowa
6.02 CL – Memoriał R. Stramki
11.02 CL – Makroregion Zakopane
12. 02 F – Małopolska Liga Szkolna N. Targ
13–14.02 CL i F – Puchar Śląska Wisła
15.02 – Biegi w Skansenie N. Sącz
17.02 CL – Powiatu N. Sącz
1.03 F – Memoriał Siwa Polana
11–12.03 CL i F – Ogólnopolskie Spotkania UKS–ów Wisła
13–14.03 CL i F – Mistrzostwa Polski
Szkół Sportowych Zakopane
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17.03 CL – Mistrzostwa TZN Zakopane
21–22.03 – Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci Zakopane

Najlepsi zawodnicy po sezonie 2009/2010
1. Adrian Jeleński, II kl. sport., 170 pkt. racingowych P.P w 11 biegach sportowych
2. Bartek Leśniak, II kl. sport., 70 pkt. racingowych P.P w 10 biegach
3. Marmol Krzysztof, III kl. sport.
4. Baran Arkadiusz, kl. mł.

Klub Narciarski „MAGURA”
z Gorlic
Na zakończenie przedstawiamy naszego „najmłodszego” członka – Klub Narciarski „MAGURA” z Gorlic, którego zawodnicy
startują w narciarstwie zjazdowym.
Mimo że nie posiada takich warunków
do uprawiania tej dyscypliny jak Zakopane, Szczyrk, Wisła czy Świeradów a nawet
Bieszczady, wyniki jego zawodników liczą
się w konkurencji z pozostałymi regionami
w Polsce szczególnie w kategorii młodzików. Obserwujemy z satysfakcją ich postę-

py i będziemy wspierać działania prezesa
mgr inż. Piotra Świerza.
Klub Narciarski „Magura” powstał
w 2005 r. i wpisany jest do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez
starostę gorlickiego. Obecnie klub zrzesza prawie 60 zawodników i zawodniczek
w wieku od 6 do 18 lat, z czego 30 zawodników to grupa sportowa. Celem klubu
jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem
rodzinnego uczestnictwa w uprawianiu
sportu i aktywnym wypoczynku.
Od kilku sezonów zawodnicy klubu stanowią ścisłą czołówkę regionu, zajmując czołowe miejsca w Lidze Małopolskiego Związku Narciarskiego (III miejsce
drużynowo w sezonie 2008/2009 oraz
2009/2010 na 30 startujących ekip), Lidze
Zakopiańskiej czy Pucharze Polski. Zawodnicy klubu indywidualnie i zespołowo wygrywają większość lokalnych zawodów,
startując w sezonie w ok. 30 edycjach różnego szczebla zawodów, takich jak Puchar
Magury czy Mistrzostwa Gorlic.
W trakcie przygotowań do sezonu klub
corocznie organizuje letnie obozy kondycyjne, wyjazdy na hale do Holandii czy jesienne obozy specjalistyczne na lodowcu
w Austrii. W sezonie startowym zawodnicy
pod okiem 5 wykwalifikowanych trenerów
2–3 razy w tygodniu odbywają treningi na
stokach Małastowa, Magury Małastowskiej,
Regetovki, Cieniawy i Polczakówki oraz
w ostatnim sezonie wyjeżdżają na obozy
organizowane w ramach ferii zimowych.
Swoją działalność klub prowadzi również poza sezonem zimowym, organizując
imprezy plenerowe z rodzicami, wyjazdy rowerowe czy od kilku lat podsumowania se-

zonów z władzami Miasta i Powiatu. Wszystko to przy dużej rozpiętości wiekowej
poszczególnych zawodników wpływa na
doskonałą atmosferę panującą na treningach, wyjazdach na zawody czy organizowanych imprezach.
Do największych sukcesów sportowych
klubu zaliczyć można zdobycie w krótkim
okresie swojej działalności dwukrotnie III
miejsca w Lidze Małopolskiego Okręgowego Związku Narciarskiego (sezon 2008/2009
i 2009/2010), I miejsca w Lidze Podkarpackiej w sezonie 2007/2008, I miejsca w kategorii młodzika w Lidze Zakopiańskiej (sezon
2009/2010) oraz wiele sukcesów indywidualnych, w tym 8. miejsce Wiktora Apoli
w Młodzieżowym Pucharze Polski oraz amatorskie Mistrzostwo Polski Weroniki Gazdy
(sezon 2009/2010).
Zarząd klubu corocznie przy wydatnej pomocy rodziców zawodników oraz
Urzędu Miejskiego w Gorlicach organizuje zawody narciarskie dla dzieci i młodzieży
„O Puchar Lodowej Kuli”, w których z roku
na rok startuje coraz więcej zawodników
i zawodniczek z różnych ośrodków narciarskich (w sezonie 2009/2010 wystartowało
ok. 150 zawodników).
Z sukcesów pozasportowych należy
zwrócić uwagę na fakt, że klub posiada pełne zaplecze sprzętowe zapewniające samodzielnie przeprowadzanie profesjonalnych
treningów oraz zawodów narciarskich.
***
Na zakończenie pragniemy poinformować czytelników o inicjatywach podjętych przez Stowarzyszenie Sportowe „Galicja” , które czekają nas niebawem.
Stowarzyszenie wspólnie z Krajową Federacją Sportu dla Wszystkich zorganizuje
dla dzieci i młodzieży zawody o puchar federacji i stowarzyszenia na nartorolkach zarówno w stylu klasycznym, jak i łyżwowym.
Zawody odbędą się w Wysowej Zdroju. Planowany termin to 25–26.09.2010 r. Kolejna
duża impreza to Mistrzostwa Otwarte UKS
PZN w przełajach również w Wysowej Zdroju – 2.10.2010 r. Planujemy niezwykle cenne
nagrody, m.in. kamery filmowe.
Ponadto stowarzyszenie wystąpiło do
Ministerstwa Sportu i Turystyki z inicjatywą objęcia UKS–ów z terenu powiatu Gorlickiego nowym rozszerzonym projektem
opartym na sprawdzonym przed laty „Eksperymencie Limanowskim”. Włączamy się
również w Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska 2010”.

■ Antoni Bara
Prezes Stowarzyszenia Sportowego „Galicja”
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Finały XXII

Międzynarodowej

Parafiady Dzieci i Młodzieży

11 lipca 2010 r. punktualnie
o godzinie 13.00 rozpoczęła
się Msza Święta inaugurująca Finały XXII Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

W

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach zgromadzili się uczestnicy, opiekunowie,
organizatorzy oraz zaproszeni goście tego największego europejskiego spotkania o charakterze sportowokulturalno-religijnym.
Wszystkich uczestników przywitał
o. Jan Taff SP, kustosz sanktuarium, natomiast biskup diecezji grodzieńskiej
na Białorusi, Jego Ekscelencja Ksiądz
Aleksander Kaszkiewicz, przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w intencji wszystkich osób zgromadzonych
na Parafiadzie. W gronie kapłanów koncelebrujących był o. Józef Tarnawski SP,

Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, a także diecezjalni duszpasterze
sportowców oraz księża – opiekunowie
przybyłych grup parafiadowych.
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W homilii ksiądz biskup podkreślał,
że uczestnikami finałów są najlepsi z najlepszych, wyłonieni w całorocznej sportowej rywalizacji. Przypominał młodzieży, że nie jest takie ważne, kto wyjedzie
jako zwycięzca, a komu się mniej powiedzie na zawodach. O wiele istotniejszym
zadaniem na najbliższy tydzień i na cały
rok jest budowanie i trwanie we wspól-

nocie parafiadowej, by razem dawać rówieśnikom świadectwo o Chrystusie,
który nas jednoczy niezależnie od kraju
pochodzenia i ojczystego języka.

Po zakończeniu liturgii jedna
z dziewcząt, w imieniu wszystkich
uczestników, złożyła uroczystą przysięgę współzawodnictwa zgodnie z zasadami fair play. Następnie wniesiono
ogień i nastąpiło zapalenie parafiadowego znicza, po czym prezes stowarzyszenia, o. Marek Kudach SP ogłosił, że
Finały 22. Międzynarodowej Parafiady
Dzieci i Młodzieży zostały otwarte.
Po ciepłym posiłku rozpoczęła
się wspólna zabawa. Podczas festynu
sportowo-rekreacyjnego można było
spróbować swoich sił w różnorakich
konkurencjach, takich jak biegi w workach, slalom hokejowy na trawie, rzuty lotkami. Największym jednak zainteresowaniem – może ze względu
na wysoką temperaturę – cieszyły się
wyścigi na nartach, nowa w tym roku
konkurencja. Część uczestników wybrała koncert zespołu ewangelizacyjnego ”Stróże Poranka”, tańcząc i śpiewając wykonawcami.
Zmęczeni, ale i zadowoleni uczestnicy wrócili do Miasteczka Parafiadowego na wieczorną modlitwę, a potem
na wspólne oglądanie finałowego meczu mistrzostw świata. Ta wyjątkowa
niedziela stanowi najlepszy dowód na
to, że naprawdę warto połączyć sport,
modlitwę i kulturę w swoimi życiu.
Przez następne kilka dni realizowane
było współzawodnictwo parafiadowe.

Najważniejszym wydarzeniem soboty – dnia kończącego finały – była
gala uwieńczająca tygodniowe zmagania parafiadowiczów. Na uroczystość zamknięcia Finałów 22. Międzynarodowej
Parafiady Dzieci i Młodzieży przybyli goście, przyjaciele i darczyńcy tego dzieła. Przewodnicząca Rady Miasta St. Warszawy, p. Olga Johann na ręce o. Marka
Kudacha SP przekazała pośmiertne
wyróżnienie ”Zasłużony dla miasta
Warszawy” dla o. Józefa Jońca SP.
Następnie prowadzący przedstawili zgromadzonym krótkie podsumowanie tegorocznych finałów w liczbach.
W Parafiadzie wzięło w tym roku udział
1482 uczestników, z czego 860 spoza
granic Polski. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową wśród zawodników
byli gimnazjaliści. We współzawodnictwie sportowym wystartowało 109
drużyn, w tym 53 polskie reprezentacje, a 56 zagranicznych. Uczestnicy
mogli wybierać spośród aż 31 konkurencji sportowych, ale najczęściej startowali w tenisie stołowym i badmintonie, a spośród dyscyplin zespołowych
– w piłce nożnej. Zwycięzcom i laureatom zawodów sportowych wręczono 291 medali. W teatrze, drugim filarze Parafiady, w kategorii konkursów
wiedzowych najwięcej uczestników
zgromadził konkurs o ks. Jerzym Popiełuszce, w którym wzięło udział aż 121

osób. W rywalizacji plastycznej najpopularniejszy okazał się konkurs na plakat chopinowski „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata
obywatel” – 111 uczestników. Przeglądy piosenki i małych form teatralnych
zgromadziły 194 wykonawców.
Znacznie lepiej niż suche statystyki przemówił do gości pokaz umiejętności laureatów tegorocznych konkursów artystycznych. Grupy z Wołpy
(Białoruś), Morawicy (Polska), Landwarowa (Litwa) oraz soliści reprezentujący Białoruś, Polskę i Rosję zademonstrowali naprawdę wysoki poziom.
Następną częścią programu – bardzo wyczekiwaną przez uczestników
i opiekunów – było uroczyste ogłoszenie sumarycznych wyników klasyfikacji całych finałów – na najwszechstronniejszą reprezentację 22. Parafiady. Ten
zaszczytny tytuł otrzymał zespół, który
wykazał się aktywnością we wszystkich
trzech filarach Parafiady (stadion – teatr
– świątynia) i uzyskał w łącznej klasyfikacji największą ilość punktów. W tym
roku najwszechstronniejszą drużyną
Parafiady wśród grup spoza granic Polski była reprezentacja Parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP z Doliny na Ukrainie, a najwszechstronniejszą
reprezentacją z Polski okazał się zespół
z Parafialnego Klubu Sportowego ”Tęcza” Kosztowo.

Laureaci otrzymali puchary ufundowane przez prezydent m. st. Warszawy oraz nagrody ofiarowane przez
Centrum Myśli Jana Pawła II. Wyróżnienie za postawę fair play otrzymała
reprezentacja dziewcząt z Gimnazjum
w Kcyni za to, że po kontuzji podczas
meczu zawodniczki z drużyny przeciwników dobrowolnie zmniejszyła
swój skład, aby dalsza gra odbywała
się na równych warunkach.
Specjalną nagrodę i puchar, ufundowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wkład
w organizację Finałów 22. Parafiady
otrzymała grupa Polskiego Czerwonego
Krzyża Okręg Bydgoszcz, która od wielu
lat troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie parafiadowiczów. Galę zakończyła
wspólna modlitwa i zaproszenie na Finały 23. Międzynarodowej Parafiady Dzieci
i Młodzieży, które odbędą się za rok.
Wieczorem zostały ogłoszone wyniki jeszcze jednego współzawodnictwa Konkursu Fotograficznego na najlepsze
zdjęcie z Finałów 22. Międzynarodowej
Parafiady Dzieci i Młodzieży.
■ Stowarzyszenie Parafiada im. św.
Kalasancjusza

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem
zginął tragicznie w wieku 50 lat
ś.p. O. Józef Joniec S.P.
Pijar, założyciel i prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza wielokrotnie nagradzanego
prestiżowymi wyróżnieniami, jednej
z organizacji zrzeszonych w Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich . Człowiek niezwykłej dobroci i serca. Wielki Przyjaciel dzieci i młodzieży. Założyciel szkół pijarskich na Siekierkach
w Warszawie. Inicjator idei parafiadowej opartej na starogreckiej triadzie,
a propagującej wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę
i sport. Organizator wielu akcji m.in.
„Katyń – ocalić od zapomnienia”, nad
którą patronat objął Prezydent RP.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

33

Z

życia federacji

z życia federacji

sport dla wszystkich

Ringo na północy Polski
Pierwszy raz w historii istnienia gry w ringo rozegrano w gościnnym Słupsku,
700-letnim mieście nad Słupią, XXXVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Otwarcia dokonał zastępca
prezydenta miasta Słupska,
Ryszard Kwiatkowski.
Prezydent Miasta Słupska Maciej
Kobyliński ufundował 9 pięknych pucharów, kilkanaście ufundował minister sportu i turystyki. Kolejnymi fundatorami byli: profesor Włodzimierz
Starosta, profesor Antoni Stasch
oraz ringowiec, Słupszczanin, piłkarz
nożny kadry Polski, a w przeszłości
medalista Mistrzostw Polski w ringo
– Paweł Kryszałowicz. Kolejny raz po
kilka pucharów ufundowali: żużlowiec
z Torunia Tomek Chrzanowski, Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
oraz Polskie Stowarzyszenie Sportu
Kobiet.

kom wieloletni działacze, byli zawodnicy ringo, którzy zostali wytypowani do
odznaczenia przez prezesa PTR.
Minister sportu i turystyki kolejny
raz uznał działanie wychowawczo-organizacyjne na rzecz rozwoju sportu
ringo jako bardzo ważne dla młodego
pokolenia Polaków i wyróżnił odznaczeniem „Za Zasługi dla Sportu” kilkoro działaczy: Wandę Michalak z Legnicy, Patrycję Mikutaniec z Warszawy,
Bożenę Chojnicką-Kapinos z Ostrołęki, Barbarę Głodek ze Słupska, Małgorzatę Biniek z Poznania, Jadwigę
Kłodecką-Różalską z Warszawy i jedynego mężczyznę – Władka Kolanowskiego z Legnicy.
Wśród zaproszonych gości znajdował się przedstawiciel producenta boisk do gry w ringo – firmy HUCKPolska z Wrocławia, która od trzech lat
podjęła się produkcji boisk nowego
typu i modyfikuje je corocznie, przystosowując optymalnie do gry w ringo. Występował w roli obserwato-

tu zagospodarowania ”białej plamy” na
mapie ringo, czyli regionu lubelskiego
i postanowili dążyć do założenia Lubelskiego Towarzystwa Ringo.

Reprezentacja na Mistrzostwa Świata w Ringtenisie
MMP w Ringo, na pierwszym planie
Ada Trawczyńska – mistrzyni Polski
w kat. otwartej kobiet

ność zabiegów operacyjnych u kilku
osób, a poza tym – położenie Słupska
Daleko od centrum kraju... Z tej przyczyny też wielu nie dotarło na mistrzostwa, bo związane to było ze zwiększonymi kosztami.
Kto nie dotarł do Słupska i już nigdy nie dotrze to Ś.P. ks. Józef Joniec,
któremu godziny życia liczono tylko
do Smoleńska... Będziemy pamiętać
o Człowieku, który wiele lat współpracował z twórcą ringo, a piękna opowieść o jego działalności jest w aktualnym wydaniu kwartalnika „Mistrz”,
któremu patronuje znany większości
ks. Mirek Mikulski. Podczas otwarcia mistrzostw uczczono Chwilą Ciszy
pamięć o Księdzu Józku... ale Jego Parafiada i zawody ringo, które były na
niej od pierwszej edycji – będą kultywowane.

Ringtenis

Otwarcie XXXVIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ringo

Podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw prezes Polskiego Towarzystwa
Ringo Krystyna Anioł-Strzyżewska
zaznaczyła, że te eksponowane puchary to dobra materialne, a walka na boisku toczyć się będzie przede wszystkim o wartości niematerialne; o sławę,
o prestiż, o bycie lepszym, o pokonanie własnych słabości i tremy, o umiejętność znoszenia porażek i czerpania
radości ze zwycięstwa. Takie wzorce
zachowań wpajają młodym zawodni-
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ra, wykonał obszerną dokumentację
zdjęciową, którą ubarwi nowy katalog
produktów firmy HUCK. Dostarczył
wielu nagród w postaci sprzętu sportowego produkowanego przez tę firmę, który ringowcy będą reklamować
najlepiej, jak potrafią.
Obsada zawodnicza była skromniejsza niż w latach ubiegłych, a to
z wielu przyczyn: do pierwszych należy
powódź, następnie choroba i koniecz-

Na wiosnę obyły się w Mogielnicy pierwsze zawody w ringtenisie,
o randze Turnieju Kwalifikacyjnego,
które były podstawą do powołania
reprezentacji na II Mistrzostwa Świata w Ringtenisie. Obecnie skład ekipy jest znany, zawodnicy szlifują formę na zgrupowaniu w Mogielnicy
pod bacznym okiem trenera Mariusza Wangryna, który poświęca wakacyjny własny czas i umiejętności
dla podniesienia poziomu sportowego naszych reprezentantów. Podczas
Turnieju Ringtenisa rozgrywano równolegle Turniej Ringo. Mariusz Wangryn podjął się skomplikowanych
przeliczeń wyników z obu gier i wyłonił wstępnie najlepszych.

