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

Rządowy Program Klub – Edycja 2022 
69,1 mln – 5776 klubów
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W tym roku Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki dysponuje rekordowym budżetem 
ponad 2 miliardów złotych, dzięki czemu 
skutecznie rozbudowuje swoją ofertę pro-
gramową dla wszystkich grup społecznych, 
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe istotnym 
partnerem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki

KZ LZS to największa organizacja spor-
towa działająca na rzecz rozwoju i upo-
wszechniania sportu wśród mieszkańców 
miast i wsi, skupiająca w swoich strukturach 
ponad 200 tys. członków. Oferta propono-
wana przez KZ LZS mieszkańcom wsi, w 
tym dzieciom i młodzieży, to często jedyna 
propozycja w zakresie aktywności fizycz-
nej, z której mogą skorzystać. W związku z 
tym Stowarzyszenie jest istotnym partne-
rem Ministerstwa Sportu i Turystyki, nasze 
priorytety i misja są tożsame – to wszelkie 
działania mające na celu upowszechnianie 
sportu wśród różnych grup społecznych i 
środowiskowych.

KZ LZS prowadzi szkolenie w różnych 
dyscyplinach sportowych, co roku organi-
zując imprezy o zasięgu masowym, sporto-
wo-rekreacyjnym, angażując w nie dzieci, 
młodzież i dorosłych. Stowarzyszenie skupia 
również tysiące małych i średnich klubów 
sportowych, a to właśnie do takich organi-
zacji skierowany jest nasz flagowy projekt – 
Rządowy Program Klub.

Historyczny operator 
Programu Klub

Cieszę się, że po raz pierwszy w histo-
rii mogliśmy wybrać operatora krajowego 
Rządowego Programu Klub, którym zostało 
Krajowe Zrzeszenie LZS. Ten model spraw-
dził się znakomicie, a informacje o pro-
gramie – dzięki promocji naboru nie tylko 
przez nasz resort, lecz także przez LZS – do-
tarły do zupełnie nowych podmiotów. Za-
owocowało to ogromną liczbą wniosków o 
dofinansowanie. Kwota przeznaczona na re-
alizację programu wyniosła rekordowe 69,1 
mln zł, co pozwoliło na wsparcie blisko 5,8 
tys. klubów sportowych – wszystkich, które 
wypełniły kryteria formalne naboru. Na-
szym celem jest, aby utrzymać tę zasadę tak-

że w kolejnych latach działania programu.
Warto odnotować, że w 2022 roku w ra-

mach Programu Klub wsparciem objętych 
zostało 3394 klubów wiejskich, co stanowi 
58 procent całości przyznanego dofinan-
sowania. W 2016 roku, podczas pierwszej 
edycji projektu, klubów tych było 392, co 
stanowiło wówczas 18 procent całości. Jest 
mi niezmiernie miło, że środowiska wiejskie 
i miejsko-wiejskie z każdym rokiem coraz 
chętniej biorą udział w naborze do naszego 
„flagowca”. Dziękuję KZ LZS za sprawne za-
rządzanie naborem do Programu Klub i za-
chęcam do korzystania z różnorodnej palety 
ministerialnych programów.

Wspieramy dzieci i młodzież

Na rozwój programów upowszechniają-
cych sport pozwala nam rekordowy budżet 
w tym obszarze. Łączna wysokość środków 
przeznaczonych na sport powszechny w 
2022 roku to 414 mln zł. Z kolei na działania 
ukierunkowane na aktywizację społeczeń-
stwa w latach 2015–2021 przeznaczyliśmy 
blisko półtora miliarda złotych, przyznając 
ponad 30 tys. dotacji. Wiele z tych środków 
dotarło do klubów sportowych, wspierając 
pracę z dziećmi i młodzieżą na terenie ca-
łej Polski. Corocznie wspieramy przedsię-
wzięcia z zakresu sportu dzieci i młodzieży 
– poza Programem Klub – to m.in. program 
Szkolny Klub Sportowy, który angażuje 300 
tysięcy dzieci na terenie całej Polski, Sport 
Wszystkich Dzieci, Umiem Pływać, Spor-
towe Wakacje+ czy Zajęcia sportowe dla 
Uczniów. W tym miejscu chciałbym także 
wspomnieć o nowym programie urucho-
mionym w tym roku, którym jest Program 
Upowszechniania Strzelectwa.

7,5 tysiąca uczestników 
Programu Upowszechniania 
Strzelectwa

Obecna sytuacja na świecie i inwazja Rosji 
na Ukrainę stawia przed nami nowe wyzwa-
nia. Konieczne stało się zwiększenie nacisku 
na upowszechnianie postaw proobronnych i 
patriotycznych wśród obywateli. Sport może 
w tym zakresie odegrać bardzo ważną rolę, 
w związku z czym ogłosiliśmy wspomnia-
ny Program Upowszechniania Strzelectwa. 
Ma on na celu upowszechnianie strzelectwa 
sportowego i kompetencji strzeleckich oraz 

pomoże chętnym w uzyskaniu patentu spor-
towego, a następnie pozwolenia na broń dla 
celów rywalizacji sportowej. Program, na 
który w pilotażowej edycji przeznaczyliśmy 
5 mln zł, jest realizowany w ramach pilotażu 
na terenie 16 województw, angażując prawie 
7,5 tys. uczestników.

Nie ma rozwoju sportu bez 
rozwoju infrastruktury 
sportowej

Dostęp do bezpiecznej i nowoczesnej in-
frastruktury sportowej powinien być równy 
i dostosowany do lokalnych potrzeb. Suk-
cesywnie zwiększamy budżet na budowę, 
modernizację lub remont obiektów sporto-
wych. W tym roku budżet Ministerstwa na 
rozwój całej infrastruktury sportowej wy-
niósł rekordowe 577 mln zł, a już od przy-
szłego roku planujemy jego zwiększenie do 
ponad 700 mln zł.

Zależy nam, aby wszyscy Polacy, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania, mieli dostęp 
do bezpiecznych, nowoczesnych i funk-
cjonalnych obiektów. Na flagowy program 
infrastrukturalny „Sportowa Polska” prze-
znaczyliśmy 250 mln złotych. Inwestujemy 
także w całkowicie nowe projekty. 

Najważniejszym nowym projektem jest 
program budowy 1000 hal sportowych o 
lekkiej konstrukcji. Jego celem jest stwo-
rzenie warunków do całorocznego przepro-
wadzania zajęć WF i treningu sportowego, 
poprawa jakości zajęć sportowych oraz po-
wszechny dostęp do kubaturowych obiek-
tów sportowych na obszarach wiejskich. Re-
alizacja programu przyczyni się do poprawy 

Największy w historii budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki • Nowe projekty w sporcie powszechnym  • Nie ma 
rozwoju sportu bez rozwoju infrastruktury sportowej • Dostęp do niej powinien być równy i dostosowany do 
lokalnych potrzeb.

M a my powody do satysfakcji

– Jeszcze tylko 2 miesiące do zakończe-
nia realizacji Rządowego Programu Klub. 
Czy jest pan zadowolony z prac nad jego 
przebiegiem?

– Oczywiście, na razie wszystko idzie po 
naszej myśli. Widzę duże zaangażowanie i 
ogromny wysiłek, jaki wkładają w jego reali-
zację osoby przy nim pracujące, szczegól-
nie konsultanci wojewódzcy. To dzięki nim 
udało się sprawnie przeprowadzić nabór 
wniosków i podpisać umowy z klubami.

Przed nami jednak jeszcze sporo pracy. 
Najważniejsze będzie rozliczenie progra-
mu i przeprowadzenie ewaluacji. Myślę, że 
mamy już kilka propozycji, które zawrzemy 
w sprawozdaniu dla Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Propozycji, która mają na celu 
głównie usprawnienie naboru wniosków.

– Złożenie oferty na konkurs, który 
ogłosiło Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
dotyczący wyboru Operatora Krajowego 
tego programu było pana inicjatywą. Skąd 
ten pomysł? 

– Na Krajowym Zjeździe Delegatów Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w 2021 roku, gdy 
powierzono mi funkcję prezesa, zapowie-
działem, że musimy być bardziej aktywni 
w ubieganiu się o środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Największa organizacja 
w Polsce działająca w sferze szeroko rozu-
mianej kultury fizycznej, jaką jest nasze 
stowarzyszenie, musi lepiej wykorzystywać 
swój potencjał i możliwości. 

 Organizujemy i to z powodzeniem wiele 
świetnych imprez, które wciąż są atrakcyjne 
dla mieszkańców wsi i naszych członków. 
Brakowało mi jednak przedsięwzięć, które 
dadzą nam, mówiąc potocznym językiem 
„kopa”. Będą impulsem, który wyzwoli nowe 

siły, zmobilizuje wszystkich do działania 
i sprawi, że mimo różnic w poglądach na 
pewne sprawy, które zawsze istnieją w tak 
dużych organizacjach, jak nasza, poczuje-
my się znowu wielką, wielopokoleniową 
rodziną. Rodziną, która ma do wykonania 
ambitne zadanie. Gdy ogłoszono konkurs 
na Operatora Rządowego Programu Klub, 
od razu wiedziałem, że to może być nasz 
„impuls”. I nie pomyliłem się – coraz więcej 
wojewódzkich zrzeszeń LZS rozszerza swój 
program działania, pojawiają się nowe, cie-
kawe inicjatywy.

– Nie miał pan żadnych wątpliwości, 
namawiając kolegów z kierownictwa Rady 
Głównej, do podjęcia decyzji o udziale w 
konkursie?

– Nie. Mamy przecież odpowiednie struk-
tury, ludzi, sprzęt. Nasze zrzeszenia woje-
wódzkie posiadają siedziby, ich adresy zna 
tysiące klubów w Polsce. Ponadto ten pro-
gram stworzony został po to, by pomóc 
małym i średnim klubom sportowym. To 
w większości nasi członkowie – 40% klu-
bów działających w naszym kraju należy do 
Zrzeszenia LZS.

– Problemy tych małych klubów zna pan 
dobrze?

– Sam wywodzę się z takiego małego 
klubu. Przez wiele lat byłem też nauczycie-
lem w wiejskiej szkole i trenowałem piłkarzy 
w małym klubie. Później jako samorządo-
wiec i prezes Podlaskiego Zrzeszenia LZS 
często spotykałem się z działaczami, tre-
nerami i instruktorami. Większość z nich 
twierdziła, że mogliby zrobić więcej, ale 
brakuje pieniędzy, sal sportowych, sprzę-
tu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich 
klubów. Są i takie, które świetnie sobie 
radzą. Potrafią pozyskać środki z samorzą-
dów lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, które ma coraz więcej ofert dla 
małych i średnich klubów, które prowadzą 
pracę od podstaw – oswajają dzieci i mło-
dzież ze sportem. Ten pierwszy kontakt jest 
niezwykle ważny – decyduje przecież o tym, 
czy ten młody człowiek uprawianie sportu 
wpisze w swój styl życia.

W najgorszej sytuacji są kluby z małych 
wsi i miejscowości, gdzie często prezesami 
są wiekowi działacze, którzy nie radzą sobie 
z pozyskiwaniem środków poprzez system 
ofert, który wymaga chociaż minimalnego 
obeznania z komputerem i całym tym elek-
tronicznym światem. Dzisiaj nie pozyskuje 

Rozmowa z Mieczysławem Kazimierzem Baszko – posłem RP, prezesem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS 
i przewodniczącym Podlaskiego Zrzeszenia LZS 

Minister Kamil Bortniczuk – specjalnie dla „WS”
Mieczysław Kazimierz Baszko

Urodził się 26 czerwca 1961 roku. Jest 
szczęśliwym mężem, dumnym ojcem i 
dziadkiem. Jego pasją jest sport, a relak-
suje się, pracujące w ogrodzie i pichcąc w 
kuchni. Z zawodu jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego, profesję tę uprawiał 
przez 17 lat. Ukończył AWF w Warszawie 
Filia Biała Podlaska, a następnie w 2000 
roku studia podyplomowe z organizacji i 
zarządzania sportem w AWF w Poznaniu. 

Jest posłem drugą kadencję z rzędu, 
szcze gólnie udziela się w komisji kultu-
ry fizycznej, sportu i turystyki (jest jej 
wiceprzewodniczącym), komisji admi-
nistracji i spraw wewnętrznych oraz ko-
misji łączności z Polakami za granicą. Od 
marca 2021 jest też członkiem Poselskie-
go Zespołu LZS. Zanim zasiadł w ławach 
poselskich, był samorządowcem. Zaczy-
nał jako radny miejski, potem radny po-
wiatowy z Sokółki. Następnie otrzymał 
mandat radnego sejmiku samorządowe-
go i został wicemarszałkiem, w latach 
2014–2015 był marszałkiem wojewódz-
twa podlaskiego. 

Udziela się w wielu organizacjach non 
profit – jest członkiem Zarządu Główne-
go OSP, człon kiem Komisji Rewizyjnej w 
Stowarzyszeniu „Międzynarodowy Mo-
tocyklowy Rajd Katyński”, aktywnie dzia-
ła w Stowarzyszeniu Pomocy Polakom 
na Wschodzie „Rubież” i od lat wspiera 
działalność Stowarzyszenia Św. Izydora 
Oracza.

Odznaczony brązowym i srebrnym 
Krzy żem Zasługi, w 2015 roku został 
wyró żniony Odznaką Honorową za Za-
sługi dla Związku Sybiraków.

Oddzielny rozdział w jego życiu to 
działalność w Ludowych Zespołach 
Spor towych. W Zrzeszeniu od 1976 roku 
– za czynał jako zawodnik drużyny piłki 
nożnej LZS Szudziałowo, następnie przez 
kilka lat był trenerem KS Sokół Sokółka. 
Lubi turystykę – uczestnik wielu rajdów, 
oprowadzał też wycieczki po Szlaku 
Tatarskim i Puszczy Białowieskiej. Od 
kilkunastu lat jest przewodniczący Pod-
laskiego Zrzeszenia LZS. W listopadzie 
ubr. został wybrany prezesem Krajowego 
Zrzeszenia LZS.

(dokończnie na str. 4)
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jakości zajęć sportowych w szczególności 
w sezonie jesienno-zimowym, a co najważ-
niejsze przy szkołach, gdzie do dzisiaj nie 
ma ku temu warunków. 

Hale o lekkiej konstrukcji, budowane na 
obszarach wiejskich, przy szkołach gdzie nie 
ma sal gimnastycznych, pozwolą na wycią-
gnięcie dzieci i młodzieży sprzed telewizo-
rów, sprzed komputerów, mediów społecz-
nościowych do życia realnego i sportowego.

W tym roku uruchomiliśmy też pilota-
żową edycję programu modernizacji kom-
pleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Jego celem jest poprawa stanu tech-
nicznego ogólnodostępnych kompleksów 
sportowo-rekreacyjnych. Przeznaczyliśmy 
na ten program 30 milionów złotych. 

Sukcesy Igi Świątek i Huberta Hurkacza 
sprawiły, że wzrasta zainteresowanie teni-

sem, dlatego uruchomiliśmy pilotażowy 
program „Tenisowa Polska” na poprawę in-
frastruktury potrzebnej do jego uprawiania.

Chcemy zadbać o sprawność uczniów i 
jakość zajęć WF

Już w tym roku szkolnym, wspólnie z 
Ministerstwem Edukacji i Nauki, wdroży-
my działania na rzecz poprawy sprawności 
uczniów i lepszej jakości lekcji WF. Pozwoli 
nam na to system identyfikacji sportowych 
talentów, który pilotażowo wprowadzimy 
we wrześniu do szkół w województwach lu-
belskim i opolskim. Dzięki temu nauczyciele 
– a docelowo kluby i organizacje sportowe – 
otrzymają narzędzie do precyzyjnej analizy 
stanu sprawności fizycznej dzieci. W przy-
szłości program ten stanie się bazą danych 
o sportowych predyspozycjach wszystkich 
uczniów w Polsce.

Spała 2004

się już środków na działalność, przychodząc 
na rozmowę do wójta czy burmistrza – 
wszystko musi być transparentne.

– Ponad 6800 klubów poradziło sobie 
z tym „elektronicznym światem”, bo tyle 
wniosków wpłynęło na Rządowy Program 
Klub.

– Ta edycja już przeszła do historii z naj-
większą ilością przedrostka „naj” – najwięk-
sza ilość ofert, najwięcej klubów otrzymało 
wsparcie, największy budżet Programu, naj-
więcej pieniędzy trafi do wiejskich klubów. 
Przeniesienie naboru na szczebel wojewódz-
ki pozwoliło lepiej przeprowadzić promocję 
programu, a zainteresowane kluby miały 
łatwiejszy dostęp do informacji i pomocy 
merytorycznej.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Iwona Derlatka

Minister Kamil Bortniczuk  – specjalnie 
dla „Wiadomości Sportowych”

M a my powody  
do sat ysfakcji

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Spor to we działa nieprzerwanie od 76 lat. 
Jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycz-
nej, ogólnopolską organizacją działającą 
w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na 
rzecz mieszkańców wsi i miast, do którego 
należy 16 zrzeszeń wojewódzkich, których 
członkami są gminne i powiatowe zrzesze-
nia LZS oraz kluby (w tym UKS/ULKS). 
Stowarzyszenie jest organizacją non profit. 

Obecnie w Krajowym Zrzeszeniu LZS 
zrzeszonych jest ponad 200 tysięcy człon-
ków, z tego ponad 135 tysięcy to młodzież 
do lat 18. Członkowie Zrzeszenia zorganizo-
wani są w ok. 6300 jednostkach (ogniwach), 
z czego prawie 4900 to kluby sportowe z 
osobowością prawną.

Poza sportem powszechnym i rekreacją 
olbrzymią rolę odgrywa w Zrzeszeniu sport 
kwalifikowany, w tym sporty olimpijskie. W 
ramach realizowanego systemu szkolenia 
sportowego młodzieży, Zrzeszenie każde-
go roku organizuje od 20 do 25 imprez 
mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów 

LZS walczą w różnych kategoriach wieko-
wych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucz-
nicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kaja-
karze – wielu z nich to czołowi zawodnicy 
w kraju i na świecie.

Kluby Zrzeszenia szkolą w ok. 60 spor-
tach tysiące młodzieży, która uczestniczy 
w systemie współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Co roku w tym współzawodnic-
twie punkty zdobywa ponad 700 naszych 
klubów. Ponad 22% wszystkich możliwych 
do zdobycia punktów w tym współzawod-
nictwie zdobywają zawodnicy „Zielonego 
Bractwa”, bo tak o sobie często mówimy i 
tak to czujemy.

Największym marzeniem każdego spor-
towca jest udział w igrzyskach olimpijskich, 
a zdobycie medalu to wpisanie się do histo-
rii światowego sportu. Spośród dziesiąt-
ków tysięcy sportowców związanych z LZS 
w igrzyskach olimpijskich uczestniczyło 
ponad 300 – większość z nich wychowała 
się w małych, wiejskim klubach.

Gdy Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ogłosiło nabór na koordynatora krajowego 
Rządowego Programu Klub, poinformowa-
ło że na projekt przeznaczono 66,5 mln. 
Tuż przed ogłoszeniem wyników naboru 
Minister Sportu i Turystyki zdecydował o 
powiększeniu kwoty dotacji o 2,6 mln – 
do sumy 69,1 mln, co umożliwiło wypłatę 
wsparcia wszystkim klubom, które popraw-
nie złożyły wnioski.

Wsparcie otrzymało 5776 klubów ze 
wszystkich województw. Odrzucono 1020 
wniosków, które miały błędy formalne. Daje 
to sumę 6796 klubów, które złożyły wnioski. 
– co stanowi 48% wszystkich klubów działa-
jących w Polsce. 

Wsparciem objętych zostało 254676 
dzieci i młodzieży oraz 7201 trenerów. 
Zorganizowano 759 obozów sportowych.

Najwięcej wniosków odrzucono w woje-
wództwach: mazowieckim (142), śląskim 

(132), małopolskim (116) i wielkopolskim 
(105), najmniej w woj. podlaskim (21), 
opolskim (23), świętokrzyskim (24), biorąc 
pod uwagę liczbę klubów, które otrzymały 
dotację, najmniej wniosków odrzucono w 
woj. podkarpackim – tylko 28 (czyli nieco 
ponad 4%)!

Wśród klubów objętych wsparciem było 
4484 klubów jednosekcyjnych i 1292 wie-
losekcyjnych – tym pierwszym przysługi-
wało dofinansowanie w wysokości 10 tysię-
cy złotych, tym drugim 15 tysięcy zł.

Najwięcej klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie, zarejestrowanych było w woje-
wództwach: podkarpackim (665), mało-
polskim (644), śląskim (606), wielkopol-
skim (546) oraz mazowieckim (523), a 
więc w województwach, w których istnieje 
najwięcej klubów w kraju. 