Ringtenis to anglosaska odmiana
ringo, którą uprawia się w sposób zorganizowany w jedenastu krajach świata. Z nich na tegoroczne mistrzostwa
do Koblencji przyjedzie dziewięć.

Nowe
oddziały wojewódzkie PTR
W trakcie przygotowań do najważniejszych imprez PTR nie zapomina
o szkoleniu kadr pracujących z dziećmi

Na przełomie lat 2009/2010 zostało powołane i zarejestrowane Słupskie
Towarzystwo Ringo, rzucone natychmiast na „głęboką wodę” – powierzono mu bowiem organizację tegorocznych Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w Ringo, z której wywiązało się
wspaniale.

Gobelin – rękodzieło autorstwa Marii Moldenhawer-Frej (na zdjęciu od lewej)

Po raz pierwszy na tych turniejach
prezentowany był gobelin – rękodzieło autorstwa Marii Moldenhawer-Frejowej, wieloletniej działaczki Polskiego Związku Warcabowego, która
osobiście podarowała go Polskiemu
Towarzystwu Ringo.

i młodzieżą, organizatorów i sędziów
ringo. Poza dotowanym przez MSiT kursem w Słupsku odbył się kurs w Bystrzejowicach koło Lublina, którego organizacji na zasadzie wolontariatu w całości
podjął się Mariusz Wangryn. Uczestnicy z animuszem odnieśli się do projek-

XXXVIII MMP w Ringo – dekoracja
w kategorii otwartej mężczyzn.
I miejsce Andrzej Teklak,
II miejsce Krzysztof Szajek,
III miejsce Grzegorz Majerski

Uczestnicy kursu w Bystrzejowicach

Podczas Mistrzostw w Słupsku ekipa sympatyków ringo, która przybyła
z Koszalina, po rozegraniu meczów w
swoich kategoriach – złożyła deklaracje na ręce prezes PTR, że będzie
dążyć do założenia oddziału Koszalińskiego, gdzie również należy zwiększyć popularność tej jedynej, istotnie
polskiej gry sportowej.
Tekst: Krystyna Anioł-Strzyżewska
Zdjęcia: Mariusz Wangryn
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Mistrzostwa

Wojska Polskiego w Szachach
16–21 maja 2010 r. odbyły się
Mistrzostwa Wojska Polskiego w Szachach, których zasadniczym celem było wyłonienie reprezentacji Wojska
Polskiego na Mistrzostwa
NATO w Szachach „NATOCHESS 2010”.

O

rganizatorem mistrzostw
na zlecenie Ministra Obrony Narodowej było Wojskowe Stowarzyszenie
„Sport-Turystyka-Obronność”. Organizację turnieju wspomagali: Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwo Garnizonu i Klub Garnizonowy w Koszalinie,
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności
oraz Wydawnictwo „Penelopa”.
Turniej, który przeprowadzono
w Wojskowym Domu Wypoczynkowym – Unieście, zgromadził żołnierzy, byłych żołnierzy, pracowników
wojska i ich rodziny. Reprezentowane
były Rodzaje Sił Zbrojnych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Akademie
Wojskowe, Wyższe Szkoły Oficerskie
oraz Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Tytuł Mistrza Wojska Polskiego
w Szachach na 2010 r. zdobył por. rez.
Piotr Bieluszewski z Sił Powietrznych
(14. batalion remontu lotnisk z Elbląga). Drugie miejsce zajął sierż. pchor.
Mateusz Sypień z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a trzecie st. sierż. Sławomir Kraiński z Wojsk Lądowych (1. Ośrodek
Szkolenia Kierowców w Grudziądzu).
W klasyfikacji zespołowej zwyciężył zespół z Sił Powietrznych. Punkty
zdobyli: por. rez. Piotr Bieluszewski, st.
kpr. Krzysztof Kapral, chor. Piotr Czapliński, mjr Mariusz Mierzejewski i st.
plut. Krzysztof Rozumek. Drugie miejsce zajął zespół reprezentujący Wojska Lądowe, dla którego punkty zdobyli: st. sierż. Sławomir Kraiński, mjr
Saturnin Skindzier, kpt. Paweł Krajewicz, Łukasz Miętek i kpt. rez. Przemysław Kuchnio. Dla zespołu z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – trzecie
miejsce – punkty wypracowali: kpt.
rez. Andrzej Szcześniak, Jarosław Kraiński, Adam Karbowiak, Wojciech Waruga i ppłk Piotr Trepkowski.
Puchar Fair-Play kierownictwo mistrzostw przyznało najmłodszemu
uczestnikowi Jakubowi Mierzejewskiemu (lat 9), synowi mjr. Mariusza
Mierzejewskiego. Natomiast puchar

za najciekawszą partię turniejową
wręczono tegorocznemu mistrzowi por. rez. Piotrowi Bieluszewskiemu.
Mistrzostwa sędziowali: Stanisław
Kornasiewicz – sędzia klasy międzynarodowej i sędzia Jerzy Moraś.
Dzięki osiągniętym wynikom do
składu reprezentacji Wojska Polskiego
na 21. Mistrzostwa NATO w Szachach
„NATOCHESS 2010” powołano:
– por. rez. Piotra Bieluszewskiego
– sierż. pchor. Mateusza Sypienia
– st. sierż. Sławomira Kraińskiego
– mjr Saturnina Skindziera
– kpt. rez. Andrzeja Szcześniaka
– st. kpr. Krzysztofa Kaprala
Kapitanem drużyny (zawodnik
grający w drużynie międzynarodowej
NATO) został mjr Sławomir Kędzierski. Zawodnikami rezerwowymi są
ppłk Janusz Parczewski i mjr Ryszard
Cegłowski.
Kierownictwo mistrzostw i zawodnicy dziękują dyrekcji i pracownikom
Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Unieściu za stworzenie ciepłego
klimatu i wspaniałych warunków do
przeprowadzenia turnieju.
■ Jerzy Kufel
wiceprezes ds. organizacyjnych
Wojskowego Stowarzyszenia
„Sport-Turystyka-Obronność”

Przed Europejskimi
Igrzyskami Olimpiad
Specjalnych 2010

Postęp, przeciwdziałanie
dyskryminacji, promocja
różnorodności

Zanim igrzyska zostaną oficjalnie
otwarte, do 57 polskich miast przyjedzie 57 reprezentacji z Europy i Azji.
Sportowcy spędzą tu czas od 15 do 17
września 2010 r.
Wśród zgłoszonych 30 miast są
m.in. Poznań, Kraków, Tarnów, Olsztyn,
Legionowo. W Poznaniu będą przebywać reprezentanci Rosji (120 osób),
w Krakowie – 108 osób z Austrii, w Tarnowie – Węgrzy (93 osoby), w Olsztynie – Irlandczycy (55 osób), a w Legionowie – ekipa z Izraela (55 osób).
– Goście zapoznają się z mieszkańcami, kulturą, obiektami, zaaklimatyzują się w Polsce, potrenują przed igrzyskami – wyjaśnia Dorota Staszewska,
kierownik ds. public relations Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. –
Kulminacyjnym punktem w każdym
z miast będzie powitanie pochodni
z Ogniem Nadziei z greckich Salonik.
Pochodnie będą nieśli przedstawiciele służb mundurowych: policjanci,
strażacy, straż miejska, straż graniczna, a także adwokaci.
Organizatorzy igrzysk prowadzą
rozmowy dotyczące przystąpienia do
programu kolejnych miast. Ze względów organizacyjnych muszą to być
miejscowości, z których można dojechać do Warszawy w ciągu 3,5 godziny.
Ceremonia otwarcia igrzysk odbędzie się na stadionie stołecznej Legii.
Zawody rozgrywane będą m.in. w lekkoatletyce, badmintonie, bowlingu,
koszykówce, piłce nożnej, tenisie, jeździe na wrotkach, trójboju siłowym
oraz tenisie stołowym. Rywalizacja będzie odbywać się m.in. na obiektach
AWF, SGGW i Torwarze. Organizatorzy
planują stworzenie wioski olimpiad
specjalnych na SGGW.
Zamknięcie igrzysk nastąpi na Placu Zamkowym w Warszawie. Organizatorzy spodziewają się na nim około
50 tys. widzów.
Olimpiady specjalne to międzynarodowa organizacja sportowa na
rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, która powstała z inicjatywy Eunice Kennedy Shriver w 1968 r.
w USA. Istnieje w 180 państwach, zrzeszając 3 miliony zawodników.

Organizacje osób niepełnosprawnych chcą bardziej przejrzystego procesu stanowienia prawa, konsultacji na różnych etapach tego procesu
z organizacjami społecznymi, a także stworzenia jednej, pełniejszej definicji niepełnosprawności. W ocenie
przedstawicieli rządu proces ten jest
transparentny, a definicja taka istnieje
w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i Biura Pełnomocnika
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
dyskutowali o problemach osób niepełnosprawnych i współpracy tego
środowiska podczas spotkania zorganizowanego w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej w ramach projektu „Postęp, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja różnorodności”.
– Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych jest
niewystarczający – powiedziała prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Krystyna Mrugalska. – Poczynione uzgodnienia rzadko są brane
pod uwagę.
Jej zdaniem proces stanowienia
prawa powinien być jawny i transparentny, a organizacje osób niepełnosprawnych powinny na każdym etapie
tworzenia tego prawa mieć możliwość
zapoznania się z projektami i zgłoszenia do nich swoich wniosków.
Zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński powiedział, że
każdy akt prawny znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. – Każdy
ma prawo zgłaszać do niego uwagi. Teraz trwają prace nad rozporządzeniem
w sprawie psa przewodnika. Nie wyobrażamy sobie, by nie konsultować projektów z organizacjami pozarządowymi – powiedział Krzysztof Kosiński.
Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który moderował dyskusję, postulował stworzenie
portalu, na którym byłyby umieszczane informacje na temat prac nad rozmaitymi aktami prawnymi z odesłaniami do tych projektów.

Piotr Nowiński ze Stowarzyszenia
Rodzin Osób Niepełnosprawnych postulował objęcie rodziców dzieci niepełnosprawnych pomocą podczas
szukania pracy. – Takich osób jest ok.
550 tys. Pobierają oni świadczenia pielęgnacyjne i są niepełnosprawni społecznie. Nie ma ani jednego programu, który by ich wspierał w powrocie
na rynek pracy – powiedział Piotr Nowiński.
Dodał też, że konieczna jest współpraca rozmaitych ministerstw: edukacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, biura pełnomocnika rządu ds.
niepełnosprawnych w pracach nad
stworzeniem jednolitych przepisów
i jednej polityki wobec osób niepełnosprawnych.
Monika Zima z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
podkreśliła, że konieczne jest wprowadzenie jednej definicji, dotyczącej
niepełnosprawności. – Obecna definicja jest niepełna i niewystarczająca
i nie obejmuje wszystkich stanów osoby niepełnosprawnej – uważa Monika
Zima i dodaje, że taka definicja powinna zostać opracowana wspólnie przez
wszystkie środowiska osób niepełnosprawnych.
Zdaniem Krzysztofa Kosińskiego
z Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych obecna definicja – znajdująca się w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
– jest wystarczająca.
Grażyna Więcek z Mazowieckiego
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym wskazywała na konieczność wprowadzenia
jednolitego orzecznictwa o niepełnosprawności. Obecnie o niepełnosprawności orzekają zarówno ZUS (na
potrzeby rent), jak i Powiatowe Centra
Pomocy Rodzinie.
Było to drugie z cyklu spotkań
przeprowadzonych w ramach projektu „Postęp, przeciwdziałanie dyskryminacji, promocja różnorodności”, organizowanego przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania
dotyczą m.in. dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, wyznanie i orientację seksualną.
■ Rubrykę przygotował
Jerzy Jakobsche
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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI - niezbędne numery telefoniczne
 Ministerstwo Sportu
i Turystyki
ul. Senatorska 12/14,
00-082 Warszawa
Kancelaria Główna
tel. 22 244 32 28
kontakt@msport.gov.pl
www.msport.gov.pl

 Minister sportu i turystyki:
Adam Giersz
Sekretariat ministra:
Elżbieta Kopka
kopka@msport.gov.pl
tel. 22 244 31 42,
faks 22 244 32 55

 Sekretarz stanu:
Ryszard Stachurski
Sekretariat: Małgorzata Zakrzewska
tel. 22 244 31 08,
faks 22 244 32 09

 Podsekretarz stanu:
Tomasz Półgrabski
Sekretariat: Emilia Wiklak
tel. 22 244 31 44,
faks 22 244 32 09

 Podsekretarz stanu:
Katarzyna Sobierajska
ul. Senatorska 12, II p.
Sekretariat: Katarzyna Głowacka
tel. 22 244 21 70,
faks 22 244 31 71

 Gabinet Polityczny
Szef gabinetu: Michał Czaykowski
Sekretariat: Agnieszka Frączkiewicz
tel. 22 244 31 10,
faks 22 244 32 55

 Rzecznik prasowy:
Jakub Kwiatkowski
tel. 22 244 31 11,
rzecznik@msport.gov.pl

 Dyrektor generalny:
Monika Rolnik
Sekretariat: Grażyna Imiełowska
tel. 22 244 31 10, 40
faks 22 244 32 55
rolnik@msport.gov.pl
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 Biuro Dyrektora
Generalnego (BG)
Dyrektor: Maciej Piela
Sekretariat: Magdalena Wawra
tel. 22 244 31 51,
faks 22 244 32 47
bg@msport.gov.pl

 Departament Sportu
Kwalifikowanego
i Młodzieżowego (DSKM)
Dyrektor: Anna Budzanowska
Zastępca dyrektora: Wojciech Wasiak
tel. 22 244 31 48, faks 22 244 32 56
Zastępca dyrektora: Jerzy Eliasz
tel. 22 244 31 28, faks 22 244 32 56
Sekretariat: Joanna Tomasiewicz
tel. 22 244 31 46, faks 22 244 32 56
dskm@msport.gov.pl

 Radca generalny ministra:
Urszula Jankowska
tel. 22 244 32 43

 Departament Sportu
Powszechnego (DSP)
ul. Senatorska 12, II p.
wz. dyrektora: Wojciech Kudlik
Naczelnik Wydziału Upowszechniania
Kultury Fizycznej: Tadeusz Rożej
tel. 22 244 31 30,
Naczelnik Wydziału Sportu Osób Niepełnosprawnych: Eżbieta Bojanowska
tel. 22 244 31 05,
Sekretariat: Teresa Pałczyńska
tel. 22 244 31 03, faks 22 244 32 00
dsp@msport.gov.pl

 Departament Turystyki
ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Maria Napiórkowska
Zastępca dyrektora: Elżbieta Wyrwicz
Sekretariat: Katarzyna Piróg-Dacka
tel. 22 244 31 72,
faks 22 244 73 01
turystyka@msport.gov.pl

 Departament Kształcenia
i Doskonalenia
Zawodowego (DDZ)
ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Cezary Grzanka

Sekretariat: Dorota Szymczak
tel. 22 244 31 18, faks 22 244 32 72
grzanka@msport.gov.pl

 Departament Infrastruktury
Sportowej (DIS)
ul. Senatorska 12, I p.
wz. dyrektora: Urszula Stróżańska
Sekretariat: Danuta Józefowska
tel. 22 244 31 37, faks 22 244 32 37
dis@msport.gov.pl

 Departament Współpracy
Międzynarodowej (DWM)
ul. Senatorska 12, II p.
Dyrektor: Ewa Suska
Naczelnik wydziału: Ewa Markowicz
tel. 22 244 31 24
Sekretariat: Marcin Mytenia
tel. 22 244 31 23, faks 22 244 32 17
dwm@msport.gov.pl

 Departament
Prawno-Kontrolny (DPK)
Dyrektor: Rafał Wosik
Zastępca dyrektora: Mariusz Radziewski
Sekretariat: Ewa Grabowiecka-Wójcik
tel. 22 244 31 49, faks 22 244 32 57
dp@msport.gov.pl

 Departament
Ekonomiczno-Finansowy
(DEF)
Dyrektor: Bożena Pleczeluk
Zastępca dyrektora: Anna Klimek-Krypa
tel. 22 244 32 33,
Sekretariat: Katarzyna Olesiak
tel. 22 244 31 39, faks 22 244 32 32
de@msport.gov.pl

NOWA USTAWA O SPORCIE PODPISANA

M

arszałek Sejmu Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki
prezydenta RP, 5 lipca podpisał nową
ustawę o sporcie. Nowy akt prawny,
który zastąpi obecnie obowiązujące
ustawy – o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym – wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Ustawa zawiera nowe regulacje
prawne sportu dostosowane do standardów europejskich. Jej celem jest
ograniczenie prawnej reglamentacji
sportu – deregulacja, a także umocnienie pozycji klubów sportowych.
Kluby powinny mieć charakter korporacyjny i działać jako osoba prawna. Zostają zniesione bariery prawne
w finansowaniu sportu przez organy

władzy publicznej, a zwłaszcza przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawa umacnia centralną pozycję narodowych federacji sportowych zgodnie z zasadą – jedna federacja w jednym sporcie. Związki muszą
jednak działać zgodnie z prawem oraz
w sposób demokratyczny i transparentny. Ustawa określa minimalne wymogi ustrojowe funkcjonowania polskich związków sportowych.
Polskie związki sportowe będą
miały 2 lata od dnia wejścia w życie
przepisów na dostosowanie swojej
działalności, a w szczególności statutów oraz regulaminów do wymagań
nowej ustawy.
Ustawa wprowadza także odpowiedzialność karną za przestęp-

stwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej. Mają one zapewnić
prawidłowy przebieg rywalizacji,
a w szczególności przestrzeganie
zasad fair play. W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej w zamian
za nieuczciwe zachowanie mające
wpływ na wynik sportowy będą groziły kary pozbawienia wolności do 8
lub 10 lat. Penalizowane będą także najbardziej szkodliwe zachowania dopingowe. Podanie substancji
zabronionej lub stosowanie metody
zabronionej osobie małoletniej lub
zawodnikowi bez jego wiedzy będzie podlegało karze grzywny albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Źródło: http://msport.gov.pl

Moje Boisko – Orlik 2012
Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony przez premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas expose
w listopadzie 2007 r. zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem
socjalnym.
Założeniem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej
w celu aktywnego uprawiania sportu.
Plan zakładał wybudowanie 2012 takich boisk. W roku bieżącym realizo-

wana jest już III edycja programu budowy boisk. Do tej pory wybudowano
i oddano do użytku 1284 boiska.
Program „Moje Boisko – Orlik 2012”
obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego

wchodzą dwa boiska sportowe: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i piłki siatkowej oraz
budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej.
Oprócz pomocy w finansowaniu
budowy boisk Ministerstwo Sportu
i Turystyki przekazuje dla każdego otwartego boiska komplet sprzętu do
prowadzenia zajęć oraz dofinansowuje koszty zatrudnienia trenera prowadzącego zajęcia na obiekcie.