Najwięcej klubów wielosekcyjnych, które 
otrzymały wsparcie, było w wojewódz-

twach: mazowieckim (151), małopolskim 
(142), śląskim (140), wielkopolskim (137) i 
podkarpackim (136). 

Największe wsparcie otrzymały kluby z 
woj. podkarpackiego – 7 330 000 zł i mało-
polskiego – 7 150 000 zł, najmniejsze z woj. 
podlaskiego (1 150 000 zł) i opolskiego (1 
620 000 zł).

Do programu zgłosiło się najwięcej klu-
bów piłkarskich, drugim pod względem 
popularności sportem była siatkówka, na 
dalszych miejscach – lekkoatletyka, tenis 
stołowy, karate, pływanie, koszykówka, piłka 
ręczna, szachy i judo. Łącznie przyznano 
dofinansowanie klubom sportowym prowa-
dzącym szkolenie sportowe aż w 89 spor-
tach, w tym tych mniej popularnych, jak 
baseball, futbol amerykański czy softball.

Na poniższej mapie podajemy ilość klu-
bów i łączną sumę otrzymanego wsparcia 
w każdym z województw.

5776 klubów otrzymało dotację • 254 676 dzieci i młodzieży uczestniczyło w zajęciach sporto-
wych • 7201 trenerów otrzymało wsparcie finansowe • zorganizowano 759 obozów sportowych

Edycja 2022  – Trochę statystyki

Kr a jowe Zrzeszenie LZS
– Operator Krajowy

GUS co dwa lata publikuje obszerne 
dane o kulturze fizycznej. W tym roku 
przygotował komunikaty o uczestnictwie 
w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 
roku oraz Kultura Fizyczna w 2021 roku. 

W tym pierwszym czytamy m.in., że 
w okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 
r. w zajęciach sportowych lub rekreacji 
ruchowej uczestniczyło 38,8% Polaków 
(36,7% kobiet oraz 41,0% mężczyzn). 
Mieszkańcy Polski podejmowali aktyw-
ność fizyczną głównie dla przyjemności i 
rozrywki. Najczęstszą formą uprawiania 
sportu i rekreacji była jazda na rowerze, 
następnie pływanie, ogólnorozwojowe 
zajęcia ruchowe i piłka nożna. 

W tym drugim m.in., że organizacje 
kultury fizycznej takie jak: AZS, Zrzesze-
nie LZS, PZSN „Start” oraz TKKF wyka-
zały w 2021 r. łącznie 6,7 tys. jednostek 
organizacyjnych (wzrost o 41 w stosunku 
do 2020 r.), 317,2 tys. członków (w 2020 
r. – 310,3 tys.) oraz 276,6 tys. ćwiczących 
(w 2020 r. – 282,6 tys.). Najliczniejsze, 
zarówno pod względem liczby członków, 
jak i osób aktywnie ćwiczących, było 
Zrzeszenie LZS.

W 2021 r. w Polsce działało 66 związ-
ków sportowych. W porównaniu z 2020 
r. zwiększyła się liczba zawodników i tre-
nerów posiadających licencje polskich 
związków sportowych, spadła natomiast 
liczba sędziów i instruktorów.

GUS o sporcie
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Edycja 2016

Na pierwszą edycję programu prze-
znaczono kwotę 24 milionów złotych. 
Dzięki tej kwocie wsparto 2151 małych 
i średnich klubów sportowych. Łącznie 
przyznano dotacje 1631 klubom jednosek-
cyjnym oraz 520 klubom wielosekcyjnym. 
Dofinansowano pracę ponad 5 tysięcy 
szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia 
sportowe dla 130 000 dzieci i młodzie-
ży. Zainteresowanie przerosło oczekiwania 
ministerstwa, gdyż o wsparci aplikowało 
nieco ponad 5 tysięcy klubów, na 14 859 
działających wówczas w kraju.

Do programu zgłosiło się najwięcej klu-
bów piłkarskich i aż 881 dostało dofinanso-
wanie. Drugim pod względem popularności 
sportem była siatkówka (264), na dalszych 
miejscach – lekkoatletyka (173), koszyków-
ka (141) i tenis stołowy (124). Łącznie przy-
znano dofinansowanie klubom sportowym 
prowadzącym szkolenie sportowe aż w 70 
sportach, w tym tych mniej popularnych, 
jak baseball, futbol amerykański, kendo czy 
softball.

Najwięcej klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie, zarejestrowanych było w woje-
wództwach: wielkopolskim (234), małopol-
skim (226), śląskim (221), podkarpackim 
(218) oraz mazowieckim (213).

7 listopada 2016 roku w 16 wojewódz-
twach odbyły się konferencje prasowe 
podsumowujące pierwszą edycję progra-
mu. Wzięli w nich udział wojewodowie, 
senatorowie, posłowie, przedstawiciele 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzieci 
i młodzież z klubów – beneficjentów pro-
gramu.

W województwie mazowieckim spotka-
nie z przedstawicielami mediów zorganizo-
wano w warszawskim Uczniowskim Klubie 
Sportowym Jagiellonka (fot.). W konferen-
cji udział wzięli m.in.: ówczesny minister 
sportu i turystyki Witold Bańka oraz wice-
prezes PGNiG SA Janusz Kowalski, ponie-
waż firma ta zaangażowała się w program 

– przygotowała podręcznik marketingowy 
dla klubów sportowych „Wskocz na wyższy 
poziom”. Podręcznik otrzymały wszystkie 
kluby, które zgłosiły się do programu.

Edycja 2017

W 2017 roku dzięki kwocie 37 milio-
nów złotych zostało wspartych 3352 kluby. 
Dofinansowano pracę 8000 szkoleniowców, 
którzy prowadzili zajęcia sportowe dla bli-
sko 170 000 dzieci i młodzieży. 

Nabór wniosków odbył się w dwóch 
turach, w pierwszej rozdysponowano 30 
milionów złotych, w drugiej 7 milionów 
405 tysięcy. Łącznie w obu naborach wspar-
to 2618 klubów jednosekcyjnych oraz 734 
kluby wielosekcyjne. 

Wśród klubów, które otrzymały dofinan-
sowanie, najwięcej miało swoją siedzibę 
w województwach: śląskim (388), mało-
polskim (374) oraz podkarpackim (348), 
natomiast najmniej w województwach 
lubuskim (71) oraz opolskim (73). 

Najwięcej klubów prowadziło zajęcia 
sportowe z piłki nożnej (1530). Drugim pod 
względem popularności sportem była piłka 
siatkowa (382), a na dalszych miejscach 
– lekkoatletyka (216) oraz tenis stołowy 
(176). Łącznie przyznano dofinansowanie 
klubom sportowym prowadzącym szkolenie 

sportowe w 76 sportach. Niestety, większość 
klubów sportowych wnioskujących o przy-
znanie dofinansowania (68%), nie zdobywa-
ła punktów w systemie współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży.

Uroczysta inauguracja II edycji pro-
gramu z udziałem premier RP Beaty 
Szydło, ministra sportu i turystyki 
Witolda Bańki oraz wiceprezesa PGNiG 
SA Radosława Bartosika odbyła się w 
Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany 
w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli 
także ambasadorzy Programu Klub – wie-
loletni reprezentanci Polski w piłce ręcz-
nej oraz zawodnicy Vive Tauron Kielce 
Sławomir Szmal i Karol Bielecki.

Edycja 2018

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 
ponad 40 mln zł. Dotacje przyznano 3616 
klubom, czyli ponad 24% wszystkich zare-
jestrowanych klubów w kraju. Wsparto 
2827 klubów jednosekcyjnych oraz 789 klu-
bów wielosekcyjnych. Szkoleniem w tych 
klubach sportowych było objętych 165 tys. 
dzieci i młodzieży. Zajęcia sportowe prowa-
dzone były przez 7,6 tys. trenerów, których 
wspomagało ponad 15 tys. wolontariuszy. 

Wśród klubów, które otrzymały dofinan-
sowanie, najwięcej miało swoją siedzibę 

Od czasu uruchomienia nakłady na program wzrosły o prawie 190 procent – z blisko 24 mln zł w 2016 roku do 69,1 
mln w roku 2022. W sumie w latach 2016 – 2022 przeznaczono na program 324,6 milionów złotych!

w województwach: śląskim (432), mało-
polskim (403) oraz podkarpackim (392), 
natomiast najmniej w województwach 
podlaskim (76) i opolskim (86). 

Najwięcej klubów prowadziło zajęcia 
sportowe w piłce nożnej (1655), piłce siat-
kowej (385), lekkoatletyce(213) oraz tenisie 
stołowy (204).

20 czerwca 2018 roku w Muzeum 
Gazownictwa odbyła się uroczystość ogło-
szenia wyników naboru do programu (fot. 
obok) Zorganizował ją Instytut Sportu – 
Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z 
firmą PGNiG SA. Wzięli niej udział m.in. 
minister sportu i turystyki Witold Bańka, 
dr Urszula Włodarczyk, szefowa Instytutu 
Sportu, wiceprezes PGNiG SA Radosław 
Bartosik, dzieci uczestniczące w progra-
mie oraz ambasadorowie programu: Karol 
Bielecki i Sławomir Szmal.

Edycja 2019

W 2019 roku na realizację programu 
przeznaczono kwotę 43 milionów złotych, 
wspierając 3885 małych i średnich klubów. 
Wsparciem programu objętych zostało bli-
sko 155 tys. dzieci i młodzieży oraz 7,2 tys. 
trenerów. W tej edycji z przyczyn formal-
nych odrzucono 1652 złożone wnioski, 557 
klubów nie otrzymało dofinansowania cho-
ciaż złożyły prawidłowe wnioski – zabrakło 
im punktów w ocenie.

Uroczyste ogłoszenie wyników naboru 
odbyło się w siedzibie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, w którym udział wzięli m.in.: 
minister Witold Bańka, sekretarz stanu 
Anna Krupka, podsekretarz stanu MSiT 
Jan Widera. 

Edycja 2020

W 2020 roku do małych i średnich klu-
bów sportowych trafiła kwota ponad 54 
milionów złotych, dzięki temu wsparcie 
otrzymało 4894 klubów w całej Polsce. Po 

raz pierwszy w historii programu wszystkie 
wnioski, które zostały poprawnie wypeł-
nione i nie zawierały błędów formalnych 
otrzymały dotację. Dodatkowo, w związ-
ku z pandemią koronawirusa ministerstwo 
wprowadziło możliwość wyboru nowego 
modelu finansowania, jakim było przezna-
czenie 100% dofinansowania na wsparcie 
pracy trenerów.

W tymże roku Ministerstwo po raz 
pierwszy stworzyło interaktywną mapę, 
z której można było się dowiedzieć ile 
klubów w poszczególnych województwach 
otrzymało wsparcie i na jaką łączną sumę.

I tak najwięcej wsparcia, bo ponad 6,5 
miliona uzyskały kluby z woj. śląskiego – 
było ich 586, na kolejnych miejscach uplaso-
wały się województwa: podkarpackie – 558 
klubów i 6 milionów 195 tysięcy wsparcia, 
małopolskie – 546 klubów i 6 mln., po 5 
milionów otrzymały kluby z woj. wielko-
polskiego – 455 klubów i mazowieckiego – 
442 kluby, najmniejsze wsparcie wynoszące 
ponad 1 miliona złotych uzyskały kluby 
z województw: lubuskiego – 129 klubów, 
świętokrzyskiego – 128, opolskiego – 120 i 
podlaskiego – 94 kluby.

17 czerwca 2020 roku minister sportu 
Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała 
z wizytą w województwie lubelskim, gdzie 

podsumowała edycję programu Klub w 
tym województwie. Konferencja prasowa 
odbyła się w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Kraśniku. W wyda-
rzeniu uczestniczyli także Artur Soboń, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych oraz marszałek województwa 
lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Dzień później, 18 czerwca premier 
Mateusz Morawiecki i minister spor-
tu Danuta Dmowska-Andrzejuk odwie-
dzili Towarzystwo Sportowe „Gwarek” w 
Tarnowskich Górach (woj. śląskie), gdzie 
podsumowali edycję programu.

Edycja 2021

W 2021 roku na program przeznaczono 
w sumie ponad 57 mln – na początku było 
to 40 mln,  dodatkowym naborze ponad 
17 mln. złotych. Wsparcie otrzymało 5172 
kluby, w tym 3966 jednosekcyjnych i 1165 
wielosekcyjnych, 1706 wniosków odrzuco-
no ze względów formalnych. Tak więc po 
raz pierwszy w historii przekroczono liczbę 
5 tysięcy klubów. 

Biorąc pod uwagę wszystkie złożone 
wnioski, o wsparcie ubiegało się prawie 43% 
wszystkich istniejących w Polsce klubów. 
Podobnie jak w edycji 2020 całą kwotę 
dofinansowania można było przeznaczyć na 
wynagrodzenie pracy trenerów.

– Wzrost wsparcia dla naszego flagowego 
programu to jeden z elementów „tarczy dla 
sportu”. Podejmowane przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
działania bezpośrednio wpływają na popra-
wę sytuacji organizacji sportowych i prowa-
dzoną przez nie działalność. To szczególnie 
ważne w czasie pandemii COVID-19 i po 
niej, kiedy powrót do aktywności fizycz-
nej jest kluczowy dla zdrowia w wymiarze 
ogólnospołecznym – powiedział podczas 
ogłoszenia wyników naboru wicepremier, 
minister kultury, dziedzictwa narodowego i 
sportu prof. Piotr Gliński.

Rządowy Program Klub powstał w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2016 roku, m.in. dzięki konsultacjom ministerstwa z lokalnymi 
środowiskami sportowymi. Po raz pierwszy w historii małe i średnie kluby miały otrzymać bezpośrednie wsparcie z ministerstwa. 
Dzięki programowi kluby mogły częściowo dofinansować wyjazdy dzieci na obóz sportowy, opłacić pracę trenera czy zakupić sprzęt 
sportowy. Ograniczenie tego grantu tylko do tych trzech zadań nie jest przypadkowe. Ma wykluczyć niewłaściwe wydatkowanie środ-
ków, na przykład tych związanych z działalnością administracyjną klubu. Dotychczas dzięki programowi zakupiono ponad milion sztuk 
sprzętu sportowego oraz dofinansowano ponad 4,5 tysiąca obozów sportowych, corocznie ze wsparcia finansowego skorzystało od 5 do 
ponad 8 tysięcy trenerów i instruktorów. Poniżej pokazujemy, jak rozwijał się program.
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UKS Ósemka przy SP nr 8 w Toruniu� Kujawsko-Pomorskie

7 kwietnia 2022 roku ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu Klub. Jeszcze tego samego dnia wpłynęły pierwsze wnioski od 
klubów. Poniżej przedstawiamy kluby, po jednym z każdego województwa, które jako pierwsze „wystartowały z bloków startowych”.

Brochów to osiedle położone w południo-
wo-wschodniej części Wrocławia. Liczy ok. 
7 tysięcy mieszkańców. W 1994 roku zało-
żono tu klub piłkarski KS Brochów, który od 
początku swojego istnienie jest członkiem 
Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. W klubie 
trenuje obecnie blisko 200 zawodników i 
zawodniczek. Zajmuje się nimi 12 trenerów, 
duża część z nich to wolontariusze. Piłkarze 
KS Brochów grają w turniejach organizo-
wanych przez Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej, mają swoje drużyny w okręgowej 
lidze trampkarza i młodzika. Dla dzieci 
organizowane są obozy i kolonie. Stadion 
przy ulicy Wiaduktowej tętni życiem i jest 
doskonałym miejscem na spotkania lokalnej 
społeczności – organizowane są tu różnego 
rodzaju wydarzenia, nie tylko sportowe. 
Często na meczach kibice dopingując swo-
ich zawodników, krzyczą „Semafor” – to 

nawiązanie to ciągle tu żywej historii. Na 
Brochowie większość mieszkańców to aktu-
alni lub byli pracownicy kolei, a w latach 50 i 
60. XX wieku działał tu klub założony przez 
pracowników PKP – KS Semafor Brochów.

Prezesem klubu jest od trzech lat Andrzej 
Kuczma, który był jednym z założycieli 
klubu w 1994 roku. – Naszą misją jest 
zapewnienie szkolenia sportowego dzieciom 
i młodzieży z Brochowa i okolic. Chcemy by 
nasi podopieczni, mieli optymalne warun-
ki do rozwoju motorycznego, technicznego 
i mentalnego. Działamy na rzecz lokalnej 
społeczności, nastawiając się na wychowanie 
dobrego człowieka poprzez sport.

W klubie w tym roku wprowadzono elek-
troniczny system zarządzania szkółką pił-
karską, KS Brochów stał się klubem partner-
skim Śląska Wrocław, zacieśnił współpracę 
z Akademią Piłkarską tego klubu, dzięki 

temu stworzył dla swoich podopiecznych 
dodatkowe możliwości rozwoju, a trenerom 
najnowocześniejsze platformy szkoleniowe.

Klub posiada także zespół seniorów, który 
gra w A klasie oraz drużynę oldbojów, która 
gra w I lidze. Najwybitniejszym wycho-
wankiem klubu jest Kamil Biliński, obec-
nie zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała 
(I Liga).

Sekcja pływania UKS „Ósemka” funkcjo-
nuje od kwietnia 2005 roku. Od tego czasu 
zawodnicy zrzeszeni są w Polskim Związku 
Pływackim (PZP) i Kujawsko-Pomorskim 
Związku Pływackim (KPZP), co upraw-
nia ich do uczestnictwa w zawodach rangi 
wojewódzkiej, makroregionalnej i ogólno-
polskiej. UKS „Ósemka” powstał w 1999 
roku i była klubem wielosekcyjnym (m.in.: 
koszykówka, gimnastyka, piłka ręczna, lek-
koatletyka). Od 2005 roku postawiono tylko 
na pływanie. Przy szkole, która powstała w 
1978 roku istnieje basen i sauna, ostatnio 

wyremontowana i w zasadzie zmieniona 
na mini spa. Ułatwia to szkolenie młodych 
zawodników. Obecnie w klubie trenuje ok. 
100 zawodników w wieku od 7 do 15 lat, są 
oni członkami klas sportowych. Szkoli ich 
trzech trenerów zatrudnionych na etacie i 
pomaga 5 nauczycieli wf. Treningi odbywa-
ją się dwa razy dziennie. Jak mówi prezes 
klubu i trener Bartłomiej Jackiewicz, pły-
wanie to trudny sport, wymaga wytrwałości 
i zgody na ciężką pracę. Pan Bartek jest pre-
zesem dopiero od roku, z klubem i szkołą 
związany jest od 20 lat. Poprzednio funkcję 

tę piastował Zygmunt Chlebowski, dyrektor 
szkoły i jeden z założycieli „Ósemki”, który 
w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę.

Pływacy „Ósemki” uczestniczą wielu 
zawodach i z większości z nich wraca-
ją z workiem medali. W tym roku trzy 
zawodniczki: Natalia Czarnomska, 
Natalia Lipińska i Oliwia Nienartowicz 
zostały powołane do Kadry Województwa 
Młodzików. Trener Jackiewicz uważa, że 
jednym z najlepiej rokujących zawodni-
ków jest Wiktor Żywicki – jeśli starczy mu 
determinacji i zdecyduje się po szkole treno-
wać dalej, może zajść daleko. Wielu zawod-
ników „Ósemki” po zakończeniu szkoły 
podstawowej trafia do Szkół Mistrzostwa 
Sportowego i klubów, które szkolą star-
szych zawodników, w Toruniu i Bydgoszczy. 
Jedną z nich była Milena Rutkowska, która 
dwa lata temu zdobyła dwa medale (złoto i 
brąz) na Mistrzostwach Polski w Pływaniu 
Długodystansowym na Wodach Otwartych.

SP nr 8 w Toruniu to bardzo usporto-
wiona szkoła, bierze udział w lokalnych i 
nie tylko zawodach sportowych w różnych 
dyscyplinach. W szkole stworzono Kodeks 
Ucznia Sportowca, który zwięźle określa 
obowiązki sportowca jako ucznia, kolegi i 
zawodnika.

Zielona Góra jest miastem, które od razu 
kojarzy się z jednym sportem. Z żużlem. Fir-
ma Falubaz ma na tyle wyrobioną markę, że 
jest rozpoznawalna w całym kraju. Ale pod 
nazwą Falubaz działa także szkółka piłkar-
ska – największa na Ziemi Lubuskiej, trenu-
je w niej ponad 1200 zawodników. Treningi 
odbywają się aż w 25 miejscach na terenie 
miasta i ościennych miejscowości. 