 Biuro Administracyjne (BA)
Dyrektor: Mariola Chojnacka
Sekretariat: Hanna Sucharska
tel. 22 244 31 32, faks 22 244 32 18
ba@msport.gov.pl

 Biuro Euro 2012
Dyrektor: Dariusz Buza
Sekretariat: Paulina Kabańska
tel./faks 22 244 32 69
euro2012@msport.gov.pl
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Do tej pory przekazane zostały
783 komplety sprzętu, w roku bieżącym następne boiska zostaną zaopatrzone w sprzęt.
Z wielu stron Polski przekazywane
są informacje o ukończeniu budowy
i otwarciu kompleksu boisk. Jest to za
każdym razem wielkie święto i radość
dla mieszkańców, powód do dumy dla
samorządów, które w ten sposób wyrażają dbałość o kondycję fizyczną,
o zdrowie swoich mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest Sławno, w którym bardzo uroczyście został otwarty
kolejny „Orlik”.
Gratulujemy władzom samorządowym Sławna realizacji tego sportowego projektu i mamy nadzieję, że będzie służył wszystkim mieszkańcom.
■ Marek Troszczyński

Orlik w gminie Sławno

N

a terenie gminy Sławno powstał kompleks boisk sportowych wybudowany w ramach rządowego programu
„ Moje Boisko – Orlik 2012”.
Nowoczesny obiekt jest spełnieniem oczekiwań wszystkich osób aktywnych sportowo z terenu gminy.
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie
1480 tys. złotych. Budowa obiektu była
w 33% dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w takiej samej wysokości z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy
Sławno.
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Nowo wybudowany kompleks
sportowy w Szadkowicach składa się
z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynku sanitarno-szatniowego. Wykonawcą inwestycji było
konsorcjum Creative Future z Kielc
w partnerstwie z Eversport sp. z o.o.
Kompleks boisk sportowych „Moje
boisko – Orlik 2012” w Szadkowicach
został uroczyście otwarty 23 czerwca 2010 r. W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości. Przybyli
m.in. Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego,
Dariusz Klimczak – członek zarządu Województwa Łódzkiego, Hieronim Hubar – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, Paweł Woicki – Mistrz Europy
z 2009 r. w piłkę siatkową, Zbigniew
Tomkowski – dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale, Waldemar Kwiatkowski – zastępca dyrektora Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
w Spale, Grażyna Wielgus – sekretarz
Powiatu Opoczyńskiego, p.insp. Wiesław Kuśmierczyk – komendant Komisariatu Policji w Paradyżu, Tadeusz
Zdulski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Włodzimierz Stępień – projektant, ks. kanonik Janusz
Kępczyński – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kunicach, ks. Roman
Kuna – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zachorzowie oraz ks. Piotr
Klepaczewski z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławnie.
Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu Gminy Sławno. Obecni byli m.in. Bolesław Wiktorowicz
– przewodniczący Rady Gminy Sławno, radni, pracownicy Urzędu Gminy
w Sławnie oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
i klubów sportowych. Otwarcie „ Orlika” zgromadziło przy nowym obiekcie
wielu mieszkańców gminy, dorosłych,
dzieci i młodzież szkolną – wszystkich, którzy w przyszłości będą korzystać z tego nowoczesnego kompleksu
sportowego.

Gospodarzem uroczystości otwarcia boiska „Orlik” był wójt gminy Sławno – Tadeusz Wojciechowski, który
powitał zaproszonych gości, sportowców, młodzież szkolną i wszystkich
zgromadzonych oraz zapewnił, że
obiekt będzie ogólnodostępny i będzie służył wszystkim mieszkańcom.
– Naszym celem – mówił wójt Wojciechowski – jest udostępnienie wszystkim sympatykom sportu, zwłaszcza
dzieciom i młodzieży, nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

człowieka, jak również na liczne dotychczasowe osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Sławno.
Boisko „Orlik” z pewnością przyciągnie
nowe rzesze sportowców, gdyż spełnia wszelkie wymogi sportowe. Wszyscy składali gratulacje władzom gminy
za zaangażowanie w budowę obiektu.
Przybyli goście przekazali również piłki do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę.
Uroczystość otwarcia boiska ubarwił bogaty program artystyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej
działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie
oraz folklorystycznego zespołu dziecięcego „Kuniczanka”, działającego

– zastępca dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Grażyna Wielgus – sekretarz Powiatu
Opoczyńskiego oraz Tadeusz Wojciechowski – wójt gminy Sławno.
Nowo otwarty kompleks poświęcili ksiądz kanonik Janusz Kępczyński, ks.
Roman Kuna oraz ks. Piotr Klepaczewski. W niebo pofrunęły kolorowe balony w pięciu barwach olimpijskich.
Sportowym dopełnieniem uroczystości otwarcia boiska „Orlik” było rozegranie pierwszych na tym obiekcie meczów:
piłki nożnej i siatkówki. Ku uciesze dzieci
i młodzieży oraz wszystkich uczestników
inauguracyjny rzut do bramki oddał Paweł Woicki – Mistrz Europy z 2009 r. w piłkę

przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. W. i H. Ossowskich w Kunicach. To
„sportowe widowisko” uświetnił również występ „Marżonetek”, działających przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie.
Barwny, dynamiczny taniec w ich wykonaniu bardzo podobał się zgromadzonym, podobnie jak występy artystyczne dzieci z zespołu „Kuniczanka”
oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Po części artystycznej nastąpiło
przecięcie symbolicznej wstęgi oraz
poświęcenie obiektu. Przecięcia wstęgi,
a tym samym otwarcia boiska dokonali m.in.: Marek Mazur – przewodniczący
Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak – członek zarządu Województwa Łódzkiego, Hieronim Hubar

siatkową, zaś Marek Mazur – przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
„pierwszym gwizdem” rozpoczął mecz
piłki siatkowej.
Przy bardzo dużym dopingu zgromadzonej publiczności rywalizowała
ze sobą młodzież gimnazjalna z Szadkowic i Prymusowej Woli. W meczu piłki nożnej chłopców zwyciężyła drużyna z Prymusowej Woli, zaś w siatkówce
lepsze okazały się gimnazjalistki z Szadkowic. Puchary i dyplomy drużynom –
zwycięskim oraz przegranym – wręczył
Tadeusz Wojciechowski.
Na zakończenie uroczystości uczestnicy spotkali się przy ogniskach, aby
wspólnie upiec kiełbaski.

Wójt gminy Sławno podkreślił, że
jest to już drugi nowoczesny, dostępny dla mieszkańców kompleks sportowy wybudowany w Gminie Sławno.
Mówił również o istocie uprawiania
sportu, funkcji i roli boisk sportowych,
a także o historii powstania kompleksu „Orlik”. W imieniu samorządu gminy
Sławno podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.
Zaproszeni goście w swych wystąpieniach zwrócili uwagę na ogromne
znaczenie sportu w rozwoju młodego

■ Urząd Gminy w Sławnie
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12 marca 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 146). Prezentujemy
fragmenty ustawy z uwzględnionymi zmianami dotyczące wolontariatu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nostek samorządu terytorialnego
z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Dział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa reguluje zasady:
1) prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;
2) uzyskiwania przez organizacje
pozarządowe statusu organizacji
pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku
publicznego;
3) sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku
publicznego;
4) tworzenia i funkcjonowania rad
działalności pożytku publicznego.
2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez
wolontariuszy oraz korzystania
z tych świadczeń.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt
1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240);
2) „środkach publicznych” – rozumie
się przez to środki publiczne, o których mowa w ustawie o finansach
publicznych, przeznaczone na wydatki publiczne w rozumieniu tej
ustawy;
3) wolontariuszu – rozumie się przez
to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
4) inicjatywie lokalnej – rozumie się
przez to formę współpracy jed-
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Dział III
Wolontariat
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 42.
1. Wolontariusze mogą wykonywać,
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na
rzecz:
1) organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie
działalności pożytku publicznego,
z wyłączeniem prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej,
2) organów administracji publicznej,
z wyłączeniem prowadzonej przez
nie działalności gospodarczej,
3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez
te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej – zwanych dalej „korzystającymi”.
2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych
nie stanowią inaczej.
3. Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako
wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem.

2)

Art. 43.
Wolontariusz powinien posiadać
kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji
i spełniania stosownych wymagań
wynika z odrębnych przepisów.

3)

2.

Art. 44.
1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób
i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie
powinno zawierać postanowienie
o możliwości jego rozwiązania.
2. Na żądanie wolontariusza, korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia,
o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie
o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.
3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez
wolontariusza.
4. Jeżeli świadczenie wolontariusza
wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.
5. Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Rozdział 2
Przepisy szczególne
Art. 45.
1. Korzystający ma obowiązek:
1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeń-

3.

4.

stwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami;
zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach
określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego
świadczeń, w tym – w zależności
od rodzaju świadczeń i zagrożeń
związanych z ich wykonywaniem
– odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych
w odrębnych przepisach, koszty
podróży służbowych i diet.
Korzystający może pokrywać, na
dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych
przepisach także inne niezbędne
koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem
świadczeń na rzecz korzystającego.
Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich
świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44
ust. 1.
Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków
wymienionych w ust. 1 pkt 3.

Art. 46.
1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na
zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy
wykonywaniu świadczeń o których mowa w art. 42, na podstawie
odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wolontariuszowi, który wykonuje
świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania
świadczeń na terytorium innego
państwa, na obszarze którego trwa
konflikt zbrojny, wystąpiła klęska
żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas
pobytu za granicą, jeżeli kosztów
tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Przepisu ust. 2 i 3 nie
stosuje się.
5. Jeżeli delegowanie wolontariusza
do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa ma miejsce w warunkach innych niż wskazane w ust. 4, korzystający może
zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas
pobytu za granicą, jeżeli kosztów
tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

Art. 47.
Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność
tych informacji.

Art. 48.
Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolon-

tariusza w celu wykonywania przez
niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy
międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia
kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.

Art. 49.
Wydatki na cele, o których mowa w
art. 45 ust. 1 i 3 oraz w art. 46 ust. 3 i 6
stanowią:
1) koszty prowadzenia działalności
statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;
2) koszty korzystających, o których
mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 50.
Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz
korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

Art. 50a.
Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia
co dwa lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie
ze stosowania ustawy w terminie do
dnia 30 września roku następującego
po upływie okresu sprawozdawczego.

Art. 50b.
1. Kto, działając w imieniu organizacji
pozarządowej, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 lub innych
podmiotów, które nie są organizacjami pożytku publicznego, informuje organ administracji publicznej, osobę fizyczną lub prawną, że
organizacja lub podmiot status taki
posiada, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach, o których
mowa w ust. 1, następuje w trybie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz.U.
z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn.
zm. 9).
(...)
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Wolontariat na potrzeby kultury fizycznej
Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od jesieni 2009 r.
prowadzi 2–letnie szkolenie specjalistyczne na potrzeby kultury fizycznej „Wolontariusz-animator form sportu powszechnego i rekreacji ruchowej”. Szkolenie jest bezpłatne, współfinansowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Centrum Rozwoju Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Problemem w realizacji różnych form
sportu powszechnego i aktywności ruchowej jest brak wykwalifikowanej kadry pomocniczej, dzięki której można realizować
te zadania zgodnie z wymogami przede
wszystkim ustaw: o sporcie, kulturze fizycznej, systemie oświaty i o pożytku publicznym i wolontariacie.
Szkolenie jest odpowiedzią na te potrzeby i wyprzedza to, co zdarzy się w 2011 r.
i w następnych latach. Rada Unii Europejskiej ogłosiła 2011 rok Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. Także w przyszłym
roku Polska będzie pełniła rolę Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej i uczestniczyła
w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Sportowych Organizacji Non - Profit.
Pilskie TKKF wyszło naprzeciw potrzebom kadrowym w zakresie wolontariatu sportowego do wspierania organizacji
i realizacji masowych imprez sportowych
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim,
europejskim i międzynarodowym. Przygotowanie kadr przyniesie wymierne korzyści także lokalnej społeczności poprzez udział wspomagający wolontariuszy
w różnych formach sportu powszechnego
i aktywności ruchowej, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników, sprawniejszą
obsługę korzystających itp.
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Uczestnicy szkolenia będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do organizacji, współorganizacji i aktywnego
uczestniczenia w różnych formach sportu powszechnego i aktywności ruchowej,
takich jak: turnieje, imprezy, mecze, festyny, meetingi la, zawody sportowe, a także
do udziału w sportowych imprezach masowych, krajowych i międzynarodowych.
Uczestnicy szkolenia będą mogli wpisać się
do bazy wolontariuszy sportowych prowadzonej przez Euro2012+.
Program szkolenia wykorzystuje zasadę empowerment – włączania beneficjentów w działania podejmowane w ramach
projektu, poprzez czynny udział w imprezach sportowych jako wolontariuszy i ich
animowanie przez cały okres szkolenia.
Realizacja przedsięwzięcia oparta jest na
formach ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowanych od wielu
lat w Pilskim TKKF, m.in. takich jak: Pilskie
Czwartki Lekkoatletyczne (od 14 lat), Regionalny Turniej Mini Piłki Nożnej (od 17
lat), Turniej „Piłka Nożna w Osiedlu”(od 37
lat), okazjonalne biegi masowe (Wiosny,
Jesieni, Sylwestrowy), Turnieje Pilskiej Ligi
Futsalu (od 6 lat), zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci od 10 lat.
W realizacji szkolenia wykorzystano
także zasady:
Partnerstwa – udział beneficjentów w praktykach na rzecz różnych podmiotów publiczno-społecznych i w perspektywie współpraca z tymi podmiotami.
Zrównoważonego rozwoju – integracja
społeczna różnych grup społecznych, większe możliwości udziału w formach sportu powszechnego i aktywności ruchowej
mieszkańców małych miejscowości poprzez
wykorzystanie podejścia prospołecznego
i dobroczynność, realizacja formy kształcenia przez całe życie.
Równych szans – udział osób w różnym
wieku w szkoleniu i możliwości ich udziału
w różnych formach sportu powszechnego
i aktywności ruchowej, ukierunkowanie na
aktywność w tym zakresie, na ogół przypisywana osobom młodym.

Zajęcia szkoleniowe od października 2009 r. do marca 2010 r. prowadzone
były w formie wykładów uzupełnionych
o część warsztatowo-ćwiczeniową. Od
kwietnia 2010 r. do czerwca 2010 r. w programie były praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe na obiektach sportowych, otwartych i zamkniętych, w czasie
realizacji różnych form sportu powszechnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia
wykładowo-ćwiczeniowe odbywały się raz
w miesiącu w godzinach popołudniowych
(16.30-20.00) w Klubie TKKF „Piast” w Pile,
natomiast praktyczne ćwiczenia indywidualne na obiektach sportowych otwartych i zamkniętych w czasie realizacji praktyk od kwietnia do czerwca br.
Zgodnie z programem kursu w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. wolontariusze, animatorzy form sportu powszechnego i rekreacji ruchowej odbywali
warsztaty praktyczne w czasie realizacji
różnych form sportu powszechnego, aktywności ruchowej i turystyki niekwalifikowanej. Uczestnicy szkolenia mogli zaliczać
praktyki w Pilskim TKKF podczas realizacji
imprez sportowo-rekreacyjnych według
terminarza imprez dostępnego na stronie
internetowej lub u innych podmiotów organizujących imprezy sportowe.
Kolejne zajęcia będą się odbywały od
września do października br., podsumowujące doświadczenia z praktyk wakacyjnych
oraz przygotowujące imprezę końcową,
którą poprowadzą sami wolontariusze – animatorzy dla wybranych grup odbiorców.
W ramach szkolenia uczestnicy mieli dostęp do bieżących materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej na naszych stronach www.tkkf.pila.pl w zakładce
„materiały szkoleniowe”. Ponadto uczestnicy otrzymali wszystkie materiały na płytach
CD oraz niektóre wydawnictwa TKKF-u,
w tym biuletyny Krajowej Federacji Sportu
dla Wszystkich. Osoby zainteresowane materiałami zapraszamy do kontaktu.
Uczestnicy szkolenia, to osoby w wieku od 16 do 74 lat. Połowa szkolonych jest
w wieku od 21 do 49 lat. Wolontariusze pochodzą z miejscowości takich, jak: Piła – 73%
wszystkich uczestników, Września, Ługi Ujskie, Złotów, Czarnków, Łobżenica, Dobrzyca, Stara Łubianka, Dobrzyniewo, Białośliwie,
Krajenka, Osiciny, Oborniki, Kaczory, Grabówno, Miasteczko Krajeńskie, Kruszewo,
Śmiłowo, Luchowo, Wyrzysk. Ogólnie z miejscowości powiatowych (poza Piłą) pocho-

dzi 12%, z pozostałych miejscowości 19%,
w tym z bardzo małych 12% uczestników.
Mimo naszych szczególnych zabiegów trochę mało jest uczestników w wieku szkolnym (szkoły średnie). Naszym zdaniem istnieje ciągle obraz wolontariusza
(szczególnie młodego) jako osoby wspomagającej w zakresie pomocy społecznej,
opiekuńczej, socjalnej. Wydaje się, że szkoły i media nawet utrwalają ten obraz. Mało
upowszechniana jest rola i możliwości działania wolontariatu w obszarze sportu powszechnego. Mamy nadzieję, że obraz ten
się zmieni po ogłoszeniu przez Radę Unii
Europejskiej roku 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską.
Pilskie TKKF posiada uprawnienia, warunki kadrowe, bazowe i sprzętowe do realizacji szkoleń oraz własną stronę internetową
(komunikacja i konsultacje z uczestnikami szkoleń). Stale współpracuje z osobami,
które mają kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych: menedżerowie sportu, menedżerowie organizacji imprez sportowych,
pedagodzy, edukator, trenerzy działalności
pożytku publicznego i wolontariatu, wykładowcy uczelni wyższych sportowych, krajowy konsultant ds. bezpieczeństwa, specjalista ds. prawa, instruktorzy różnych dyscyplin
sportu powszechnego, trenerzy i sędziowie
sportowi różnych dyscyplin.
Organizator zapewnia uczestnikom
szkolenia:
– profesjonalne podejście do tematyki
szkolenia,
– materiały szkoleniowe (wydawnictwa
i płyty CD),
– zaświadczenie dokumentujące uczestnictwo i ukończenie szkolenia, także
w języku angielskim,
– serwis cateringowy,
– możliwość współpracy i konsultacji
z organizatorem i prowadzącymi szkolenie,
– stwarzanie możliwości udziału w formach sportu powszechnego i aktywności ruchowej oraz w sportowych
imprezach masowych, krajowych i międzynarodowych.
Ogólna tematyka wykładowo/warsztatowa to m.in.:
– wybrane zagadnienia z zakresu sportu
powszechnego, aktywności ruchowej,
turystyki,
– ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o sporcie, o systemie oświaty,
– protokół i ceremoniał sportowy, protokół flagowy,