Akademia powstała w 2011 roku i na sa-
mym początku funkcjonowała pod nazwą 
Akademia Piłkarska Reissa. Założył ją Da-
mian Stopa, który kiedyś spotkał Piotra 
Mateckiego i Piotra Ressa i zachwycił się ich 
pomysłem sieci akademii piłkarskich. Taką 
sieć chciał zbudować na Ziemi Lubuskiej i 
udało mu się. Akademia nadal współpracuje 
z AP Reissa – razem organizują m.in. Wiel-
kopolsko-Lubuską Ligę Piłkarską. 

Klub nie ma swojego seniorskiego zespo-
łu – od tego roku współpracuje z klubem 
Dozamet Nowa Sól, gdzie prezesem został 
ostatnio Damian Stopa. Ma także podpisaną 
umowę partnerską z Zagłębiem Lubin. Na 
jej mocy trenerzy Falubazu jeżdżą tam na 
szkolenia, a jest ich w Akademii aż 70, z któ-

rych większość ma licencje UEFA – A,B lub 
C. Akademia współpracuje także z niemiec-
kim klubem SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz 
– drużyny Falubazu zapraszane są na wspól-
ne treningi i turnieje.

Akademia szkoli dzieci w wieku od 3 do 
12 roku życia. Całość jest znakomicie pomy-
ślana i zorganizowana. Zaczynają od zajęć z 
przedszkolakami, na które składają się gry i 
zabawy oraz zapoznanie ze sportem. Później 

dzieciaki przechodzą dalej. Mają dwie ścież-
ki rozwoju: lokalizacyjną i reprezentacyjną. 
Ta pierwsza jest dla osób rozpoczynających 
treningi piłkarskie, a do drugiej trafiają wy-
różniający się zawodnicy. Grupy rocznikowe 
są układane według umiejętności i stopnia 
zaawansowania. 

Akademia utrzymuje się głównie ze skła-
dek członkowskich, dotacji samorządów i 
sponsorów. Mają oczywiście świadomość, że 
nie wszyscy ich podopieczni zostaną zawo-
dowymi piłkarzami, ale wierzą że wyrobią 
w nich nawyk systematycznego uprawiania 
sportu. 

Przez 11 lat AP Falubaz przeszkolił ok. 
9 tysięcy dzieci. Wielu zawodników trafiło 
do renomowanych akademii piłkarskich, 3 
ma za sobą występ w reprezentacji od U15 
wzwyż. Są to: Ksawery Kukułka i Filip To-
kar – obecnie Lech Poznań, Oliwier Iwa-
nowicz grający w Chrobrym Głogów, jego 
brat Maksym ma za sobą występ w meczu 
I ligowego Chrobrego Głogów. Wielu in-
nych podopiecznych klubu trafiło do innych 
sportów.

Oni jako pierwsi złożyli wnioski
Piotrków to niewielka wieś położona w 

gminie Jabłonna, w odległości 24 km od 
Lublina. Klub został założony w 2003 roku, 
m.in. z inicjatywy Romana Dąbka, Mieczy-
sław Klimka i Andrzeja Stefaniuka. Jak mó-
wią starsi mieszkańcy dawno, dawno temu 
był tu jakiś LZS, ale działał sporadycznie. 

– Od samego początku – mówi prezes Ro-
man Dąbek – chodziło nam o zagospodaro-
wanie czasu wolnego młodzieży i poprawę jej 
kondycji fizycznej, bo lekcje wf to nie wszyst-
ko. Obecnie w grupie seniorów trenuje 25 
zawodników, w większości wychowanków 
klubu, w grupach młodzieżowych ok. 60 
juniorów, trampkarzy i orlików, są to głów-

nie uczniowie miejscowego zespołu szkół. 
Drużyna seniorów grała do tego sezonu w A 
klasie, obecnie w B klasie, drużyny młodzie-
żowe uczestniczą w rozgrywkach organizo-
wanych przez LZPN.

Klub posiada własne boisko, które powsta-
ło w 2002 roku, ale nie jest pełnowymiarowe 
i ma słabą infrastrukturę, więc drużyna se-
niorów rozgrywa swoje mecze w Jabłonnie. 
Drużyny młodzieżowe tu trenują i grają. Do 
dyspozycji mają też miejscowego Orlika. 

W klubie zatrudnionych jest 2 trenerów. 
Robert Tarasiński jest z nimi od zawsze – to 
były zawodnik klubu, z kolei Wojciech Bier-
nat, to absolwent AWF i animator na Orliku. 

Jak mówi prezes, przy tej ilości zawodników 
przydałoby się im jeszcze ze dwóch trene-
rów, niestety nie stać ich na to.

PLKS Piotrcovia Piotrków � Lubelskie

UKS Akademia Piłkarska Falubaz Zielona Góra� Lubuskie
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Po wojnie boks na Opolszczyźnie był bar-
dzo popularny, pierwszą sekcję pięściarską 
utworzono w Odrze Opole. Na początku lat 
50. ubiegłego wieku ponad czterystu bokse-
rów trenowało aż w 24 klubach regionu! W 
latach 60. zaczął się stopniowy upadek tej 
dyscypliny na Opolszczyźnie, ostatni klub 
bokserski, w Brzegu, zakończył działalność 
w połowie lat 90. XX w. Tę bokserską pusty-
nię chciał wypełnić Radosław Chojnowski, 
który sam do boksu trafił dość późno, bo do-
piero w wieku 25 lat, dziś w pełni poświęcił 
się szkoleniu młodzieży, choć czasami daje 
się namówić na udział w walkach zawodo-
wych bokserów.

Klub powstał w 2013 roku, początkowo 
jako Red Corner, potem zmienił nazwę na 
Opolski Klub Bokserski, od 6 lat używa też 

marki Odra Opole. To w zasadzie bardzo 
rodzinne przedsięwzięcie, prezesem klu-
bu jest ojciec Radosława Chojnowskiego, 
Krzysztof, który wyłożył własne pieniądze 
na założenie klubu, wiceprezesem jego żona 
Aleksandra Agnieszka, głównym trene-
rem Radosław Chojnowski, posiadający 2 
gwiazdki AIBA i 1 klasę trenerską. Pomaga-
ją mu Kacper Radwański i Vasyl Dzhoha. 
Prowadzone są treningi grup rekreacyjnych 
i sportowych, trenują kobiety i mężczyźni. 
W sporcie olimpijskim szkoli się zawodni-
ków od młodzika do seniora. W klubie tre-
nuje łącznie od 100 do 150 adeptów sztuki 
boksowania. Największym dotychczasowym 
sukcesem klubu było zdobycie w 2018 roku 
brązowego medalu Mistrzostw Polski przez 
Tomasza Czyczerskiego. – Obecnie mamy 

w klubie kilku bardzo zdolnych młodych bok-
serów, którzy mają na swoim koncie tytuły 
mistrzów Opolszczyzny – mówi Aleksan-
dra Agnieszka Chojnowska, Są to juniorzy 
Wiktor Lustig i Kevin Karol oraz młodzie-
żowiec Łukasz Pis-Piskorski. Zawodnicy 
biorą udział w licznych turniejach lokalnych 
i ogólnopolskich. Często rywalizują z bokse-
rami z Czech.

Od 6 lat klub ma swoją siedzibę w DomE-
XPO przy ul. Kępskiej. Dysponuje świet-
nie wyposażoną halą. OKB utrzymuje się 
ze składek członkowskich, dotacji miasta i 
urzędu marszałkowskiego. Wspiera go spo-
ra grupa sponsorów, dzięki którym mają 
sprzęt, stroje czy catering dietetyczny dla 
wybranych zawodników.

Warto jeszcze dodać, że trójka Chojnow-
skich była też inicjatorami założenia kilka 
lat temu Opolskiego Okręgowego Związku 
Bokserskiego, w którym pełnią rolę wice-
prezesów.

Stegny to osiedle na warszawskim Moko-
towie, to tu położony jest jednym z czterech 
działających w Polsce sztucznych torów łyż-
wiarskich. Projektantem toru był architekt 
Janusz Kalbarczyk, niegdyś panczenista 
(olimpijczyk z 1936 roku). To tu trenują łyż-
wiarze szybcy Warszawskiego Towarzystwa 
Łyżwiarskiego Stegny, które powstało w 1991 

roku, a jego założycielem był Grzegorz Ka-
łowski – od początku pełni też funkcję preze-
sa. Najbardziej znaną zawodniczką, wycho-
wanką klubu jest Katarzyna Woźniak, która 
drużynowo zdobyła dwa medale olimpijskie 
– srebrny w Soczi (2014) i brązowy w Vanco-
uver (2010). W jej ślady idą obecnie Martyna 
Baran, mistrzyni Polski w wieloboju sprin-
terskim i Maja Płończyk, brązowa medalist-
ka MP w wieloboju, które została powołana 
do reprezentacji Polski przez trenera Pawła 
Abratkiewicza. Wiele medali zdobywają 
także na różnych imprezach mistrzowskich 
utalentowani młodzicy, którzy w tym roku 
przejdą do kategorii junior młodszy: Zofia 
Braun, Kacper Czechoski, Julia Grzywińska 
czy junior młodszy Jerzy Stadnicki.

W klubie trenuje obecnie ok. 50 zawod-
ników. Szkoli ich czterech trenerów: Joanna 
Grabowska, Norbert Kwiatkowski, Szymon 
Dawidowski i Grzegorz Kałowski. Trenin-
gi odbywają się na Stegnach, gdzie klub ma 
swoją siedzibę. W lecie treningiem uzupeł-
niającym, szczególnie dla młodszych katego-
rii wiekowych, jest jazda na rolkach i udział 
w różnych zawodach. Od jakiegoś czasu klu-
by mogą także w tym okresie trenować na 
torze w Tomaszowie Mazowieckim. Gorzej 
wyglądają warunki treningu ogólnorozwojo-
wego – w zasadzie jedyne miejsce to hol w 
budynku przy torze Stegny.

Łyżwy szybkie to nie jest sport tani (choć 
to względne pojęcie) – para łyżew czy rolek 
kosztuje od 3 do 4 tysięcy złotych, klub jed-
nak zapewnia sprzęt swoim zawodnikom – 
często kupują go na wyprzedażach, śledzą z 
uwagę wszelkie promocje, które oferują pro-
ducenci.

Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie 
Stegny wielokrotnie było organizatorem 
wielu mistrzostw Polski i Pucharów Polski, 
w tym seniorskich. Od wielu lat w grudniu 

organizują też ogólnopolskie zawody dla 
dzieci, w których co roku uczestniczy ponad 
250 osób. Przez dziesięć lat organizowali też 
lekcje wf na lodzie dla uczniów szkół pod-
stawowych. Raz w tygodniu na Stegnach 
pojawiało się prawie 1000 (!) dzieciaków z 
warszawskich szkół, by zapoznać się z łyżwa-
mi. Lekcje odbywały się od grudnia do mar-
ca. Pandemia je przerwała, choć jak mówi 
prezes Grzegorz Kałowski nie było łatwo, bo 
takich imprez nikt nie chciał dofinansować, 
gdyż nie mieściły się w żadnych programach 
ani samorządu ani ministerstwa. W zimo-
wej Warszawie słynne są też „Łyżwiarskie 
Czwartki”, w których przez cały sezon mogą 
rywalizować dzieci ze szkół podstawowych, a 
nawet przedszkolaki, obecnie ich organizato-
rem jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna 
Warszawa, ale pomysłodawcą tej imprezy 
wiele lat temu był WTŁ Stegny.

Klub oczywiście uczestniczy we współ-
zawodnictwie sportowym młodzieży pro-
wadzonym przez MSiT. W 2021 roku na 22 
kluby łyżwiarstwa szybkiego biorące udział 
w tym współzawodnictwie, uplasowali się na 
7 miejscu.

Stryszawa to wieś stanowiąca siedzibę 
gminy, położona w powiecie suskim, słyną-
ca z zabawkarstwa ludowego. Nazwa klubu 
pochodzi od pobliskiego szczytu Jałowca 
(1111 m n.p.m.), leżącego w paśmie Beskidu 
Żywieckiego 

Ludowy Klub Sportowy Jałowiec Strysza-
wa powstał w roku 1970. Jednak po kilkulet-
niej działalności został rozwiązany. W 1990 
roku za sprawą wówczas wójta gminy Jana 
Burego klub reaktywowano, a on sam został 
pierwszym prezesem klub. 

Bazą klubu jest Centrum Sportu i Rekre-

acji w Stryszawie. W jego skład wchodzi peł-
no wymiarowe boisko trawiaste, boisko tar-
tanowe do gry w piłkę ręczną, kort tenisowy, 
boiska do siatkówki i koszykówki. W roku 
2008 wybudowano trybuny ze 190 miejsca-
mi siedzącymi. Łącznie stadion w Strysza-
wie może pomieścić około 1500 osób. 

Od 2010 roku zarząd oraz zawodnicy klu-
bu, mają do dyspozycji w pełni wyposażony 
budynek klubowy. 

Do rozwoju klubu najbardziej przyczynił 
się nieżyjący od kilku lat Józef Steczek. To za 
jego kadencji drużyna seniorska została mi-
strzem A klasy w sezonie 2009/2010, co dało 
jej bezpośredni awans do ligi okręgowej, w 
2014 roku awansowała do IV ligi. W 2013 
roku klub osiągnął szczebel finałowy Pucha-
ru Polski w okręgu małopolskim, ocierając 
się o rywalizację z zawodowymi drużyna-
mi na szczeblu ogólnopolskim. Pan Józef 
poszerzył działalność klubu o sekcje mło-
dzieżowe, by do zespołu seniorów trafiali 
wychowankowie klubu. Był także głównym 

sponsorem seniorów. Obecnie prezesem 
klubu jest Konrad Grzela. 

LKS skupia blisko 100 zawodników w gru-
pach seniorów, juniorów młodszy, trampka-
rzy, młodzik, żaków, orlików oraz skrzatów. 
Do klubu należą dzieci i młodzież ze Stry-
szawy, ale także okolicznych miejscowości. 
Drużyna seniorów oparta jest głównie na 
wychowankach.

Szkoleniem drużyn młodzieżowych zaj-
muje się czterech trenerów – Dawid Polak, 
Adrian Świerkosz, Piotr Kardaś i Paweł 
Gąstała. Klub posiada Certyfikat PZPN – 
Brązową Gwiazdę. Drużyny młodzieżowe 
regularnie zajmują wysokie miejsca w swo-
ich ligach prowadzonych przez MZPN – w 
tym roku np. młodzicy skończyli rozgrywki 
na drugim miejscu. Do najlepszych piłka-
rzy należą Krzysztof Elżbieciak, Bartłomiej 
Świerkosz i Wiktor Bogdanik.

Klub jest organizatorem różnych turnie-
jów i festynów. Organizuje też obozy szko-
leniowe dla dzieci i młodzieży.

UKS-y to kluby, które zrzeszają młodych 
ludzi chcących uprawiać daną dyscyplinę 
sportu. Niekoniecznie na bardzo wysokim 
poziomie. Ideą UKS-ów jest to, aby były one 
dostępne dla każdego, niezależnie od tego, 
czy ma talent. Najczęściej powołuje się je 
przy szkołach i najczęściej ich prowadzeniem 
zajmują się nauczyciele wf i trenerzy, którzy 

mają czas lub po prostu czują potrzebę zro-
bienia czegoś dobrego dla lokalnej społecz-
ności. Klasycznym przykładem takiego UKS
-u jest właśnie Libero w Widawie (gmina 
wiejska w powiecie Łask). 

Klub istnieje przy Zespole Szkół w Wida-
wie (Szkoła Podstawowa i trzyletnia Szkoła 
Branżowa I stopnia) od 1996 roku, od 2006 
roku jego prezesem jest nauczyciel wf Miro-
sław Szkudlarek, którego wspomaga 3-4 tre-
nerów, również nauczycieli tej szkoły. Sporta-
mi wiodącymi są tu siatkówka i piłka ręczna. 
Do klubu należą dzieci z klas IV-VIII (ci z 
„branżówki” nie bardzo garną się do sportu). 

Drużyny klubowe najczęściej uczestniczą 
w różnego rodzaju turniejach na poziomie 
gminy i powiatu, rzadziej województwa, bo 
to zbyt kosztowne. 

Uczniowie mają znakomite warunki do 
uprawiania sportu – piękną halę sportową, 
boisko z nawierzchnią tartanową, a ostatnio 
przy szkole oddano do użytku plac zabaw i 
siłownię zewnętrzną. 

Od kilkunastu lat, co roku klub i szkoła 
organizują obozy sportowe letnie i zimowe, 
podczas których całe dnie wypełnione są 
sportem. Uczestniczy w nich zwykle ok. 50 
osób, a chętnych jest zdecydowanie więcej. 
Klub jest także organizatorem rajdów ro-
werowych dla dzieci i rodziców, mistrzostw 
szkoły w różnych sportach, wycieczek, po-
maga przy organizacji imprez sportowych w 
gminie. 

Działalność klubu wspierają dyrektor 
szkoły Renata Graczyk i wicedyrektor Ma-
rzanna Frydrchowska (nauczycielka wf).

Oni jako pierwsi złożyli wnioski
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Pomysłodawcami powstania klubu byli: 
Wiktor Krebok, Janusz Nikiel i Alicja Ko-
tula. W czasie wzrostu popularności piłki 
siatkowej w Polsce chcieli zachęcić młodzież 
do uprawiania tej widowiskowej dyscypliny 
sportowej. Klub powstał przy ZSPiG nr 2 i 
został zarejestrowany w 2004 roku, w tym 
samym roku stał się też członkiem Śląskie-
go Związku Piłki Siatkowej. Jego pierwszym 
prezesem był Wiktor Krebok, były trener 

naszej reprezentacji narodowej seniorów 
oraz klubów grających w najwyższej klasie 
rozgrywkowej, ówczesny dyrektor COS w 
Szczyrku. Treningi z ok. 30 osobową grupą 
dzieci i młodzieży zaczęli trenerzy: Janusz 
Nikiel, Dariusz Gębuś i Alicja Kotula. 
Członkami UKS była młodzież ze Szczyrku, 
później też z sąsiednich miejscowości. Tre-
ningi odbywały się i odbywają w sali gimna-
stycznej ZSPiG nr 2, a od 2012 roku także w 
nowo wybudowanej hali w Rybarzowicach.

W klubie pracuje dwójka trenerów – pre-
zes klubu Dariusz Gębuś i Grażyna Zyg-
munt. Prowadzą cztery grupy siatkarek – 
członami klubu są zawodniczki do 14 roku 
życia, trenują 2–3 razy w tygodniu. Klub 
współpracuje z Urzędem Miasta Żywiec, 
Starostwem Bielskim i Gminą Buczkowice.

Na początku swojego istnienia klub wy-
stawiał zespoły do rozgrywek wojewódz-
kich organizowanych przez ŚZPS w różnych 
kategoriach wiekowych od mini siatkówki 
do kadetek oraz uczestniczył w lokalnych 
turniejach. Najlepsze miejsce, które zajęły 
w Śląskiej Lidze Młodziczek to 11. Najczę-
ściej plasują się pod koniec drugiej dziesiątki 

lub w połowie trzeciej. Uznajemy to za duży 
sukces – mówi prezes kluby Dariusz Gębuś. 
– W województwie śląskim konkurencja jest 
niezwykle mocna, w lidze gra ponad 50 klu-
bów. W dodatku my trenujemy 2–3 dni w ty-
godniu, nasze rywalki zdecydowanie więcej. 
Są to zespoły klubów grających w najwyż-
szych ligach rozgrywkowych lub Siatkarskie 
Ośrodki Szkolne, które działają od 7 lat pod 
patronatem PZS. 

Niestety pandemia wstrzymała nieco roz-
wój klubu. Dlatego obecnie trenerzy sku-
piają się głównie na szkoleniu dziewcząt w 
minisiatkówce, by odbudować zespół mło-
dziczek.

Gminny Klub Sportowy Sierakowice 
powstał w 1976 roku – jego pierw-
sza nazwa to LZS Sierakowice, później 
Jantar Sierakowice, a od 2000 roku GKS 
Sierakowice. Założycielami kluby byli m.in.: 
Zbigniew Gański, Stanisław Stenka, Jan 
Pawelczyk i Tadeusz Wesółka. Od 2012 
roku prezesem klubu jest Waldemar 
Formela, który z klubem związany jest od 
1986 roku. Wychowankiem klubu jest jego 
syn Artur, który był zawodnikiem wielu 
pomorskich klubów, w tym pierwszoligo-
wej Bytovii Bytów – w tym roku wrócił do 
macierzystego klubu.

Na początku swojego istnienia aż 1985 
roku zespół z Sierakowic rozgrywał mecz 
na boisku szkoły podstawowej, później do 
1998 roku drużyna, występująca wtedy w 
klasie A, grała na nowym boisku przy ul. 
Piwnej. W tymże roku oddano do użytku 

nowy stadion gminny, na którym popularna 
w okolicy „Sierka” rozgrywa swoje mecze do 
dnia dzisiejszego – stadion zmodernizowa-
no w 2021 roku. Obecnie w klubie trenuje 
ok. 130 zawodników, są to w większości 
mieszkańcy gminy. 