–

podstawowe zasady w zakresie pomocy przedmedycznej i zabezpieczenia
medycznego,
– organizacja pracy, zatrudnianie i powierzanie zadań wolontariusza-animatora,
– zasady funkcjonowania i praktyczna obsługa masowych imprez sportowych,
– obowiązujące przepisy, regulaminy,
zasady bezpieczeństwa w organizacji
imprez,
– programy i scenariusze dostosowane
do form, czynny udział w roli wolontariusza - animatora.
Rezultaty szkolenia, to między innymi:
– współpraca organizacji i instytucji na
rzecz wolontariatu sportowego poprzez udział w szkoleniu przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych (oświaty, samorządów,
klubów sportowych, spółdzielni mieszkaniowych, uczelni wyższych, przedsiębiorstw, emerytów),
– promocja wolontariatu sportowego,

wyznaniowe, organizacje i placówki seniorskie, domy pomocy społecznej, instytucje rządowe, samorządowe).
Wolontariusz to osoba, która powinna
ciągle się szkolić i doskonalić, podobnie jak
nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, przedstawiciele JST czy animatorzy. Zmieniają się
przepisy i pogląd na rolę wolontariatu i wolontariusza. Czas upływa i zmiany przepisów i uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych, ciągły rozwój nauki wpływają
na to, że należy na bieżąco uzupełniać wiedzę w formie szkoleń kursowych, doszkoleń,
seminariów itp. form.
Najlepszym przykładem starzejącej się
wiedzy i rozwiązań technicznych jest sprzęt
elektroniczny i nośniki, gdyż ciągłe ich udoskonalanie powoduje, że na przestrzeni 23 lat poszczególne osiągnięcia zarówno
w dziedzinie wiedzy, jak i techniki starzeją się, a tym samym stają się nieprzydatne
w nowych rozwiązaniach.
Pilskie TKKF planuje prowadzenie kolejnych szkoleń i doszkoleń wolontariuszy

–

dla kultury fizycznej i zachęca zainteresowanych do składania deklaracji udziału
w nich.

możliwość osobistego i zawodowego
rozwoju i spełnienia wolontariusza,
zwiększenie zaangażowania w życiu
społecznym i sportowym, kształcenie
swoich umiejętności, zainteresowań,
hobby, rozwijanie zdolności poprzez
udział w imprezach sportowych w roli
wolontariusza.
Przygotowanie kadr wolontariuszy
sportowych jest formą wsparcia inicjatyw w zakresie kultury fizycznej, sportu
powszechnego i rekreacji ruchowej realizowanych przez różne podmioty (organizacje pozarządowe, placówki oświatowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje

■ Stanisława Zielińska
kierownik szkolenia - menedżer sportu,
wolontariusz TKKF
Kontakt i informacje: Pilskie TKKF,
64-920 Piła, ul. Żeromskiego 90, tel./faks 67 212 2182,
www.tkkf.pila.pl, pilskietkkf@wp.pl
Fragmenty Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na str. 42.
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Walne zebranie członków
Polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,
związki stowarzyszeń, kluby,
które działają zgodnie z ustawą o sporcie i ustawą o stowarzyszeniach, mają obowiązek
w ciągu najbliższych dwóch lat
dostosować swoje statuty do
aktualnych zapisów nowych
ustaw.

N

ajwyższą władzą, która ma prawo to zrobić jest walne zebranie
członków (WZC), walne zebranie
przedstawicieli (WZP) lub walne zebranie
delegatów (WZD).
Statuty tych organizacji zawierają zapisy, które powinny być zgodne
z prawem ustawowym. Prawo statutowe określa kolegia władzy w organizacjach samorządowych typu: polskie
związki sportowe, związki stowarzyszeń
sportowych, stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby.
Władzami kolegialnymi są: WZC, WZP,
WZD. Jest to kolegialna władza uchwałodawcza stowarzyszenia. Władzą wykonawczą, zarządzającą, również kolegialną
jest zarząd każdej z tych organizacji. Władzą nadzorczo-kontrolną jest kolegialna Komisja Rewizyjna. Kolegialność tych
władz polega na tym, że podjęte uchwały na poszczególnym szczeblu członkowie tych władz podpisują, potwierdzając
aprobatę uchwały lub składają „votum separatum”. W przypadku uchwały walnego
zebrania uchwałę w jego imieniu podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz.
Walnemu zebraniu nikt nie może
narzucić ograniczeń lub obowiązków.
Procedowanie walnego zebrania wynika z wewnętrznego regulaminu wypracowanego i przyjętego przez walne zebranie (WZ).

powierza zarządowi, czyli władzy wykonawczej. Regulamin powinien określać
ponadto termin i miejsce zwołania WZ
oraz określić, czy zebranie jest zwołane
jako zebranie zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze (jeden
raz na rok) lub jako zebranie nadzwyczajne do podjęcia określonej uchwały (rozwiązania jednej sprawy). W regulaminie powinny być określone zasady
wyboru prezydium i poszczególnych
komisji, tryb głosowania, uprawnienia
i obowiązki przewodniczącego WZ oraz
przebieg, scenariusz obrad.
W celu usprawnienia przebiegu WZ
i pracy komisji uchwał i wniosków niektóre projekty uchwał, szczególnie organizacyjna lub proceduralna, powinny być
przygotowane wcześniej. Za przygotowanie organizacyjne i merytoryczne WZ
odpowiedzialny jest zarząd, a w szczególności prezes zarządu. Prezes zarządu
podaje harmonogram czynności organizacyjnych i wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych czynności. Dokumenty sankcjonujące powierzone
czynności w zakresie organizacji powinny być przyjęte uchwałą zarządu i zaewidencjonowane w rejestrze zarządu.
Budując regulamin wyborów, ustalając tryb procedowania WZ należy szczegółowo analizować zapisy statutów stowarzyszenia w tym zakresie, tak aby nie
spotkać się z zarzutem niezgodności pomiędzy zapisami statutowymi a dokumentowaniem WZ.
Zarząd powinien pamiętać i zdać sobie sprawę z tego, że z chwilą rozpoczęcia obrad WZ władza zarządu zostaje zawieszona lub się kończy, gdyż najwyższą
władzą jest WZD, WZP i ma prawo podjąć każdą uchwałę stanowiącą, z wyjątkiem WZ Nadzwyczajnego.

Porządek obrad WZ
Regulamin WZ
Regulamin WZ powinien określać
przede wszystkim podstawę prawną
zwołania zebrania (należy podać paragraf lub artykuł statutu, który nakazuje
zwołanie WZ) i wykonawstwo zwołania
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Kompetencje WZ sprawozdawczowyborczego są nieograniczone w stosunku do organizacji. Natomiast kompetencje zebrania nadzwyczajnego są
ściśle określone. Dlatego należy szczególną uwagę przywiązać do projektu

(przedstawicieli lub delegatów)
proponowanego porządku obrad. Na
przykład podajemy, że stowarzyszenie
w swoim statucie powinno posiadać zapis na okoliczność zwoływania WZC stowarzyszenia:
a. WZC, WZD, WZP zwykle zwołuje się
co najmniej raz do roku na wniosek
zarządu (poprzez uchwałę) – jako
zebranie sprawozdawcze, niezbędne do zatwierdzenia bilansu rocznego i uzyskania uchwał, które są w zakresie kompetencji WZ,
b. WZC stowarzyszenia zwykłe jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze
na koniec kadencji, jednak nie później jak trzy miesiące po upływie (do
trzech miesięcy),
c. WZ Nadzwyczajne do rozwiązania
określonego problemu i podjęcia
w tym zakresie stosownych uchwał.
W każdym przypadku zarząd zobowiązany jest zawiadomić pisemnie
członków stowarzyszenia lub przedstawicieli bądź delegatów o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
WZ i nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zarząd jest
także zobowiązany do udostępnienia
stosownych dokumentów, które będą
przedmiotem obrad na WZ.
W każdym statucie organem zwołującym WZ powinien być zapis, że organem zwołującym jest zarząd. Mogą
się jednak zdarzyć przypadki, że zwołującym organem może być Komisja Rewizyjna. WZ zwyczajne, sprawozdawcze (roczne) na roboczo otwiera prezes
i powołuje komisję mandatową w celu
stwierdzenia ważności, następnie komisję uchwał i wniosków, jak również proponuje powołanie przewodniczącego
i sekretarza zebrania, który będzie protokołował przebieg zebrania. I w tym
momencie przekazuje prowadzenie zebrania nowemu przewodniczącemu.
Uwaga: Wszystkie wydarzenia oraz zabieranie głosów w kwestiach formalnych, jak i stawianie wniosków, należy bezwzględnie protokołować bardzo
dokładnie. Wyniki głosowania nad każdą uchwałą i każdym wnioskiem powin-

ny być sporządzane na specjalnych drukach, wcześniej przygotowanych, tzw.
Protokołach głosowań WZ. Na tych protokołach powinna być nazwa WZ, jakiej organizacji jaki wniosek jest głosowany, rodzaj głosowania (jawne, tajne)
i wynik głosowania, no i podpisy Komisji
Uchwał i Wniosków. I te protokoły stanowią załącznik do protokołu głównego.

Przykładowy projekt
porządku obrad WZ
1. Powitanie członków delegatów przedstawicieli – wykonanie prezes,
2. Powołanie Komisji Mandatowej
w celu stwierdzenia ważności podejmowanych uchwał,
3. Wybór przewodniczącego WZ i sekretarza,
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
5. Stwierdzenie prawomocności obrad
(na tym kończy się cześć organizacyjna WZ),
6. W tym momencie rozpoczynałaby się część podstawowa WZ, czyli
przyjęcie porządku obrad,
7. Przedstawienie sprawozdania zarządu:
– merytorycznego – z działalności
zarządu za ubiegły rok lub za kadencję,
– finansowego (bilans i analiza do
bilansu),
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z całokształtu kontroli w zakresie
merytorycznej działalności i finansowej,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Przyjęciu sprawozdań lub odrzuceniu, uchwała o...
11. Wniosek o udzielenie absolutorium
poszczególnym członkom funkcyjnym zarządu za okres sprawozdawczy (imiennie w głosowaniu tajnym),
12. Informacja o działalności bieżącej
(programowa), informacja o planach
zarządu w zakresie podejmowanych
działań, wolne wnioski,
13. Zamknięcie zebrania.
Odnośnie do wniosku o udzielenie
absolutorium poszczególnym członkom
zarządu należy dążyć, aby każdy członek funkcyjny zarządu wyraźnie w sprawozdaniu merytorycznym za okres sprawozdawczy (roczny lub kadencyjny)

rozliczył się z powierzonych zadań i ze
skutków swojej działalności. A to z uwagi na zmianę zapisów w paragrafie 77
w ustawie o rachunkowości, o odpowiedzialności imiennej za spowodowanie
strat w działalności na szkodę organizacji. Ponadto należy dążyć, aby członkowie zarządu, z imienia i nazwiska, byli
rozliczani z zakresu realizacji uchwał podejmowanych przez zarząd i zgodności
tych uchwał z kompetencjami i zapisami
statutowymi.

Organizacja WZ
Przy organizacji Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego należy pamiętać, aby zostały zachowane odpowiednie procedury w zakresie dokumentowania, aby uchwały podejmowane na
Walnym Zebraniu były prawomocne i zawierały stwierdzenia, że uchwalono je
w wyniku obrad prawomocnych, aby porządek obrad i regulamin wyborów, były
przyjęte uchwałą prawomocną.
Wszystkie uchwały proceduralne powinny być podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków
do głosowania. Dokumentem potwierdzającym taki stan rzeczy jest imienna
lista obecności uprawnionych członków
do głosowania, podpisana własnoręcznie
przez każdego uprawnionego członka.
Uchwały, które są podejmowane
przez WZ członków danego stowarzyszenia powinny zawierać numer uchwały, datę, w której podjęto uchwałę i w jakiej sprawie jest podejmowana uchwała.
Następnie powinna być podstawa prawna ze statutu stowarzyszenia i kto tę
uchwałę podejmuje – jaka władza.
Uchwała dotyczy sprawozdania finansowego, merytorycznego, za jaki
okres i jest prawomocna z dniem podjęcia (uchwalenia).
Wykonanie uchwały powierza się
przewodniczącemu WZ (podpis tej
uchwały). Uchwałę podpisuje przewodniczący zebrania (nie prezes). Projekty
powinny być przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków. Uchwały proceduralne powinny być przygotowane
wcześniej jako projekty.
Należy nadmienić, że na funkcję
przewodniczącego WZZ, jak i sekretarza
oraz członków poszczególnych komi-

sji, należy powołać osoby zorientowane
w zakresie działalności stowarzyszenia
i mające rozeznanie znaczenia WZ.
Dokumenty WZ służą do dokonania
zmian w KRS i dlatego szczególną staranność należy zachować przy ich wypełnianiu i kompletowaniu.
Zapisy w tych dokumentach nie
mogą wykazywać niezgodności ze statutem, regulaminami lub ustawami.
W przypadku Walnego Zebrania
sprawozdawczo-wyborczego należy być
przygotowanym do powołania Komisji
Skrutacyjnej. Wymagają tego procedury tajnego głosowania. W tym celu należy przygotować wcześniej karty do głosowania „in blanco” oraz urnę wyborczą.
Komisja Skrutacyjna powinna sprawdzić
i porównać ilość wydanych kart do głosowania z ilością wyjętych z urny. Następnie sporządzić protokół z przebiegu
liczenia, podając do wiadomości członkom WZ.
Organizator WZ powinien dołożyć
wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzenia wyborów i głosowania. Między innymi chodzi o takie
warunki, jak miejsca siedzące, stoły dla
poszczególnych komisji i prezydium, nagłośnienie i przybory do głosowania tajnego.
Dobrze zorganizowane WZ to spełniony obowiązek statutowy dla zarządu.
W dużych organizacjach powinno być
tak, aby z głosem doradczym uczestniczył prawnik lub osoba znająca biegle
procedury organizacji WZ. W żadnym
wypadku zarząd nie powinien lekceważyć znaczenia WZ, a to z uwagi, że jest to
najwyższy organ władzy w stowarzyszeniu, uchwałodawczy, który może odwołać zarząd lub nie udzielić absolutorium
poszczególnym członkom tego zarządu. Brak absolutorium dla funkcyjnego
członka zarządu dyskwalifikuje jego prawa czynne i bierne wyborcze do władz
w następnej kadencji.

■ Leszek Zieliński
menedżer sportu, twórca wielu
statutów polskich związków
sportowych, stowarzyszeń związków
kultury fizycznej i doradca w zakresie
legislatorskim statutów organizacji
pozarządowych
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Proces realizacji obiektu

na przykładzie hali sportowej
Realizacja każdego obiektu odbywa się w kilku etapach. Mimo że są
to ogólnie znane zasady, czasami warto poświęcić chwilę na przypomnienie ich sobie, by zapewnić prawidłowy przebieg budowy.
Bez względu na to, jakiego typu
jest to obiekt, jego realizację możemy podzielić na następujące etapy:
1. Analiza potrzeb i możliwości
2. Wytyczne dla projektanta – koncepcja
3. Projekt i jego akceptacja
4. Specyfikacja - przetarg na wykonanie
5. Wykonanie
6. Odbiór
7. Użytkowanie

1. Analiza potrzeb
i możliwości
Każdy pomysł wymaga zastanowienia się, czy obiekt jest potrzebny
i czy inwestora na to stać. Potrzebne jest zgrubne określenie planowanych zadań obiektu: czy ma to być
sala szkolna, gimnastyczna czy hala
widowiskowo-sportowa oraz jego
wielkości, gdyż realizacja obiektu

Białobrzegi

tego typu wymaga nakładów od kilku do kilkuset milionów zł, np. budowa Atlas Arena Łódź kosztowała
287 mln zł, przy zakładanych 90 mln
zł (wg portalu Urbanity.pl).
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Środki inwestycyjne można pozyskać z kilku źródeł. Oprócz środków budżetowych mogą to być
środki prywatne (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) czy kredyty. Można również uzyskać pomoc z budżetu państwa, sięgającą kilkudziesięciu
procent wartości inwestycji. Dotacja
może stanowić jeden z podstawowych warunków realizacji inwestycji. To jest jednak dopiero początek
drogi.
Po wybudowaniu obiektu inwestor lub wyznaczony przez niego operator będzie musiał pokrywać wydatki związane z utrzymaniem obiektu.
Załoga, media, bieżąca obsługa,
pielęgnacja czy remonty wymagają stałych nakładów zapewniających
utrzymanie standardu i zapobiegających deprecjacji obiektu, niestety
na to dotacji już się nie dostanie. Dla
ubogich gmin utrzymanie obiektów
nie do końca przemyślanych może
być ponad siły, przygotowując biznes-plan należy więc obliczyć, jakie
koszty są z tym związane i czy inwestora będzie na to stać.
Następnym krokiem jest szczegółowe określenie zadań obiektu:
– komu będzie on służyć,
– jak wielu grupom ćwiczących jednocześnie,
– czy będzie to obiekt specjalistyczny dla jednego sportu wiodącego,
czy wielofunkcyjny,
– czy oprócz sportu będzie również
służył widowiskom,
– jakiego typu zajęcia sportowe
będą się odbywały: tylko zajęcia szkolne czy również treningi
i mecze drużyn ligowych i jakiego

szczebla, a może również imprezy
międzynarodowe.
Przyjęcie założeń będzie skutkowało przygotowaniem odpowiedniego projektu, a następnie komfortem użytkowania. Przez następnych
kilkadziesiąt lat użytkownicy będą
chwalić lub ganić funkcjonalność
obiektu. Należy pamiętać, że podstawowym celem ogólnie pojętej
sali sportowej jest realizacja zadań
związanych ze sportem, a dopiero

Dopiewo

w drugiej kolejności z imprezami innego typu.
Rozsądne jest również unikanie rozwiązań drogich, ale niepotrzebnych typu: zbyt udziwniona
bryła budynku, drogie rozwiązania
konstrukcyjne, nowatorskie (czytaj:
wydumane) rozwiązania montażu
sprzętu sportowego, zbyt wielki nacisk na estetykę i wystrój zamiast na
funkcjonalność itd., tak by pod koniec budowy starczyło na nawierzchnie, sprzęt i wyposażenie sportowe.
Jednym słowem należy unikać przerostu formy nad treścią. Lepiej mieć
ściany z lanego betonu i dobrze wyposażony obiekt niż przepiękną bryłę budowli, w którą nie da się wpisać
pełnowymiarowego boiska [sic!].