W sezonie 2001/2002 zespół seniorów 
wywalczył historyczny awans do rozgrywek 
klasy okręgowej, w której uczestniczy do 
chwili obecnej, z jedną przerwą w sezonie 
2019/2020. 

W klubie pracuje trzech trenerów, dwóch 
z nich zajmuje się drużynami młodzieżo-
wymi – Rafał Bronk i Kacper Zengerski, 
których są cztery – każda liczy ok. 25 
zawodników. Najmłodsi członkowie aklu-
bu to rocznik 2015. Zespoły młodzieżowe 
grają w lidze wojewódzkiej organizowanej 
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. W 
okresie letnim klub organizuje dla drużyn 

młodzieżowych (z podziałem na roczniki) 
Sierka Cup, w którym uczestniczą okoliczne 
drużyny.

Klub wspiera Gmina Sierakowice oraz 
lokalne firmy, od 10 lat głównym sponsorem 
drużyny seniorów jest Bank Spółdzielczy 
w Sierakowicach. Klub otrzymuje rów-
nież wsparcie z MSiT dzięki posiadaniu 
Zielonego Certyfikatu PZPN (przypomnij-
my, że certyfikat ten został wdrożony w 
2022 roku, specjalnie dla małych, lokalnych 
klubów). Do 2019 roku klub był znany 
w organizacji dwóch ważnym w regionie 
imprez – w latach 2000–2019 organizował 
Bieg Uliczny „Wokół Ołtarza Papieskiego”, 
zaś w latach 1997–2019 ligę halową – od 
2009 roku pod nazwą „Liga Halowa im. 
Tadeusza Wesółki” – istnienie tych imprez 
przerwała pandemia. W tym roku miała się 
odbyć XXV edycja ligi – nie doszła do skut-
ku z powodu małej ilości zgłoszeń.

Inicjatorem założenia w Kraczkowej 
Ludowego Zespołu Sportowego był Edward 
Nawojski, etatowy pracownik Rady Powia-
towej LZS w Łańcucie. Powstał on w 1950 
roku i przyjął nazwę LZS Kracz ko wianka. 
Jednak ze względy na brak własnego boiska, 
działalność sportowa klubu była ograniczo-
na. Pierwszy historyczny mecz rozegrano 
dopiero w 1955, ustawiając prowizoryczne 
bramki na błoniach. Przez wiele lat mło-
dzież grała amatorsko, biorąc udział w róż-
nych lokalnych turniejach. Zapału młodym 
ludziom starczyło na kilka lat. W 1972 roku 
w parafii pojawił się ksiądz Władysław 
Drewniak. Był sympatykiem sportu i piłki 
nożnej. Uzyskał zgodę proboszcza, na urzą-

dzenie boiska, na gruncie plebańskim przy-
legającym do cmentarza. To przycmentarne 
boisko służyło piłkarzom jeszcze przez 21 
lat (na zdjęciu po lewej drużyna z lat 70. XX 
w.). Wciąż marzono o stworzeniu drużyny 
piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia, grają-
cej i trenującej systematycznie, pod okiem 
trenera. Pod koniec lat 80. XX wieku udało 
się to Stanisławowi Bartmanowi. W 1991 
roku drużyna zainaugurowała rozgrywki 
w klasie „B” i przyjęła nazwę LKS Czarni 
Kraczkowa – mecze rozgrywano w Łańcucie 
i Krzemienicy. W tym samym roku na przy-
cmentarnej łące rozpoczęto budowę boiska. 
Już dwa lata później rozegrano pierwszy 
mecz. Oddanie do użytku boiska spowo-
dowało znaczny rozwój klubu – zaczęto 
szkolić dzieci i młodzież. Obecnie w klubie 
trenuje ok. 120 piłkarzy. Drużyna seniorów, 
licząca 30 zawodników gra w klasie B, syste-
matycznie w lokalnych rozgrywkach orga-
nizowanych przez Podkarpacki Związek 
Piłki Nożnej uczestniczą juniorzy młodsi, 
młodzicy i orlicy, prowadzone są też zajęcia 
ze skrzatami. Łącznie zatrudnionych jest 6 

trenerów. Prezesem klubu jest Łukasz Zych, 
który chwali sobie współpracę z wójtem 
gminy Łańcut. Klub posiada stronę inter-
netową, Facebook, ma kanał na YouTube. 
Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym 
i sportowym sołectwa oraz gminy Łańcut, 
do 2020 roku corocznie w okresie ferii 
zimowych i z okazji Święta Niepodległości 
współorganizował Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego, w tym roku po raz pierwszy 
zorganizował Turniej FIFA na konsolach, 
a także grę terenową „Odkryj kraczkowski 
las”. Na co dzień stadion „Czarnych” rów-
nież tętni życiem, spotykają się tu znajomi 
by „pokopać w gałę” czy zagrać w siatkówkę 
„na piachu”.

Agresja jest nieodłącznym elementem 
współczesnego świata. Przemoc w telewizji, 
agresja w grach komputerowych, a przede 
wszystkim nękanie i prześladowanie w szko-
łach. To rzeczywistość, w której wychowują 
się często nasze dzieci – mówi Damian 
Baltrukanis, założyciel i prezes stowarzy-
szenie. Ma 34 lata, od 14 lat jest zawodowym 
żołnierzem. Jest za „pan brat” ze sztukami 
walki, startuje w zawodach MMA i walki 
wręcz, nie obcy mu kickboxing i brazylijskie 
jiu-jistu. W 2017 roku postanowił założyć 
klub, który będzie uczył dzieci samoobrony. 
– Szkolimy dzieci, młodzież z samoobrony. 
Wykorzystujemy techniki kickboxerskie oraz 
elementy mieszanych sztuk walk. 

Metody treningowe, jak również program 
zajęć dostosowany jest do charakteru grupy 
i do możliwości ćwiczących. Wiele ćwiczeń 
na treningu poświęconych jest poprawie 
siły, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, 
zręczności, gibkości, szybkości. 

To są cechy – mówi prezes – które warto 
kształtować od najmłodszych lat, ponieważ 
przydają się dzieciom na całe życie, budu-
jąc ich formę i zamiłowanie do aktywnego 

trybu życia i dzięki temu lepszego stanu 
zdrowia. Wszystko to odbywa się w formie 
zabawy. – Warto także dodać – kontynuuje 
– że sztuki walki rozwijają także inteligencję 
dziecka. Walka to w dużej mierze umie-
jętność przewidywania ruchów przeciwnika 
oraz umiejętność reagowania na nie. Podczas 
treningu dziecko musi myśleć. Ćwiczy pamięć 
i koncentrację. 

Obecnie w klubie trenuje 57 dzieci w 
wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia prowadzi 
prezes i dwóch instruktorów. Odbywają się 
one w trzech suwalskich szkołach pod-
stawowych, w godzinach popołudniowych. 
Klubowicze nie uczestniczą w żadnych 
turniejach organizowanych przez związki 
sportowe. Organizowane są jedynie turnie-
je wewnętrzne, a czasami dzieciaki swoje 
umiejętności prezentują na różnych poka-
zach. Tworzą zgraną grupę, uczestniczą też 
w lokalnych imprezach sportowych – bie-
gach ulicznych czy rajdach rowerowych. 

Na zakończenie roku szkolnego pod-
opieczni trenera Baltrukanisa świetnie 
bawią się na wyczekiwanym przez miesiące 
„Biwaku Wojownika”. Obok siedziby kluby 

znajduje się łąka, na której dzieci rozbijają 
namioty, korzystają z rozkładanego basenu, 
jeżdżą na kucach i quadach, korzystają z 
przenośnej zjeżdżalni – to świetne wprowa-
dzenie w okres wakacyjny. I jeszcze jedna 
sprawa – często łatwiej o swoich szkol-
nych problemach pogadać z trenerem niż 
rodzicami, szczególnie jeśli doświadcza się 
przemocy.

W rodzinie Damiana Baltrukanisa upra-
wianie sztuk walki staje się tradycją – trenu-
ją je jego młodszy brat i 13 letni syn.

Oni jako pierwsi złożyli wnioski
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I LO w Elblągu to szkoła z ponad 70-let-
nią tradycją, mieści się w 150-letnim zabyt-
kowym budynku. Przy szkole działa od 2012 
roku UKS Horyzont z sekcjami kajakarstwo 
i żeglarstwo, były także sekcje: judo (po 
odejściu nauczyciele – trenera zaprzestała 
działalności), narciarska (również przestała 
istnieć, bo sezon krótki i w Elblągu zli-
kwidowano stację narciarską) oraz tenisa 
ziemnego (trener – nauczyciel przeszedł na 
emeryturę). Ten opis sekcji w UKS pokazu-
je, jak wiele zależy w nich od nauczycieli.

W działalność „Horyzontu” zaangażowa-
ni są uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły 
i sympatycy – łącznie to ponad 100 osób, z 
oferty klubu korzystają także uczniowie nie 
będący członkami klubu. 

W klubie pracuje 5 osób, przy pro-
gramie Klub trzech trenerów – Tomasz 
Szuszkiewicz, prezes klubu (żeglarstwo), 

Marek Kańduła (żeglarstwo) oraz Tomasz 
Bartnicki (kajakarstwo). Dwóch ostatnich 
to nauczyciele liceum, prezes Szuszkiewicz 
też do niedawna był tu nauczycielem, 
obecnie jest konsultantem ds. wychowania 
fizycznego WMODN w Elblągu. 

Klub istnieje 10 lat, ale kontynuuje tra-
dycje Ligi Morskiej, założonej w szkole w 
latach 80. XX wieku. Wtedy w dyspozycji 
uczniów był jacht „Dar Elbląga”, którym 
pływano po Wielkich Jeziorach Mazurskich, 
Zalewie Wiślanym, Pojezierzu Iławskim. 
Dziś tereny eksploracyjne młodych adeptów 
żeglarstwa nie zmieniły się, natomiast zasłu-
żony „Dar Elbląga” zastąpił jacht „Shaman”, 
na wyposażeniu klubu jest też 12 kajaków. 
Młodzi sportowcy nie tylko korzystają ze 
sprzęt ale także się nim opiekują.