Głogów PSP

2. Wytyczne
dla projektanta
Jasne sformułowanie oczekiwań przez inwestora umożliwi projektantowi przygotowanie koncepcji. Powinna ona opisywać budowlę
z uwzględnieniem wymagań określonych przez inwestora, ale również wynikających z przepisów sportowych (wymiary boisk, wysokość
obiektu) i norm budowlanych. Wizytacja podobnych obiektów, rozmowy z użytkownikami umożliwią poznanie wad i zalet poszczególnych
rozwiązań, a następnie odpowiedni
ich dobór do własnego projektu.
Ze względu na postęp techniczny i technologiczny zmieniają
się możliwości, nie można więc bazować tylko na starych, nawet dobrych rozwiązaniach, ale trzeba
szukać nowych dających nowe możliwości, zmniejszających koszty budowy i eksploatacji, zwiększających
atrakcyjność obiektu i jego funkcjonalność.
Koncepcję obiektu należy budować, zaczynając od rozmieszczenia boisk na hali głównej pamiętaŁaziska Górne

jąc o ich wymiarach i koniecznych
strefach bezpieczeństwa. Następnie dodaje się trybuny, pomieszczenia dodatkowe, takie jak szatnie i łaźnie zawodników (ich liczba zależy od
ilości i wielkości grup ćwiczących),
ewentualna hala pomocnicza, sale
ćwiczeń, fitness, siłownie, magazyny,
pomieszczenia techniczne, korytarze,
kasy biletowe, pomieszczenia gastronomiczne. Ostatnim etapem powinno być stworzenie bryły obiektu.
Ważne jest opracowanie rozmieszczenia parkingów i dróg dojazdowych umożliwiających komunikację z halą (np. dowóz nagłośnienia,
oświetlenia, sceny do hali).
W projekcie należy przewidzieć
miejsca dla sprawozdawców radiowych i telewizyjnych, kamerzystów,
fotografów. Trzeba im dać możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej czy Internetu.
Decyzja związana z doborem nawierzchni i wyposażenia musi wynikać z analizy zadań obiektu, a nie
przez podejmowanie decyzji arbitralnych. Obecnie każda dyscyplina sportu ma swoją „ulubioną” nawierzchnię. Czego innego oczekuje
się od nawierzchni w koszykówce,

w siatkówce, piłce ręcznej czy tenisie.
Wynika to m.in. z bardzo wysokich
wymagań stawianych sportowcom.
Presja na wynik oraz intensywne treningi sprawiają, że zawodnicy mówią: „nie chcę tu grać, bo po treningu bolą mnie kolana”, podłoga jest
za śliska lub za „tępa”, „piłka odbija
się inaczej, niż oczekiwałem”. Dlatego międzynarodowe federacje często określają wymagania stawiane
nawierzchniom, certyfikują je i nakazują lub zalecają stosowanie w przypadku rozgrywek oficjalnych różnego szczebla.
Podobnie jest w przypadku
sprzętu sportowego stosowanego
w tzw. sporcie wyczynowym. Federacje, np. FIBA, tworzą listy „Partnerów”,
którzy dostarczają odpowiedniej klasy wyposażenie i sprzęt. Oczywiście, w przypadku sportu szkolnego czy rekreacji nie musimy spełniać
wszystkich wymagań, co nie znaczy,
że możemy używać wszystkiego, co
chcemy.
Analiza i uwagi krytyczne dają
podstawę do przygotowania projektu. Dobrym rozwiązaniem jest
uzyskanie opinii sportowców, trenerów oraz ekspertów zajmujących się
budową i wyposażaniem obiektów
sportowych.
Dzięki szczegółowym uwagom
projektant może przygotować projekt, który nie będzie wymagał pracochłonnych przeróbek.
W Polsce tak jak i w całej Unii Europejskiej obowiązuje obecnie norma opisująca nawierzchnie sportowe
do hal PN 14904 (PN EN 14904:2009
– Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych. Specyfikacja). Określa
ona odpowiedzialność producentów
i wykonawców za jakość i powtarzalność wyrobów, sposoby kontroli produkcji, ale przede wszystkim walory
użytkowe związane ze sportem, bezpieczeństwem i higieną. Norma opisuje szczegółowo parametry i sposoby ich pomiaru tak, by nawierzchnie
rzeczywiście nadawały się do sportu.
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Tabela 1. Wartości parametrów nawierzchni sportowych w obiekcie zamkniętym wg PN 14904
tarcie

80-110

tłumienie energii uda25 ≤ 75%
rowej
odbicie piłki

> 90%

odkształcenie pionowe ≤ 5,0 mm
odporność na obciąże1500 N
nia toczne
odporność na ściera- 80 mg/1000
nie
obr.
emisja formaldechydu ≤ 0,1*10-6mg
zawartość pentachlo≤ 0,1%
rofenolu
odbicie światła

EN13745

połysk

≤ 30 lub ≤ 45

odporność na wgłę≤ 0,5 mm
bianie
odporność na uderze≤ 0,5 mm
nia
6 mm/3 m
i 2 mm/0,3 m

równość

Norma ta opisuje również podział
nawierzchni sportowych na: punktowo-elastyczne, płaszczyznowo-elastyczne, mix-elastyczne i kombi-elastyczne, nie określając przy tym, do
jakiego typu sportu która nawierzchnia jest najlepsza. Inwestor powinien sam prześledzić parametry nawierzchni i wybrać rozwiązanie.
Określenie wymagań dla każdego
typu nawierzchni ułatwia życie projektantom, nie będą musieli rysować
każdego legara i każdej klepki - wystarczy, że napiszą np. „A4”, co oznacza nawierzchnię płaszczyznowoelastyczną o parametrach podanych
w tabeli nr 2.
Tabela 2. Tłumienie energii udarowej
w zależności od rodzaju nawierzchni
Typ

P

1

≥25<35

2

≥35<45

3

≥45

4

Ms

Mj

K

≥45<55

≥40<55

≥45<55

≥55<75

≥55<75

≥55<75

P – punktowo-elastyczna
Ms – sprężysta mieszana (mix-elastyczna)
Mj – powierzchniowo-sprężysta
K – kombinowana

50 sport

dla wszystkich

Wybór rodzaju posadzki jest najważniejszy dla późniejszego użytkowania, gdyż wszystko, co dzieje się
w hali sportowej ma miejsce na nawierzchni sportowej.
Podejmując tę decyzję, należy
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
– sport wyczynowy, szkolny czy rekreacja
– jaka jest wiodąca dyscyplina sportu i przez ile godzin
– jaki jest wiek ćwiczących i przez
ile godzin
– jakie przewidziano zajęcia pozasportowe – wielofunkcyjność
Z doświadczenia wiadomo, że najczęściej budowane są obiekty szkolne lub wielofunkcyjne – widowiskowo-sportowe, gdzie występują różne
dyscypliny sportu na przemian z wydarzeniami pozasportowymi. W tym
przypadku oprócz rodzaju systemu
podłogi sportowej należy przeanalizować typ nawierzchni: czy wybrać
nawierzchnię parkietową piękną, ale
wymagającą i stosunkowo delikatną, czy wielofunkcyjną nawierzchnię poliuretanową, np. Pulastic, która
oprócz świetnych parametrów sportowych ma również znakomitą wytrzymałość. Nie wymaga przez kilkanaście lat żadnych zabiegów oprócz
normalnego mycia wodą z detergentem ręcznie lub maszynowo.

3. Projekt – akceptacja
Nowoczesny obiekt sportowy
oprócz tego, że powinien spełniać wymogi federacji sportowych, to przede
wszystkim powinien być obiektem
bez barier, nie tylko tych rozumianych dosłownie. Powinien być dostępny dla ludzi o ograniczonej
sprawności fizycznej, z podjazdami,
z szerokimi korytarzami umożliwiającymi jazdę wózkami, ale również dla
wszystkich innych sportowców i kibiców. Łatwy dojazd do hali, następnie
przejście do szatni lub na trybuny.
Drogi zawodników i kibiców nie powinny się krzyżować, unika się dzięki
temu nieprzyjemnych incydentów.
Wygodne miejsca na trybunach, do-

Łuków

bry widok, brak przeszkód (np. słupów) podnoszą komfort kibicowania. Zastosowanie trybun składanych
znacznie zwiększa funkcjonalność
hali. Mogą być one rozłożone na mecze ligowe, zwiększając liczbę miejsc
dla kibiców, a złożone podczas zajęć
wychowania fizycznego, dając więcej
miejsca ćwiczącym. W każdym przypadku za te same pieniądze mamy
„większą” salę.
Nie możemy zapomnieć również
o tych, którzy będą tu pracować. Nauczyciele wychowania fizycznego
czy trenerzy powinni mieć funkcjonalne pokoje trenerskie. Wygłuszenie hałasu w hali oraz stosowanie
podłóg sportowych redukujących
drgania poprawiają komfort pracy i zmniejszają zmęczenie. Obszerność i bliskość magazynów ułatwiają
przemieszczanie sprzętu sportowego i szybkie przygotowanie do zajęć. Przez łatwy dostęp zmniejsza się
również ilość uszkodzeń sprzętu.
Dla zawodników i uczniów należy przewidzieć szatnie wyposażone
w natryski i toalety w ilości umożliwiającej osobne przebieranie się każdej grupy ćwiczących. W celu oszczędzenia zużycia wody w łazienkach
można zastosować automaty dozujące wodę zamiast tradycyjnych baterii prysznicowych.
W projekcie określone muszą
być konkretne nawierzchnie sportowe, wyposażenie, sprzęt sportowy.
Kraków, AGH

Szczególną uwagę należy zwrócić
na wypełnienie wymagań dyscyplin
sportowych oraz komfort użytkowania. Łatwość utrzymania w czystości, szybkość przygotowania do
imprezy i uporządkowania po niej,
łatwy dostęp do pomieszczeń to
podstawowe warunki sprawnej obsługi obiektu.
Każdy problem, który nie zostanie
rozwiązany na etapie projektowania
będzie skutkował latami nadmiernych
kosztów użytkowania, trudnościami w eksploatacji i brakiem komfortu
pracy.

4. Specyfikacja
– przetarg na wykonanie
Obecnie w większości przetargów na roboty publiczne podstawą do ich rozstrzygnięcia jest cena.
Dzięki temu unika się problemów ze
sformułowaniem i oceną niejednoznacznych wymagań. Niestety, jest
to pułapka, w którą często wpadają inwestorzy. Dumpingowe, ledwo
pokrywające koszty materiałowe
ceny, a w rezultacie naciski wykonawcy na zamianę materiałów lub
podwyższenie budżetu – to bardzo
prawdopodobny scenariusz.
Należy więc w SIWZ dokładnie
i jednoznacznie opisać materiały,
technologie i zakres prac, które mają
być zastosowane na budowie. Jeżeli inwestor nie zdobędzie się na odrzucenie oferty z rażąco niską ceną,
naraża się na problemy jakościowe
lub nawet na konieczność wyrzucenia firmy z budowy.

5. Wykonanie
Główną rolę pełni w tym przypadku inspektor nadzoru. Powinien
on dopilnować zgodności wykonania z projektem. Analiza projektu przed przystąpieniem do realizacji ujawni pomyłki i da więcej czasu
na ich wyeliminowanie, np. zbyt niskie drzwi do hali i szatni. Często
zdarza się, że w halach drzwi mają
2 m wysokości – wchodzący koszykarze muszą uważać, by nie rozbić
sobie głowy. Korytarze są zbyt wą-

skie i kręte, by dało się przemieścić
kosze najazdowe lub bramki. Zdarza
się, że niektóre elementy nakładają się na siebie, np. rozmieszczenie
zbrojenia betonu utrudnia montaż
wyposażenia, mocowanie na trybunach w tym samym miejscu barierek
i krzesełek.
Systematyczne kontrolowanie
pracy firmy budowlanej wykaże
ewentualne niezgodności lub nieprawidłowości, które można eliminować na bieżąco. Hale budowane
są na lata, więc tylko zgodność materiałów i technologii z projektem
zapewni ich trwałość i prawidłowość wykonania zadania. Dziś, gdy
notorycznie zaniżane są ceny ofertowe, gdy wygrywają wykonawcy
z ofertą o kilkadziesiąt procent poniżej założonego kosztorysu inwestorskiego, często widzimy, że wykonawcy oszczędzają na wszystkim.
Stosowanie materiałów „prawie” takich samych jak w projekcie sprawia,
że efekt końcowy jest znacznie poniżej oczekiwań. Mimo że początkowo
inwestor jest zadowolony, bo wydaje na budowę mniej niż zakładał, to
skutki są opłakane: niższa cena to
niższa jakość i trwałość, wcześniejsze i częstsze remonty, czyli większe
nakłady na utrzymanie obiektu, a na
to dotacji już nie otrzyma.

6. Odbiór
W idealnej sytuacji odbiór powinien polegać na sprawdzeniu dokumentów zastosowanych materiałów
i podpisaniu protokołu, gdyż dobra
praca inspektora nadzoru nie do-

puszcza do powstawania problemów. Usterki nie powinny być dyskutowane dopiero podczas odbioru
końcowego, gdyż często ich usunięcie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, na to był czas podczas realizacji.

7. Użytkowanie
Często zdarza się, że po wybudowaniu obiektu użytkownik nie otrzymuje niezbędnych instrukcji obsługi
lub użytkowania wyposażenia obiektu. Niekiedy może się wydawać, że
wiadomo jak postępować, ale można przeoczyć coś ważnego. Dlatego
trzeba zapoznać z instrukcjami osoby odpowiedzialne za użytkowanie.
Koniecznie muszą one wiedzieć, jak
pielęgnować wyposażenie, w tym
przede wszystkim podłogi sportowe, gdyż może to skutkować przedwczesnym ich zużyciem (mycie parkietu wodą) lub zmianą parametrów
(pastowanie podłóg), jak używać
sprzęt sportowy, by chronić go przed
zniszczeniem (przesuwanie koszy najazdowych w pozycji otwartej grozi
przewróceniem) lub wypadkami (np.
przy zaniechaniu prawidłowej instalacji bramek).
Tysiące powstałych w ostatnich
latach obiektów sportowych jest powodem naszej dumy, musimy jednak zadbać o to, by były one trwałe
i funkcjonalne, by nakłady poniesione na budowę nie zmarnowały się,
a koszty utrzymania obiektu nie rujnowały budżetu właściciela.
■ Wiesław Borkowicz
Hemet sp. z o.o.
Witnica

Zdjęcia: archiwum Hemet sp. z o.o.
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Nowa podstawa programowa

wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej
26 marca 2010 r. w Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się konferencja
teoretyczno-metodyczna dla
dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego nt. „Wychowanie fizyczne
i zdrowotne w świetle nowej
podstawy programowej”.
Współorganizatorami konferencji były:
Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Patronatem
honorowym objęli konferencję: prof. dr
hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy, mgr inż. Karol Semik
– Mazowiecki Kurator Oświaty, prof. dr
hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – rektor AWF
w Warszawie.
W konferencji wzięło udział ponad
200 dyrektorów szkół i nauczycieli, ale
także, co niewątpliwie miało wpływ na
nobilitację przedsięwzięcia, koryfeusze
i protagoniści teorii i metodyki wychowania fizycznego w osobach: prof. Macieja Demela, prof. Ryszarda Przewędy i prof. Zygmunta Jaworskiego.
W ramach konferencji wyodrębniono trzy integralne i komplementarne wobec siebie części: oficjalna, plenarna oraz
panel z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli wychowania fizycznego oraz
ekspertów: prof. Janusza Bielskiego,
prof. Tadeusza Maszczaka, prof. Antoniego Szymańskiego oraz doc. Alicji
Zarychty.
Uczestników konferencji powitał
prorektor AWF Zbigniew Dziubiński. Następnie w kolejności głos zabierali: Mirosław Sielatycki – wicedyrektor Biura
Edukacji m. st. Warszawy oraz Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty.
Prorektor Zbigniew Dziubiński
w wystąpieniu „80 lat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie” dokonał rekapitulacji 80lecia powołanej przez marszałka Józefa
Piłsudskiego Akademii (wówczas CIWF).
Zwrócił uwagę, że dzisiejsza AWF jest
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nowoczesną uczelnią, w której proces
kształcenia jest dostosowany do zmieniających się potrzeb współczesnego
rynku pracy w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Czerpie z najlepszych
tradycji uniwersytetu, ale jednocześnie
sięga po najnowsze zdobycze w zakresie badań przyrodniczych, społecznych
i związanych z pragmatyką wychowania
fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu
i rehabilitacji ruchowej. Żywo uczestniczy
w procesie generowania kapitału kulturowego i intelektualnego naszego społeczeństwa i w charakterystyczny dla siebie
sposób bierze udział w procesie budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
Podkreślił również, że spotkanie stanowi
swoiste nawiązanie do wspaniałej tradycji uczelni, w której rozwój teorii i metodyki wychowania fizycznego naznaczony jest takimi wspaniałymi nazwiskami,
jak dr Władysław Osmolski, prof. Zygmunt Gilewicz, prof. Roman Trześniowski,
prof. Maciej Demel, prof. Ryszard Przewęda, prof. Andrzej Pawłucki, prof. Tadeusz
Maszczak, doc. Krzysztof Zuchora. Z tą
uczelnią związany jest proces ewolucji
teorii wychowania fizycznego: od wersji
naturalistycznej poprzez kulturową do
pedagogicznej.
W części drugiej – plenarnej uczestnicy mogli wysłuchać referatów najwybitniejszych teoretyków i metodyków
wychowania fizycznego, którzy prezentowali różnorodne kwestie bezpośrednio
lub pośrednio związane z nowymi pod-

stawami wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Najpierw prof. Czesława Tukiendorf, wybitny teoretyk i praktyk wychowania fizycznego, w referacie „Reforma
programowa: istota, cele i oczekiwania”
przedstawiła założenia nowej podstawy
programowej, zwracając uwagę na jej
mocne i słabe strony, ale także na wielką szansę jej wykorzystania do zmiany
sposobu podejścia do spraw omawianej
dziedziny wychowania.
Mgr Ewa Czerska, wieloletni nauczyciel i metodyk wychowania fizycznego, w swoim wystąpieniu „Logistyka
obowiązkowych zajęć do wyboru” przedstawiła intencje i sens wprowadzenia
tych zajęć. Podała sposoby organizowania zajęć sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych i turystycznych.
Zwróciła uwagę, że przez zajęcia do wyboru uczeń uzyskuje tak ważną z punktu widzenia procesu edukacji podmiotowość, która odgrywa decydującą rolę
w przygotowaniu ucznia do życia w społeczeństwie obywatelskim.
Redaktor Zbigniew Cendrowski,
honorowy prezes SZS i wielki popularyzator idei zdrowego stylu życia, przedstawił założenia reformy odnośnie do edukacji zdrowotnej w referacie „Edukacja
zdrowotna w nowej podstawie programowej”. Zwrócił uwagę, że najbardziej
optymalnym rozwiązaniem jest realizowanie edukacji zdrowotnej w ramach godzin do wyboru z wychowania fizyczne-

go, w dowolnie przez szkołę wybranym
semestrze w ciągu całego III i IV etapu
edukacji. Podkreślił ważność i wyjątkowe
znaczenie edukacji zdrowotnej zarówno z jednostkowego, jak i społecznego
punktu widzenia. Kwestie zdrowotności
omawiał w kontekście zagrożeń cywilizacyjnych, raportu Polska 2030, przygotowywanej ustawy o sporcie, a także niewydolności służby zdrowia.
Prof. Wiesław Osiński, wybitny teoretyk wychowania fizycznego, w referacie „Wychowanie fizyczne w kształtowaniu obyczaju aktywności fizycznej i troski
o zdrowie oraz w wychowaniu do wspólnego świata wartości” zwrócił uwagę na
niemal fundamentalną rolę wychowania
fizycznego w przygotowaniu do świadomego uczestnictwa w aktywnych formach kultury fizycznej. Omówienia kwestii wychowania fizycznego w kontekście
nowych podstaw programowych dokonał na tle szerokiego materiału empirycznego dotyczącego krajów cywilizowanych i społeczeństw nowoczesnych,
zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną nie powinna polegać wyłącznie
na rezygnacji np. z palenia papierosów
czy picia alkoholu, ale powinna uwzględniać uczestnictwo w różnorodnych ruchowych formach kultury fizycznej.
Doc. Krzysztof Zuchora, wybitny
teoretyk wychowania fizycznego, poeta,
w referacie „Wychowanie fizyczne - fundament kultury fizycznej” przedstawił
bardzo osobisty i wysublimowany punkt
widzenia odnośnie do zapisów w nowej
podstawie programowej wychowania fizycznego. Zwrócił uwagę, że najważniejszym zadaniem nauczyciela jest poznanie swoich podopiecznych, zrozumienie
ich, znalezienie płaszczyzny porozumienia i współpracy, ponadto odkrycie
w nich pokładów dobra i na nich budowanie ich człowieczeństwa w wymiarze nie tylko somatycznym, psychicz-

nym, ale przede wszystkim duchowym.
Podkreślił znaczenie wolności w procesie wychowania fizycznego. Chodzi zarówno o wolność nauczyciela, jak i ucznia, wolność wypełnioną kreatywnością,
w ramach której toczy się proces świadomego wychowania fizycznego.
W części trzeciej odbyła się dyskusja panelowa „Pierwsze doświadczenia
i refleksje dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego nt. nowych
podstaw programowych”. Z przebiegu bardzo żywej i często emocjonalnej
dyskusji, w której uczestniczyło wielu
dyrektorów i nauczycieli oraz ekspertów, wynikają liczne obawy w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej. Zwracano uwagę, że narzuca
się nauczycielowi formy realizacji zajęć,
ogranicza się ich możliwości organizacyjne w zakresie wychowania fizycznego, że nowa podstawa powoduje liczne
trudności z ułożeniem siatki godzin, że
założenia nowej podstawy w żaden sposób nie przystają do warunków, w jakich
pracują nauczyciele wychowania fizycznego (brak sali, mały korytarz itp.).
Były też wypowiedzi, w których
z jednej strony zwracano uwagę, że uczniowie szkoły podstawowej nie są przygotowani do podejmowania decyzji
o wyborze sportu całego życia, z drugiej natomiast, że danie wolności wyboru spowoduje dalsze obniżenie prestiżu
przedmiotu, wpłynie także na obniżenie
sprawności fizycznej uczniów, która już
dzisiaj jest na bardzo niskim poziomie.
Głos w dyskusji zabrał prof. Maciej
Demel, który podjął wątek wizerunku
AWF i traktowania jej jako uczelni sportowej. Uczelnia nie jest klubem sportowym, mówił, którego zadaniem jest przygotowanie do osiągania najwyższych
wyników sportowych. Jest uczelnią akademicką, która przygotowuje wysokokwalifikowanych nauczycieli. Nie chodzi o wysokie kwalifikacje sportowe, ale

o kompetencje intelektualne, kulturowe
i moralne. Zwrócił także uwagę na kwestię przeszacowania roli sprawności fizycznej w stosunku do sprawności intelektualnych w kryteriach rekrutacji na
studia w akademii.
Podsumowania dokonał przewodniczący konferencji, wybitny teoretyk i metodyk wychowania fizycznego, prof. Tadeusz Maszczak. W swym wystąpieniu
zwrócił uwagę na potrzebę implementacji nowych, nowoczesnych rozwiązań
teoretycznych i metodycznych do wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Podkreślił też rolę i znaczenie inkluzyjności wychowania fizycznego w kontekście
niepełnosprawności i upośledzenia umysłowego.
Podsumowania dokonał także dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
Arkadiusz Walczak, który zwrócił uwagę na potrzebę zmiany sposobu myślenia o wychowaniu fizycznym. Podkreślił,
że nowa podstawa programowa stwarza możliwości realizacji w pełni autorskich programów, niejako generuje obszary wolności dla nauczycieli i uczniów,
ale także jest szansą na spełnienie oczekiwań uczniów i realizacji zawodowych pasji nauczycieli. Jest także szansą lepszego
przygotowania do życia w nowoczesnym
społeczeństwie, w którym kluczową rolę
odgrywa umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, w tym także decyzji
w sprawach dbałości o sprawność fizyczną i zdrowie.
Prof. Zbigniew Dziubiński dziękując uczestnikom konferencji za aktywny
udział, zwrócił uwagę na potrzebę organizacji tego typu spotkań. Z dyskusji bowiem wynikało, że istnieje wiele niezrozumienia odnośnie do nowych podstaw
programowych. To co jest największym
walorem nowej podstawy, a mianowicie: wolność nauczyciela w doborze treści, wolność i podmiotowość ucznia,
możliwość dostosowania organizacji zajęć do możliwości personalnych, warunków infrastrukturalnych i tradycji szkoły
w zakresie kultury fizycznej – jest czasami odbierane jako ograniczenie kreacyjnych możliwości nauczyciela, obniżenie
statusu przedmiotu i pozycji nauczyciela
wychowania fizycznego w szkole i społeczeństwie.

■ Zbigniew Dziubiński
Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
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Ergowiosła 2010
Pięciokrotny mistrz świata w formule, strongman Mariusz Pudzianowski pokonał we Wrocławiu wicemistrza olimpijskiego w wioślarstwie Pawła Rańdę (AZS
Politechnika Wrocław) w wyścigu na ergometrze na dystansie 500 m podczas 19.
mistrzostw Polski w wioślarstwie halowym
Ergowiosła 2010.
Pudzianowski objął prowadzenie zaraz po starcie i zwyciężył rezultatem 1.18,2,
mając ok. 30 m przewagi. Mistrz świata
strongmanów przyznał, że mimo dobrego wyniku brał pod uwagę możliwość porażki, „bo wioślarstwo i ergometr to jednak
specjalność Rańdy”.
– Ja jestem dobry w podnoszeniu ciężarów, a ostatnio także w bijatykach. To
wyzwanie mogłem przyjąć, na 1000 m także mógłbym wystartować, ale na więcej
się nie zdecyduję. Zresztą traktujemy te
zawody bardziej jak zabawę niż rywalizację – podkreślił Pudzianowski.
Wicemistrz olimpijski dodał, że zabrakło mu trochę świeżości. – Obstawiałem,
że Mariusz nie będzie podjeżdżał, tylko
pracował samymi rękoma, ale jednak pokazał, że potrafi „pływać”. Mam nadzieję,
że w przyszłym roku zmierzymy się na dystansie 1000 m.
Zdaniem srebrnego medalisty z Pekinu ergometr jest znakomitym urządzeniem treningowym, na którym każdy może
ćwiczyć. – To dobry przyrząd dla osób, które mają problem z nadwagą i stawami. My
nie przygotowujemy się specjalnie do tych
zawodów, traktujemy je jako przystanek
w przygotowaniach do sezonu – wyjaśnia
Paweł Rańda.
W kategorii ciężkiej zwyciężył Saulius
Ritter (Lotto Bydgostia) przed Michałem
Szpakowskim (Zawisza Bydgoszcz) i Mikołajem Burdą (Lotto Bydgostia). W kategorii lekkiej kobiet najlepsza była Magdalena
Kemnitz (KS Posnania RBW Poznań) przed
Agnieszką Renc (WTW Warszawa) i Martą
Rychert (GKW Drakkar).

1.
2.
3.

1.
2.

Medaliści 19. MP w wioślarstwie
halowym Ergowiosła 2010
Mężczyźni - waga ciężka
Saulius Ritter (Lotto Bydgostia) 5.55,2
Michał Szpakowski
(Zawisza Bydgoszcz)
5.57,4
Mikołaj Burda (Lotto Bydgostia)
5.57,8
Mężczyźni - waga lekka
Paweł Rańda
(AZS Politechnika Wrocław)
6.17,4
Marcin Jędrzejczak
(KS Posnania RBW Poznań)
6.17,7
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3. Łukasz Siemion (Lotto Bydgostia)
6.20,9
...
7. Miłosz Bernatajtys (Lotto Bydgostia)
6.28,3
Kobiety – waga ciężka
1. Agata Gramatyka
(AZS AWF Warszawa)
6.53,7
2. Katarzyna Wołna (WTW Włocławek)
6.59,7
3. Lina Saltyte (Lotto Bydgostia) 7.02,5
...
5. Julia Michalska (Tryton Poznań) 7.05,6
Kobiety - waga lekka
1. Magdalena Kemnitz
(KS Posnania RBW Poznań)
7.18,0
2. Agnieszka Renc (WTW Warszawa)
7.19,3
3. Marta Rychert (GKW Drakkar Gdańsk)
7.19,9

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

Niepełnosprawni (dystans 1000 m)
Mężczyźni
Emil Stopierzyński (Warmia
i Mazury Olsztyn)
3.04,3
Krzysztof Pikulski (Lotto Bydgostia)
3.06,4
Adrian Słoninka (SOS-W Wrocław)
3.11,6
Kobiety
Magdalena Siuda (Lotto Bydgostia)
4.01,1
Angelika Biedrzycka (UKS Integracja 5
Warszawa)
4.13,6
Klasyfikacja klubów
Lotto Bydgostia
324 pkt.
KS Posnania RBW Poznań
93 pkt.
Wisła Grudziądz
91 pkt.

Spółki Skarbu Państwa
nie rezygnują
ze sponsoringu
Mimo zmiany zasad inwestowania
w profesjonalny sport spółki Skarbu Państwa nie zamierzają rezygnować z tej działalności. W większości były dotąd sponsorami, a nie właścicielami klubów, więc
nowe przepisy ich nie dotyczą. Najwięcej
znaków zapytania pojawia się przy dalszym funkcjonowaniu piłkarskiej drużyny
GKS Bełchatów.
Zgodnie z zarządzeniem ministra skarbu z 13 lutego 2009 r. do końca grudnia
spółki Skarbu Państwa miały pozbyć się
udziałów w klubach sportowych, a działalność sponsorska powinna opierać się na
ekonomicznych zasadach i przynosić zyski, np. wzrost wartości firmy, poprawę wizerunku, promocję nowego produktu.

Nowe przepisy największą nerwowość
wywołały w piłkarskim klubie GKS Bełchatów, który jest własnością należącej do Polskiej Grupy Energetycznej SA Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Od dłuższego
czasu mówiło się, że kopalnia przekaże klub
miastu, a następnie będzie kupować reklamy na stadionie i strojach piłkarzy. Pod uwagę brano również przekazanie klubu spółce
złożonej z kilku podmiotów, ale wiążące decyzje dotąd nie zapadły. Sprawa przekształceń własnościowych wciąż spędza sen z powiek tamtejszym działaczom i nikt obecnie
nie jest w stanie określić, kto będzie finansował klub w przyszłości.
– Właściciel prowadzi proces przetargowy i rozmowy z potencjalnym sponsorem. Nie znam jednak szczegółów. Niezależnie od tych działań robimy wszystko,
by podtrzymać sponsoring ze strony PGE,
żeby klub dalej mógł funkcjonować na podobnym poziomie jak teraz – powiedział
prezes klubu Andrzej Zalejski. Podkreślił,
że zarząd firmy aktywnie wspiera proces
zmian własnościowych w klubie.
„Zgodnie z zarządzeniem ministra skarbu obecny właściciel – PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA – prowadzi
działania zmierzające do zmiany struktury własnościowej klubu. Zarząd grupy PGE
je wspiera i jest przekonany, że w ich efekcie nie ucierpi renoma klubu i jego pozycja
w ekstraklasie” – napisano w oświadczeniu.
Jak dodano, po zmianie właściciela na
pewno zostanie utrzymana nazwa Górniczy Klub Sportowy.
Dużo spokojniej jest „za miedzą”, czyli
u siatkarzy Skry Bełchatów. Prezes mistrzów
Polski Konrad Piechocki po raz kolejny podkreślił, że nowe przepisy nie dotyczą jego
klubu. – Elektrownia Bełchatów, a później
PGE, nie miały powiązań własnościowych
ze Skrą – wyjaśnił Piechocki.
Z PGE, tytularnym sponsorem zespołu, Skra ma podpisaną umowę na sprzedaż
usługi reklamowej, co nie narusza obowiązującego prawa.
Stabilna sytuacja panuje także w innym klubie, którego mecenasem jest PGE koszykarskim Turowie Zgorzelec. Koncern
energetyczny nie jest powiązany z klubem
kapitałowo, ale jedynie kontraktem sponsorskim.
– Nasze relacje spełniają warunki zawarte w nowych przepisach. W tej chwili
mamy podpisany kontrakt na trwający sezon, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby
taką umowę zawrzeć na rok kalendarzowy”
– powiedział prezes klubu Jan Michalski.

W jego opinii najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie umowy sponsorskiej na dłuższy czas. – Zabiegamy o to,
ponieważ ułatwiłoby to planowanie wydatków i ewentualnych inwestycji. Każda
ze stron ma oczywiście swoją politykę, ale
myślę, że porozumienie byłoby możliwe dodał Michalski.
Wydawało się, że zarządzenie ministra
skarbu może skomplikować sytuację Zagłębia Lubin, którego właścicielem i głównym sponsorem jest KGHM Polska Miedź
SA. Przewodniczący rady nadzorczej Zagłębia Bogusław Graboń podkreślił jednak, że współpraca między miedziowym
holdingiem a klubem w najbliższym czasie nie zmieni się.
– KGHM jest spółką publiczną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa
(42%), dlatego nowe regulacje w tym przypadku nie obowiązują. Co do przyszłości,
to może pojawi się jakiś inwestor, który odkupi klub od spółki, ale obecnie w naszym
kraju nie ma chyba nikogo takiego – powiedział Graboń.
Promocją poprzez sport zainteresowana jest nadal Jastrzębska Spółka Węglowa SA, która jest sponsorem drużyny siatkarzy o tej samej nazwie.
– Wartość nowej umowy jest nieco niższa niż ubiegłorocznej, ale cięcia nie są duże.
Wysoko oceniamy współpracę z klubem,
który w znaczący sposób przyczynia się do
podniesienia rozpoznawalności naszej marki - uważa rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Żeglarski rekord świata
Rekord świata ustanowili francuscy
żeglarze, przepływając dookoła świata
w 48 dni, siedem godzin i 44 minuty. Poprzedni rekord wynosił 50 dni, 16 godzin,
20 minut i 44 sekundy i od 2005 r. należał
także do francuskiego katamaranu Orange
2 Bruno Peyrona.
W składzie zespołu Groupama 3, do
którego obecnie należy Puchar Juliusza
Verne’a, jedynie nawigator Stan Honey był
narodowości amerykańskiej. Było również
trzech członków załogi, którzy zdobyli trofeum przed czterema laty: Lionel Lemonchois, Ronan Le Goff i Jacques Caraes.
Gigantyczny trimaran przeciął metę
koło latarni morskiej Creac’h przy przylądku Quessant.
16 listopada minionego roku ten sam
zespół, na tym samym trimaranie, przerwał swój drugi wyścig z czasem po Jules
Verne Trophy. Powodem było poważne

uszkodzenie połączenia tylnego dźwigara
z lewohalsowym pływakiem. Jacht nie był
w stanie kontynuować żeglugi po rekord.
Franck Cammas obrał kurs na Kapsztad, by tam naprawić uszkodzenia. Potem nastąpił powrót do Francji i rozpoczęcie przygotowań do kolejnej próby
zdobycia trofeum.
Pierwszy atak na rekord, pod koniec
2008 r., także zakończył się niepowodzeniem. Na wysokości Nowej Zelandii trimaran stracił jeden pływak i wywrócił się.
Historia Jules Verne Trophy
1993 Commodore Explorer – Bruno Peyron
(Francja)
79 dni 6:15
(na tym jachcie pod nazwą Polpharma-Warta wystartował w 2000 r. w wyścigu dookoła świata Roman Paszke wraz z załogą)
1994 ENZA New Zealand - Peter Blake i Robin Knox Johnston
74 dni 22:17
1997 Sport Elec – Olivier de Kersauson
(Francja)
71 dni 14:22
2002 Orange - Bruno Peyron 64 dni 8:37
2004 Geronimo – Olivier de Kersauson
63 dni 13:59
2005 Orange II – Bruno Peyron
50 dni 16:20
2010 Groupama 3 – Franck Cammas (Francja)
48 dni 7:44

Sportowcy
promują Kraków
– Pragniemy promować Kraków poprzez sport. Poza tym chcemy pokazywać,
że są w naszym mieście młodzi, wybitni
sportowcy, których też trzeba promować.
Zwróciliśmy się z propozycją podpisania
umowy do sióstr Radwańskich i Roberta Kubicy, czekamy na odpowiedź - powiedział
dziennikarzom prezydent Krakowa, Jacek
Majchrowski po uroczystości podpisania
umowy z rajdowcem Michałem Kościuszką.
Według Majchrowskiego bardziej realne jest podpisanie umowy z Radwańskimi. Dodał, że miastu zależy na osobach rywalizujących w sportach indywidualnych,
a nie drużynowych.
Na samochodzie Kościuszki (Ford Fiesta S2000) umieszczone zostało logo Krakowa. Poza tym kierowca będzie brał
udział w imprezach organizowanych przez
władze miasta.

Laureaci
Konkursu Fair Play
Jak podkreśliła przewodnicząca Klubu
Fair Play PKOl prof. dr hab. Zofia Żukowska

trofeum to honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał sportowiec, zespół, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoją
szansę zwycięstwa, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych
praw w sporcie oraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.
Dwudziestolatkowie – Patryk Jendrzejewski (Ternaeben Pogoń Lębork) i Mateusz Gołębiowski (Olimpia Unia Grudziądz)
podczas Międzynarodowych Mistrzostw
Polski w tenisie stołowym, w listopadzie
2009 r. w Warszawie, dobrowolnie zgodzili się na rozegranie meczu deblowego
z Koreańczykami, mimo że po ogłoszeniu
walkoweru (rywale nie zgłosili się do gry),
awansowali już do turnieju głównego.
Koreańczycy, wicemistrzowie świata
juniorów, byli przekonani, że grają dopiero następnego dnia i pojechali do hotelu.
Polacy, na wniosek ich trenera Piotra Szafranka zrezygnowali z walkoweru i po uzyskaniu zgody organizatorów zagrali dzień
później ten mecz. Zwyciężyli – i jak podkreślili z dumą – zapewnili sobie kwalifikację po sportowej walce przy stole.
Wręczając nagrody Teresie SukniewiczKleiber, Helenie Halinie Oszast i Józefowi
Żylińskiemu, prof. Żukowska zaznaczyła, że
są to osoby, które wyróżniły się postawą fair
play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery – osobistym, zawodowym,
w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.
Listami gratulacyjnymi uhonorowano
m.in. Piotra Szafranka i niemieckiego lekarza Jochena Wagnera. Po wypadku saneczkarki Eweliny Staszulonek na torze we Włoszech (ponad 2 lata temu), udzielił fachowej,
rozległej i spontanicznej pomocy, ratując
jej nogę. Za to bezinteresowne wsparcie
otrzymał nagrodę Fair Play Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL).
Prezydent Europejskiego Ruchu Fair
Play, prof. dr Carlos Goncalves podkreślił, że sport bez wartości nie ma przyszłości. – Istnieje potrzeba zademonstrowania
wszystkim, ale ze szczególnym uwzględnieniem młodej generacji, że uczciwy – fair
- sportowiec to nie frajer. Musimy pokazać,
że etyczne zachowanie w rywalizacji nie
stawia nikogo w niekorzystnej sytuacji –
powiedział gość z Portugalii.
Laureaci 43. Konkursu Fair Play PKOl
za rok 2009
Trofeum Fair Play PKOl
Patryk Jendrzejewski i Mateusz Gołębiowski (tenis stołowy)
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Wyróżnienia indywidualne
za całokształt kariery sportowej
Teresa Sukniewicz-Kleiber (lekkoatletyka)
Helena Halina Oszast (koszykówka)
Józef Żyliński (koszykówka)
Wyróżnienia
za promocję wartości fair play
Jolanta Kowalska (pracownik Uniwersytetu Łódzkiego)
Jan Sagan (emeryt, były dyr. OSiR w Strzelcach Krajeńskich)
Andrzej Wróbel (lekkoatleta, trzykrotny
mistrz igrzysk paraolimpijskich)
Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa
Kalasancjusza
Listy gratulacyjne PKOl
Jacek Dreczka (student Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznania, spiker na
zawodach żużlowych)
Maciej Gawłowski (reprezentant Polski
w karate w latach 1988–1991, założyciel
KS Olimp Łódź)
Ewelina Staszulonek (saneczkarka, uczestniczka igrzysk w Turynie i Vancouver)
Piotr Szafranek (trener tenisa stołowego)
Jochen Wagner (niemiecki lekarz)
Paweł Zagumny (kapitan reprezentacji
Polski w siatkówce)
Główny Sponsor Klubu Fair Play PKOl
przyznał Stowarzyszeniu Parafiada Puchar
Snickers Fair Play za promocję wartości
„czystej gry” wśród dzieci i młodzieży.
Odczytany został także fragment listu,
jaki nadesłała przebywająca na Kamczatce Justyna Kowalczyk, mimo że do najbliższego punktu z Internetem miała 50 km.
Mistrzyni olimpijska z Vancouver w biegu
narciarskim na 30 km napisała m.in.: „Mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Pewnie to banalne, ale dla mnie takim właśnie
Pan pozostanie! Wielki Ojciec Polskiej Rodziny Olimpijskiej! Wielki Człowiek! A przede wszystkim – Wielki Kibic i Przyjaciel wszystkich polskich sportowców!”.
W ostatniej drodze Piotrowi Nurowskiemu towarzyszyły setki osób, m.in. były
prezydent RP i były szef PKOl Aleksander
Kwaśniewski, były premier Józef Oleksy,
prezesi PKOl w minionych latach - Bolesław Kapitan i Andrzej Szalewicz, posłowie
i senatorowie, rodzina olimpijska, wybitni
sportowcy oraz działacze.
Były także delegacje klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej z różnych stron
kraju, kibice, pracownicy Polsatu i Elek-
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trimu, z którymi zmarły był związany, jak
również mieszkańcy Sandomierza, gdzie
się urodził, został ochrzczony, a w miejscowej Bazylice Katedralnej był ministrantem.
Jedenasty w historii prezes PKOl pochowany został z honorami wojskowymi,
a kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę.
Uroczystości pogrzebowe na Powązkach poprzedziła msza święta w katedrze
św. Michała i Floriana na warszawskiej Pradze. Koncelebrował ją delegat Konferencji
Episkopatu ds. sportu biskup Marian Florczyk. Nie mogąc przylecieć z Rzymu samolotem, wynajął samochód, aby dotrzeć na
czas.
Jak zaznaczył, prezes Nurowski był dla
niego bardzo bliską i drogą osobą. – Szukam pocieszenia dla siebie i dla tych, dla
których Piotr żył, a którzy dziś opłakują
jego śmierć – mówił w homilii biskup, który odprawiał nabożeństwo w asyście kapelanów sportu z różnych diecezji polskich.
Marian Florczyk wspomniał mszę
świętą odprawioną w Środę Popielcową
w Vancouver, gdzie trwały igrzyska. – Posypując głowę Piotra, wypowiedziałem
słowa „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Nie wiedziałem, że tak szybko staną
się rzeczywistością - przyznał.
Pełniący obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski przekazał rodzinie zmarłego Krzyż Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski, przyznany pośmiertnie za wybitne zasługi dla państwa
i sportu przez sprawującego obowiązki
prezydenta RP marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego.
W imieniu rodziny olimpijskiej Piotra
Nurowskiego pożegnał w katedrze p.o.
prezesa PKOl Andrzej Kraśnicki. Jak wspomniał, mimo licznych obowiązków potrafił On zawsze znaleźć czas dla tych, którzy
go potrzebowali. Podkreślił, że drzwi Jego
gabinetu w PKOl były stale otwarte dla
wszystkich. (PAP)

Zmarł
Juan Antonio Samaranch
Samaranch został wybrany na stanowisko siódmego w historii szefa MKOl
16 lipca 1980 r. przed igrzyskami XXII olimpiady w Moskwie. Zastąpił Irlandczyka Michaela Morrisa lorda Killanina. Zgodnie
z Kartą MKOl Hiszpan objął stanowisko po
igrzyskach, które zakończyły się 3 sierpnia.
Juan Antonio Samaranch Torello urodził się 17 lipca 1920 r. w Barcelonie. Z wy-

kształcenia był ekonomistą (studiował
w Hiszpanii, Anglii i USA). W bogatej karierze politycznej był m.in. radnym miejskim
w parlamencie lokalnym Barcelony odpowiedzialnym za sport, członkiem i przewodniczącym Rady Prowincjonalnej Barcelony (1955–1967).
W latach 1967–1977 zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym. Był członkiem Unii
Międzyparlamentarnej. Od sierpnia 1977
do sierpnia 1980 r. sprawował funkcję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w ZSRR, jednocześnie był akredytowany w Mongolii.
Działał w hiszpańskim i międzynarodowym ruchu sportowym. W 1954 r. został
członkiem Hiszpańskiego Komitetu Olimpijskiego (SOC), któremu przewodniczył
w latach 1967–1970.
W 1966 r. wybrano go na członka
MKOl, trzy lata później wszedł w skład Komitetu Wykonawczego, a w 1974 r. został
pierwszym wiceprzewodniczącym. Piastował to stanowisko do roku 1978. W latach 1979–1980 był szefem protokołu oraz
komisji prasy, informacji i kultury. W 1980
roku powierzono mu funkcję przewodniczącego MKOl.
Samaranch objął ster MKOl w bardzo
trudnym okresie – po igrzyskach w stolicy
ZSRR, kiedy rozgrywkom sportowym towarzyszyły spory na tle politycznym. Bojkot olimpiady w Moskwie, a także tej w Los
Angeles cztery lata później stanowił zagrożenie dla idei ruchu olimpijskiego. Samaranchowi udało się jednak zjednoczyć
sportowy świat, znacznie zwiększyć popularność igrzysk i liczbę dyscyplin, w których
mogli rywalizować sportowcy. Przypisuje
mu się zasługę przystosowania największej imprezy sportowej do współczesnych
warunków. W Seulu ponownie spotkali się
niemal wszyscy najlepsi (oprócz zawodników Kuby i KRL-D).
Król Hiszpanii Juan Carlos, składając
Samaranchowi gratulacje „za wyjątkowe
poświęcenie dla dobra świata sportu oraz
za zasługi w dziele lepszego porozumienia
między ludźmi z całego świata”, przyznał
mu w 1991 r. tytuł markiza.
Pod koniec urzędowania Samaranch
musiał stawić czoło aferze korupcyjnej
w MKOl związanej m.in. z wyborem gospodarzy igrzysk. W 1999 r. dziesięciu członków
MKOl zostało zmuszonych do rezygnacji
z powodu skandali dotyczących organizacji
zimowych igrzysk w Salt Lake City w 2002 r.
Największym osiągnięciem Samarancha było zwiększenie liczby dyscyplin znaj-

dujących się w programie olimpijskim z 21
w Moskwie do 28 w Sydney oraz zawarcie
wielu umów sponsorskich, które zagwarantowały finansową przyszłość tej organizacji. Za prawa do transmisji z igrzysk
w Pekinie w 2008 r. MKOl otrzymał ponad
1,7 mld USD.
Juan Antonio Samaranch miał dwójkę
dzieci, syna i córkę. Jego żona Maria Teresa Salisachs Rowe zmarła w trakcie igrzysk
w Sydney. Pojechał wtedy na pogrzeb, po
którym wrócił do Australii. Władał hiszpańskim, francuskim, angielskim, porozumiewał się bez trudu po rosyjsku i niemiecku.
Jego hobby była sztuka i filatelistyka, szczególnie o tematyce sportowej.
W młodości czynnie uprawiał hokej na trawie, boks, piłkę nożną, żeglarstwo, golf
i jeździectwo. Jego marzeniem było, aby
w rodzinnej Barcelonie odbyły się igrzyska
olimpijskie. Idea ta nabrała rzeczywistości
w 1992 r.
Wielokrotnie z sympatią wyrażał się
o Polsce, jej sportowcach i działaczach. Nie
było igrzysk, na których Samaranch nie
zawitałby do Domu Polskiego. Powstałe
w Warszawie Centrum Olimpijskie imienia
Jana Pawła II uważał za jedną z najładniejszych siedzib narodowego komitetu olimpijskiego.
– Wiele krajów posiada wspaniałe centra, ale z tych, w których gościłem, warszawskie jest najwspanialsze – chwalił 11 grudnia
2004 r. nowoczesną budowlę. Na spotkaniu z dziennikarzami z zadowoleniem
przyjął ofiarowane mu polskie znaczki
i kartki pocztowe opatrzone okolicznościowymi stemplami imprez sportowych.
W czasie ostatniej wizyty w Warszawie,
w maju 2009 r., otrzymał pamiątkowy medal wybity z okazji 50-lecia Klubu Dziennikarzy Sportowych.
Kalendarium
dziesięciu wizyt Samarancha w Polsce
grudzień 1981 – z okazji Europejskiej
Konferencji Sportowej w Warszawie
lipiec 1984 – gość Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Poznaniu
czerwiec 1985 – przy okazji powrotu z Moskwy po XII Festiwalu Młodzieży
listopad 1989 – z okazji uroczystości
70-lecia PKOl
październik 1994 – z okazji 75–lecia PKOl;
prezydent Lech Wałęsa udekorował go
Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Zasługi RP
lipiec 1997 – w Warszawie spotkanie z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim

styczeń 1999 – z okazji 80–lecia PKOl
listopad 2000 – gość Zgromadzenia Generalnego Europejskich Komitetów Olimpijskich w Warszawie
grudzień 2004 – wizyta w Centrum Olimpijskim w Warszawie
maj 2009 – z okazji 90-lecia PKOl i 14.
Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich

ME 2016 we Francji
Piłkarskie mistrzostwa Europy w 2012 r.
gościć będą Polska i Ukraina. Kolejne odbędą się nad Sekwaną – wcześniej mistrzostwa Starego Kontynentu odbyły się
tam w 1960 r. (triumf ZSRR) i w 1984 (zwycięstwo gospodarzy – Francuzów).
W drugiej turze głosowania członków
Komitetu Wykonawczego Francuzi dostali
o jeden głos więcej od Turków (7:6). Trzeci kandydat – Włochy odpadł w pierwszym
podejściu. W głosowaniu wzięło udział 13
przedstawicieli. Prawa głosu pozbawieni
byli przewodniczący UEFA Michel Platini
(Francja), wiceprezes Senes Erzik (Turcja)
i Giancarlo Abete (Włochy), bowiem ich
kraje uczestniczyły w wyścigu. Obradom
przewodniczył Anglik Geoffrey Thompson.
Już przed ostatecznym wyborem mówiło się, że zdecydowanym faworytem rywalizacji jest Francja. Niewielkie szanse dawano
również Turcji. Na Włochów, po krytyce, która spadła na nich po ostatniej wizycie przedstawicieli UEFA, niewielu stawiało.
Po kontrowersyjnym wyborze trzy lata
temu Polski i Ukrainy na gospodarza Euro
2012 oraz kłopotach finansowych i opóźnieniach, jakie pojawiły się zwłaszcza po
ukraińskiej stronie, członkowie UEFA nie
chcieli podejmować kolejnej ryzykownej decyzji. Postawili zatem na „pewniaka”
i doświadczoną w organizacji wielkich imprez Francję.
Mimo gwarancji tureckiego rządu na
kwotę ponad 20 mld euro na budowę i renowację stadionów oraz transport i infrastrukturę drogową, na same obiekty wydano by niewiele ponad miliard euro,
UEFA nie dała się przekonać.
Nie bez znaczenia był zapewne też
fakt, że na czele Europejskiej Unii Piłkarskiej stoi Francuz Michel Platini. W czasie
ostatniej prezentacji kandydatów usiadł
obok prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego.
– Kiedy pojawił się pomysł, by przystąpić do rywalizacji o organizację piłkarskich
mistrzostw Europy w 2016 r., zadawano

pytanie, czy w dobie kryzysu temu podołamy. Doszliśmy do wniosku, że sport może
nam tylko pomóc z tego wyjść, a żadna dyscyplina nie ma takiej mocy jak piłka nożna - mówił w przemówieniu przed Komitetem Wykonawczym Sarkozy.
Po raz pierwszy w ME wystąpią 24 drużyny, które rozegrają 51 meczów. Finał odbędzie się w Paryżu na Stade de France.
Spotkania zostaną rozegrane na 12 stadionach. Nowe obiekty powstaną w Bordeaux, Lille, Lyonie i Nicei, renowacje zostaną
przeprowadzone w Marsylii i Strasburgu,
a niewielkie poprawki czekają stadiony
w Lens, Nancy, St. Etienne, Tuluzie i Paryżu.

Programy służące
wychowaniu wspaniałych
kibiców
– Partnerami w realizacji zadań były
samorządy terytorialne, siły porządkowe,
władze piłkarskie oraz dzieci i młodzież,
szczególnie ta napotykająca na problemy w procesie edukacji. Wielu młodych
ludzi przerywało naukę, nie miało stałego zajęcia, a swoje emocje z tym związane wyładowywało przed i na stadionach
- powiedział jeden z koordynatorów programu Fan-Projekte z Frankfurtu nad Menem, Michael Gabriel, który uczestniczył
w międzynarodowych warsztatach „Kibice
w swoim mieście” w Warszawie.
Jednym z pierwszych klubów Bundesligi, który przystąpił do realizacji programu współpracy z kibicami, był w 1982 r.
Hamburger SV. Włączył się w kontynuację
programu zainicjowanego rok wcześniej
w Bremie. Obecnie stowarzyszenie fanów
klubu z Hamburga liczy ponad 60 tysięcy członków. Aby docenić partnerstwo kibiców i dać im możliwość decydowania
o najważniejszych sprawach, w zarządzie
HSV zasiada ich przedstawiciel.
Pomocna okazała się współpraca
wszystkich stron – samorządów, policji oraz
Niemieckiego Związku Piłkarskiego (DFB)
z organizacją Jugendwerke opiekującą się
młodzieżą. Zajęcia propagujące kulturalne zachowanie i zasady fair play odbywają
się w niemieckich szkołach, a podstawę dla
nich stworzył opracowany w 1993 r. program „Sport i bezpieczeństwo”.
Częste są wizyty psychologów i socjologów w placówkach oświatowych. Starają się oni docierać przede wszystkim do
uczniów mających kłopoty w nauce. Stworzono dla nich specjalny projekt „Nauka na
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stadionie”. Przykładem może być klub Borussia Dortmund, który udostępnia swoje
obiekty na zajęcia szkolne z udziałem piłkarskich idoli.
Dotąd w Niemczech zrealizowano 47
projektów, m.in. w Augsburgu, Bremie,
Dreźnie, Duesseldorfie, Halle, Lipsku, Moguncji, Saarbruecken, Jenie i Berlinie.
– Można dziś mówić o bezpiecznych
stadionach i przyjaznym zachowaniu sił
porządkowych, które zrozumiały, że często rezygnacja z demonstracji siły wobec
fanów może przynieść korzyści w zapewnieniu bezpieczeństwa – powiedział Michael Gabriel.

Festiwal filmów
sportowych
Na Festiwal filmów o tematyce sportowej w Gdyni nadesłano 200 obrazów
z 33 krajów, z których do finału dostało się
30, w tym 19 z Polski, najlepszych filmów
i programów. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach.
– Poziom tego festiwalu z roku na rok
jest coraz lepszy. Cieszy nas, że wiodącą rolę zaczynają odgrywać w nim rodzime filmy. W niektórych kategoriach jury
miało niezwykle trudne zadania z wytypowaniem zwycięzców. Tak było chociażby w kategorii „Film dokumentalny - sporty drużynowe”, w którym przyznano dwie
główne nagrody ex aequo. Moim zdaniem wszystkie produkcje, które zakwalifikowane zostały do finału, zasłużyły na
słowa uznania. Na mnie największe wrażenie zrobił film „Umar”, który przedstawia walkę niepełnosprawnych szermierzy - powiedział dyrektor festiwalu, Cezary
Wołodko.

crew” (Wrocławska Szkoła Filmowa) – czyli
futbol amerykański w polskim wydaniu
Reportaż: „Golenie fryzjera” (nSport) – kulisy działania domniemanego szefa piłkarskiej mafii w Polsce
Olimpiady i Paraolimpiady – Duch olimpizmu: „Umar” (PWSFTViT) – niezwykła
walka niepełnosprawnych szermierzy
Programy sportowe: EUROexpress (TVP)
Przyznano również dwa wyróżnienia
w kategorii Sporty indywidualne i Duch
olimpizmu. Otrzymały je „Icy Riders” (Szwecja), film o 62-letnim strażaku Perze Olovie
Serenius, który startuje w wyścigach motocyklowych na lodzie oraz „Une Seule Fois”
(Francja INSEP) – legendarny skok Boba Beamona w 14 fotograficznych ujęciach.

Wydatki na sport
w 2009 r.
Na kulturę fizyczną i sport w 2009 r.
planowano wydatki budżetowe opiewające na kwotę 1,028 mld złotych. Zrealizowano je w wysokości 1,016 mld, co stanowi 98,9%.
Najwięcej wydano na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie oraz budowę i rozbudowę innych obiektów na
Euro-2012, łącznie 424,4 mln złotych. Na
dofinansowanie programu „Moje boisko
Orlik 2012” przeznaczono 250 mln złotych.

Inne ważniejsze pozycje wśród wydatków Ministerstwa Sportu i Turystyki
to: przygotowania zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r. (ponad 55 mln zł), przygotowania do mistrzostw świata i Europy
w dyscyplinach nieolimpijskich (18 mln zł),
program „Sport Wszystkich dzieci” (50,6
mln zł), sport osób niepełnosprawnych
(31,4 mln zł).
– Wydatki państwa na kulturę fizyczną i sport spowodowały widoczny postęp
w zakresie inwestycji sportowych, przede
wszystkim związanych z przygotowaniami
do piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie w 2012 r. Dzięki projektowi rządowemu „Moje Boisko Orlik 2012”
obiekty powstają jak grzyby po deszczu –
powiedział poseł Wojciech Ziemniak.

Dzień
Dziennikarza Sportowego
Centralna uroczystość Dnia Dziennikarza Sportowego w Bibliotece Rolniczej
w Warszawie. Przemawia prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki
2 lipca na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziennikarza Sportowego.
Święto ustanowiono na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej (AIPS) w Manchesterze w 1994 r.,
aby w ten sposób upamiętnić powstanie

Triumfatorzy gdyńskiego festiwalu
Film dokumentalny – Mistrzowie sportu:
„Droga Agaty” (TVP) – wspomnienie o siatkarce Agacie Mróz-Olszewskiej przygotowane w rocznicę jej śmierci
Film dokumentalny – Sporty indywidualne: „Mój pierwszy raz – Powerizer” (Orange
Sport Info) - dziennikarze próbują swoich sił
w różnych, często mniej znanych i popularnych dyscyplinach sportu
Film dokumentalny – Sporty drużynowe, dwie nagrody równorzędne: „Trzecia
część meczu – rzecz o reprezentacji” (Orange Sport) – film pokazujący polskich piłkarzy bez patosu i retuszu, czyli codzienne życie piłkarskiej drużyny narodowej oraz „The
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Centralna uroczystość Dnia Dziennikarza Sportowego w Bibliotece Rolniczej w Warszawie.
Przemawia prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki
Fot. Tadeusz Klepczyński

tej organizacji, co miało miejsce podczas
Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 r.
Dziś AIPS jest jedyną organizacją dziennikarzy sportowych uznawaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
„Trudno wyobrazić sobie współczesny sport bez dziennikarzy sportowych. To
dzięki Państwu poznajemy sportowych
bohaterów i to Państwo przyczyniacie się
do promocji sportu i upowszechniania aktywności fizycznej” – napisał w przesłaniu
dla dziennikarskiej braci minister sportu
i turystyki Adam Giersz.
„Cieszymy się, że żurnaliści dzielą
z nami troskę o poziom występów biało-czerwonych na kolejnych igrzyskach
olimpijskich. Wierzymy, że tak jak my
chcą być z naszymi reprezentantami na
dobre i na złe” – podkreślił w liście prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.
Szef polskiego ruchu olimpijskiego
wyraził przekonanie, że PKOl będzie postrzegany przez dziennikarzy nie tylko jako
organizacja, która odpowiada za logistykę
olimpijską, ale także jako podmiot przejawiający na co dzień dużą aktywność w takich dziedzinach, jak edukacja olimpijska,
propagowanie zasad fair play oraz działania na rzecz bliskich kontaktów sportu
z kulturą i sztuką.
Kraśnicki powiedział w czasie centralnej uroczystości Dnia Dziennikarza Sportowego w warszawskiej Bibliotece Rolniczej, że dziennikarze odgrywają ogromną
rolę w propagowaniu sukcesów polskich
sportowców w igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach świata i Europy.
– Wierzymy, że tak jak my dziennikarze
sportowi są z naszymi reprezentantami na
dobre i na złe – powiedział prezes PKOl.
Najbardziej zasłużeni dziennikarze
z rąk prezesa Kraśnickiego i sekretarza
generalnego PKOl Adama Krzesińskiego
otrzymali medale 90–lecia PKOl. Członkom zarządów Klubu Dziennikarzy Sportowych i laureatom konkursu „złote pióro”,
który odbywa się pod patronatem PKOl,
pamiątkowe medale wręczył honorowy
prezydent Europejskiego Stowarzyszenia
Prasy Sportowej (UEPS) Jerzy Jakobsche.
AIPS zrzesza ponad 30–tysięczną rzeszę dziennikarzy prasy, radia, telewizji,
mediów elektronicznych i fotoreporterów
w 153 narodowych klubach. Podobne uroczystości jak w Warszawie odbyły się m.in.
w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i wielu innych polskich miastach.

Andrzej Kraśnicki
prezesem PKOL

Andrzej Kraśnicki
Andrzej Kraśnicki urodził się 31 stycznia 1949 r. w Nidzicy (woj. warmińsko-ma-

zurskie). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu
(1971). Instruktor narciarstwa, ratownik
wodny, trener piłki ręcznej. W tej dyscyplinie był członkiem kadry narodowej juniorów i młodzieżowej w latach 1965-1967.
Od 2003 do 2006 r. pełnił funkcję prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, po czym
wybrano go szefem Związku Piłki Ręcznej
w Polsce. W PKOl został pierwszym wiceprezesem.
Andrzej Kraśnicki zastąpił na funkcji
szefa polskiego ruchu olimpijskiego Piotra Nurowskiego. Piotr Nurowski, jedenasty w historii prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zginął 10 kwietnia br.
w katastrofie samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem. 28 października 2010
r. zbierze się zarząd PKOl i ustali termin
Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, które wybierze prezesa PKOl. Zjazd musi się odbyć do końca
2010 r.

Prezes PKOl Piotr Nurowski
zginął w katastrofie
samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem
Piotr Nurowski urodził się 20 czerwca 1945 r. w Sandomierzu. W 1967 r.
ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 1973–1980
dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Kiedy
wybrano go na pierwszą kadencję, miał
28 lat i był wówczas najmłodszym prezesem narodowego związku sportowego na świecie.
Po okresie działalności w ruchu młodzieżowym w 1981 r. został pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Do 1984 r. pełnił funkcję pierwszego sekretarza ambasady Polski w Moskwie,
a następnie po dwuletniej pracy w MSZ,
od 1986-1991 był radcą ambasady w stolicy Maroka Rabacie.
Nurowski od 1992 r. zajmował się
tworzeniem stacji satelitarnej Polsat.
Przez całe życie był pasjonatem sportu. Jako uczeń sandomierskiego liceum był spikerem na miejscowym stadionie, a dzięki swoim umiejętnościom
po ukończeniu studiów wygrał konkurs
na sprawozdawcę sportowego w Polskim Radiu.
W 2005 r. wystartował w wyborach
na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego i pokonał obu kontrkandydatów – ówczesnego szefa Stanisława

Piotr Nurowski
Stefana Paszczyka oraz Adama Giersza.
W 2009 r. powierzono mu pełnienie
tej funkcji na kolejną czteroletnią kadencję. 17 kwietnia br., w roku zdobycia przez polskich sportowców rekordowej liczby sześciu medali zimowych
igrzysk olimpijskich w Vancouver, miał
złożyć sprawozdanie na dorocznym
zjeździe PKOl.
Sportowcy, działacze i kibice zapamiętają Piotra Nurowskiego jako
ogromnego pasjonata sportu i sprawnego działacza. W 2010 r. wybrano go
ponownie w skład Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy i powierzono kierowanie po raz drugi Komisją Mediów
Narodowych Komitetów Olimpijskich
Europy.

■ Rubrykę przygotował Jerzy Jakobsche
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witryna
księgarska
Tytuł oryginału:
Nordic Walking für Späteinsteiger
Autorzy: Ulrich Pramann, Bernd Schäufle

Tłumaczenie: Marcin Dąbrówka
Wydawca: ZG TKKF, Warszawa

Program treningowy dla seniorów
przeboju rekreacji i rehabilitacji dla każdego:
młodzieży, osób w wieku średnim oraz dla seniorów – marszu z kijkami. To Nordic Walking.
Niech z tego podręcznika skierowanego do
osób III wieku skorzysta całe nasze społeczeństwo!”.
Z kolei według amerykańskich naukowców
„Nordic Walking jest najbliższy perfekcyjnemu
ćwiczeniu” – taki tytuł nadali badaniu opisanemu w jednym z fachowych czasopism „Sports
Medicine”.
Książka ma przejrzystą szatę graficzną, zachęcającą do lektury. Zawiera schematy, naukowe wyjaśnienie Nordic Walking, zdjęcia
prezentujące opisywaną technikę, wskazówki,
jak efektywnie ją wykorzystać.
Autorzy prezentują 11 zdrowych powodów
dla Nordic Walking, wykorzystanie tej techniki
przy różnego typu schorzeniach, warianty Nordic Walking oraz przykłady ćwiczeń. W rozdziale „Management treningu” przedstawiają plany
treningowe dla różnych faz (startowej, fazy odbudowy, stabilizacyjnej).
Jeden rozdział poświęcony jest problemom
„odżywiania na najlepsze lata”. Zawiera wskazówki nt. jedzenia „świadomego, umiarkowanego i wyważonego” oraz 10 wskazówek żywieniowych na każdy dzień.

Autor: Krzysztof Pietrusik
Wydawca: ZG TKKF, Warszawa 2010

Pływanie nauczanie i doskonalenie
oraz wybrane elementy aqua fitness
Podręcznik dla instruktorów rekreacji ruchowej – pływanie
Książka zawiera prezentację wybranych
form aktywności fizycznej w środowisku wodnym wykorzystywanych w kreacji zdrowia. Aktywność ruchowa w tym środowisku „wywiera
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zentuje dwa toki lekcyjne, w których uwzględniony jest poziom zaawansowania w zakresie
opanowania umiejętności ruchowych w wodzie:
1. Tok lekcji nauczania podstawowych umiejętności pływania.
2. Tok lekcji nauczania i doskonalenia sportowej techniki pływania.
Osobny rozdział poświęcony jest wybranym elementom aqua fitness, z podaniem 12
najbardziej popularnych rodzajów tej formy
treningu.

Tytuł oryginału:
Thera-Band und Bodytrainer Tubing
Autorzy: Horst Meise, Gesine Ratajczyk

Tłumaczenie: Marta Brudny
Wydawnictwo:
Oficyna Wydawnicza ABA 2010

Fitness z szarfą

Nordic Walking
„Nordic Walking może być wspaniałym,
prostym sposobem na wprowadzenie do swojego życia większej ilości ruchu, ponieważ przychodzi on bardzo łatwo, zdaje się być możliwy
dla każdego i nie jest tak strasznie wyczerpujący. Dr Strunz postrzega Nordic Walking nawet
jako »ucho igielne do szczęścia«” – pisze we
wstępie do oryginalnego wydania Ulrich Pramann. Według niego Nordic Walking może być
lekarstwem na wiele problemów zdrowotnych
naszych czasów, takich jak: brak ruchu, nadwaga, artroza, osteoporoza, cukrzyca, depresja...
Mieczysław Borowy, prezes Zarządu Głównego TKKF, tak zachęca do lektury podręcznika:
„Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej od
ponad 50 lat upowszechnia różnorodne formy
sportu i rekreacji. To działacze TKKF opracowali system wdrażania w naszym kraju takich nowinek sportowych jak: badminton, kulturystyka,
boccia, triathlon, karate i wiele innych sportów
walki. Opracowaliśmy polskie regulaminy, wydaliśmy poradniki, przeszkoliliśmy instruktorów
i sędziów. Te formy – najpierw rekreacji – z biegiem czasu zostały przekształcone w związki
sportowe, które odnoszą światowe sukcesy.
Dziś obok aqua fitness oraz joggingu skupiliśmy wysiłki na wdrożeniu najnowszego

plinowanie, siła woli” – tak we wstępie pisze
autor wydania. Według niego opracowanie jest
„pierwszą w naszym kraju próbą przedstawienia w formie podręcznikowej wybranych zagadnień z tego zakresu”.
Omówione są fazy wstępnej adaptacji do
środowiska wodnego, uczenia się i nauczania,
a także doskonalenia sportowych technik pływania oraz wdrażanie do treningu sportowego
i zdrowotnego. W rozdziale „Metodyczno-organizacyjne aspekty nauczania pływania” autor pre-

pozytywny wpływ nie tylko na ogólny poziom
sprawności fizycznej człowieka, ale doskonali również takie cechy psychiczne, jak odwaga, zdecydowanie, systematyczność, zdyscy-

Thera-Band: od stóp do głów
„Taśma Thera-Band i Bodytrainer Tubing są to
elastyczne przyrządy służące do treningu oporowego. Spotkały się one z ciepłym przyjęciem zarówno
w ośrodkach rehabilitacyjnych i klinikach, jak i w studiach fitness oraz klubach sportowych. Urządzenia
te, czasem nazywane miniaturowym studiem fitness, można łatwo przenosić, a ich zastosowanie jest
bardzo zróżnicowane” – piszą we wstępie autorzy.
„Jako trenerzy, nauczyciele, prezenterzy i referenci mieliśmy możliwość przedstawiania zastosowań taśmy oraz tubingu podczas wielu kursów
i konferencji. Zaś wiedza naszych współpracowników, opracowania naukowe oraz działania praktyczne pozwoliły nam poszerzyć repertuar ćwiczeń.
W niniejszej książce pragniemy pokazać wszystkim
zainteresowanym, jak różnorodnie i łatwo można
korzystać z produktów Thera-Band”.
Książka ma ciekawą, przejrzystą szatę graficzną, z bardzo cennymi tabelami ułatwiającymi

wybór taśmy do ćwiczeń oraz rysunkami przedstawiającymi sposób bezpiecznego, ale także optymalnego jej używania podczas ćwiczeń. Thera-Band to produkt naturalny, wykonany w 100%
z czystego lateksu. Wytrzymałość ściśle zależy od
właściwego wykorzystywania produktu.
W rozdziale II autorzy prezentują sposoby
przeprowadzania treningów z taśmą.
Natomiast rozdział III, obejmujący niemal
75% całej książki, zawiera różne programy ćwiczeń, w tym wzmacniających grupy określonych
mięśni, poprawiających ukrwienie itd. Bardzo cenne są programy gimnastyki, którą można przeprowadzać w miejscu pracy. Ćwiczenia ilustrowane są
rysunkami prezentującymi sekwencje ruchów, co
bardzo ułatwia wykonywanie ćwiczeń.
Książka zawiera również inspiracje do ćwiczeń w parach – bezpieczniejszych, zwiększających motywację.

Redakcja naukowa: Teresa Socha, Józef Bergier
Wydawca: KFSdW, Warszawa 2009

Sport kobiet w Polsce – stan badań
„Sport kobiet na przełomie XX i XXI w. określany jest jako swoisty fenomen społeczny, w którym
praktyka wyprzedza teorię” – piszą we wstępie redaktorzy wydania poświęconego ocenie stanu
obecnego i przyszłości sportu kobiet w Polsce.
W rozdziale „Sukcesy kobiet na arenach świata
– siłą polskiego sportu?” autorka, Urszula Jankowska cytuje „Odę do sportu” Pierre’a de Courbertina,
która powinna być mottem dla wszystkich czerpiących satysfakcję z uprawiania sportu.
...O sporcie, tyś jest Radością!
na zew twój ciało rozkwita weselem,
oczy się śmieją i krew szybciej krąży,
myśli stają się czystsze i jaśniejsze,
pierzchają troski udręczonych smutkiem
a pełni życia kosztują szczęśliwi”.
„W przedstawionej monografii prezentowane
są prace ukierunkowane na wzbogacanie wiedzy
odnoszącej się do szeroko rozumianej problematyki sportu kobiet, w tym także na rozpoznawanie
teoretycznych podstaw racjonalnego programo-

wania procesu szkolenia sportowego kobiet” – tak
o aktualnym wydaniu piszą redaktorzy.
Książka zawiera kilkanaście rozdziałów napisanych przez różnych autorów. Materiały ilustrowane są wykresami prezentującymi wyniki
badań, opatrzone analizami i wnioskami budowanymi na ich podstawie.
Na przykład Stanisław Socha opisuje „Udział
kobiet w światowym dorobku sportu polskiego –
diagnoza i potrzeby”, a Zofia Żukowska „Problematykę sportu kobiet w dotychczasowych dokonaniach polskich”. „Sport kobiet – szanse i zagrożenia”
– to temat opracowania autorstwa Zofii Żukowskiej
i Ryszarda Żukowskiego. Z kolei Grzegorz Grządziel
i Władysław Młynarski podejmują „Próbę oceny
krajowego systemu doboru i kwalifikacji oraz efektywności szkolenia młodych siatkarek”.
To tylko przykłady problemów opisywanych w książce. Czytelnik znajdzie w niej wiele
tematów do dyskusji.

■ Rubrykę przygotowała Elżbieta Jaworska
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