Jednym z najważniejszych wydarzeń klu-
bowych w roku są rejsy żaglowcem „Pogoria” 
po Morzu Śródziemnym. Zorganizowano 
ich już 7 – co roku inna trasa, inne kraje 
i inni uczestnicy. Dla wielu uczniów taka 
wyprawa jest jedną z najpiękniejszych i 
najbardziej niezwykłych przygód w życiu. 
Jest to również jedyna w swoim rodzaju 
„szkoła pod żaglami”, gdzie – prócz odkry-
wania pięknych zakątków świata – każdy 
mierzy się z własnymi słabościami, poko-
nuje lęki i uczy się odpowiedzialności za 

innych członków załogi. Zwykle w rejsie 
uczestniczy około 40 osób, a trwa 11–12 
dni. Młodzi żeglarze są członkami załogi, 
pełnią wachty nawigacyjne, kambuzowe, 
bosmańskie i portowe. „Pogorią” dowodzi 
kapitan Bronisław Tarnacki, którego ojciec 
Bolesław był jednym z pierwszych dyrekto-
rów liceum, natomiast kapitan jest absol-
wentem I LO.

Członkowie klubu nie startują w żadnych 
zawodach, po prostu realizują swoją pasję i 
aktywnie spędzają wolny czas. Zresztą, jak 
mówi prezes i trener Tomasz Szuszkiewicz, 
na szkolenie żeglarzy czy kajakarzy w wieku 
po 15 roku życia jest trochę za późno. 
Spotykają się nie tylko na wodzie czy przy-
stani, mają także do dyspozycji własny lokal 
„Kubryk” – połącznie izby pamięci z miej-
scem spotkań, które często rozbrzmiewa 
szantami – tu  swoje nowe kawałki śpiewa 
zespół „The Nierobbers”, którego jednym z 
założycieli jest ich prezes.

Na swoją działalność pozyskują dota-
cje z MSiT, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego czy 
miasta Elbląga. Mają też liczne grono przy-
jaciół i sympatyków  (spora część to absol-
wenci liceum) popierających wychowanie 
i edukację przez pracę i przekazujących 
darowizny na działalność klubu.

Lubanowo to niewielka wieś w gminie 
Banie, liczy nieco ponad 700 mieszkań-
ców. Od 20 lat działa tu KS „Czarni Fiege” 
Lubanowo, niewielki piłkarski klub zrze-
szający ponad 50 osób, w tym 45 to zawod-
nicy. Od 6 lat klub wspiera firma Fiege, 
działająca w branży logistycznej na terenie 
całej Polski, która niedaleko prowadzi usłu-
gi dla znanej firmy odzieżowej Zalando. 
Ponadto klub wspiera gmina Banie, lokalne 
firmy i prywatne osoby. Jak mówi prezes 
klubu: Naszym celem jest stworzenie przy-
jaznego i bezpiecznego miejsca dla rozwoju 
fizycznego oraz społecznego naszych dzieci. 
Chcemy zachęcić ich do aktywności fizycz-
nej, zagospodarować wolny czas. Mateusz 
Ciepły został prezesem klubu na początku 
tego roku, jest wychowankiem klubu i ciągle 
czynnym zawodnikiem, podobnie jak inni 
członkowie zarządu. 

Drużyna seniorów w ubiegłym sezonie 
grała w lidze okręgowej, niestety po odejściu 

w trakcie sezonu kilku piłkarzy spadła do 
A klasy. Udało się odbudować zespół, do 
którego wróciło kilku wychowanków. Cel 
– utrzymanie w A klasie. – Najważniejsze 
jest jednak to – mówi Marek Ciepły – że 
klub zakorzeniał się w naszej społeczności, 
ma oddanych kibiców, którzy są z nim na 
dobre i złe.

W klubie pracuje dwóch trenerów – 
seniorami opiekuje się Łukasz Jasiak, mło-
dzieżą Kacper Jasiak. Do dyspozycji mają 
gminny stadion, który ostatnio doposażono 
w nowe bramki oraz wiaty dla zawodników 
rezerwowych.

Klub prowadzi szkolenie żaków, młodzi-
ków, orlików i trampkarzy. Ilość szkolonych 
zawodników zależy od nowego naboru i od 
tego ilu młodych piłkarzy rezygnuje ze szko-
lenia po roku czy dwóch. 

– W tak małej populacji – mówi prezes 
– nie ma zbyt dużo osób poniżej 18 roku 
życia. Bywają trudne momenty – dodaje. – 

Ostatnio zdarzyło się, że na mecz trampkarzy 
pojechaliśmy tylko w 9-osobowym składzie, 
nasz przeciwnik BKP Iskra Banie zachował 
się fair play i wystawił do gry także 9-osobo-
wy zespół.

Jedną z najważniejszych imprez w roku, 
którą organizuje klub jest Memoriał im. 
Artura Prostaka i Grzegorza Kazimierczaka 
– ten pierwszy był piłkarzem „Czarnych”, ten 
drugi prezesem. W turnieju, który odbywa 
się w sierpniu uczestniczą lokalne drużyny.

Oni jako pierwsi złożyli wnioski

W 1997 roku przy szkole podstawowej 
nr 1 powstaje UKS – jego założycielami 
byli Andrzej Kryj, dyrektor szkoły, obec-
nie poseł oraz Wiesław Kepel, nauczyciel i 
działacz SZS. W klubie działały sekcje tenisa 
ziemnego, piłki nożnej, judo oraz siatków-
ki. Kilka lat później, by poszerzyć moż-
liwość naboru do sekcji klubowych UKS 
przekształca się MUKS. Znowu mija kilka 
lat i w MUKS zostaje tylko minisiatkówka 
dziewcząt – odchodzą nauczyciele likwido-
wane są sekcje. Obecnie prezesem klubu jest 
nauczycielka wf w „1” Justyna Pucułek. Od 
prawie 20 lat z klubem związana jest trener-
ka siatkówki Iwona Błaszkiewicz, która jest 
również nauczycielem i trenerem siatkówki 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy 
ulicy Żeromskiego, który od 2012 roku jest 
Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Pani Iwona 
zajmuje się tam szkoleniem najmłodszych 
adeptek siatkówki. Wiele dziewcząt szko-
lonych w tym ZSO trafia do klubu KSZO 
SMS Ostrowiec Świętokrzyski, który gra w 

II lidze (w ostatnim sezonie było ich tam 
nawet 70%). Wiele wychowanek pani Iwona 
z MUKS Jedynka, dla których siatkówka 
jest sportem życia, kontynuuje szkolenie 
ZSO SMS. 

W klubie obecnie trenuje ok. 60 zawod-
niczek, drugim trenerem w klubie jest Piotr 
Brodowski, również nauczyciel wf w ZSO. 

Do najlepszych zawodniczek należą Sara 
Sokół, Lena Nowak i Nadia Klepacz, które 
powoływane są na szkolenia i obozy kadry 
wojewódzkiej i kadry Polski. Młode siat-
karki uczestniczą w licznych turniejach 
na terenie województwa świętokrzyskie-
go oraz ogólnopolskich. Ostatnio wywal-
czyły srebrny medal na II Świętokrzyskiej 
Olimpiadzie, brały udział w finale woje-
wódzkim Ogólnopolskich Mistrzostw w 
Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar 
Kinder Joy of moving.

W minione wakacje dużą frekwencją 
cieszyły się popołudniowe treningi, które 
poprowadziła kapitan drużyny KSZO SMS 

Ostrowiec Świętokrzyski – Aleksandra 
Mich. Zresztą zawodniczki tego 2. Ligowego 
klubu często wpadają na zajęcia swoich 
młodszych koleżanek, a doświadczenie, 
jakim dzielą się z nimi, to bagaż wiedzy, 
której nie da się nauczyć z książek.

– Praca z dziećmi, które mają 8-12 lat 
nie jest prosta – mówi Iwona Błaszkiewicz. 
Ciężkie przecież treningi muszą być ciekawe 
i urozmaicone. Staramy się również angażo-
wać dziewczęta w inne przedsięwzięcia, jak 
rajdy rowerowe, wycieczki, wspólne treningi 
z mami czy udział  w imprezach miejskich.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Spor to-
wy Białe Tygrysy Jarocin rozpoczął swoją 
działalność w roku 2006 jako jednosekcyjny 
klub taekwondo olimpijskiego. Założyła go 
Józefina Nowaczyk wraz ze swoim przy-
szłym mężem Fryderykiem Wróblem. 
On jest prezesem, ona trenerką. Józefina 
Nowaczyk przez kilka lat była zawodniczką 
UKS Taekwondo Jarocin, zdobywała medale 
mistrzostw Polski juniorów i seniorów. Gdy 
ukończyła kurs trenerski (2005) postanowi-
ła złożyć własny klub.

Zaczynali od kilkunastu zawodników, 
dziś trenuje w klubie ponad 100 osób – są 
to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 20 lat, 
więcej dziewcząt niż chłopców. Pochodzą z 
powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego, 

gostyńskiego oraz pleszewskiego. Treningi 
odbywają się w obiekcie klubowym zlo-
kalizowanym przy ul. Dąbrowskiego 17 w 
Jarocinie. Pani Justynie przed ważniejszymi 
imprezami pomaga trener personalny Alan 
Urbaniak.

Zawodnicy z Jarocina są medalista-
mi mistrzostw Europy, Pucharów Świata, 
mistrzostw Polski oraz turniejów krajowych 
i międzynarodowych w różnych kategoriach 
wiekowych oraz członkami kadr narodo-
wych i wojewódzkich. Startują we wszyst-
kich najważniejszych imprezach krajowych 
oraz wyjeżdżają na turnieje zagraniczne 
m.in. do Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, 
Chorwacji, Serbii czy też Belgii. 

System dotarcia na zawody rangi 
mistrzostw Europy czy świata, nie mówiąc 
już o olimpiadzie jest w tym sporcie dość 
skomplikowany, tym bardziej że na igrzy-
skach olimpijskich rozgrywa się tylko 4 
kategorie wagowe, więc o sukcesy trudno. 

Klub uczestniczy we współzawodnic-
twie sportowym prowadzony przez MSiT 
– w 2021 roku „Tygrysy” z Jarocina zajęły 
w swoim sporcie 11 miejsce w kraju, a 5 w 
Wielkopolsce. 

Wychowanką klubu jest olimpijka z Tokio 
Patrycja Adamkiewicz, aktualna wicemi-
strzyni Europy seniorek, która pod skrzydła 
pani Józefiny trafiła w wieku 8 lat. Miała 
zostać pianistką, więc jej mama stwierdziła, 
że musi mieć proste plecy i być wysporto-
wana – przyprowadziła ją klubu i została... 

„tygrysicą”. Inne znakomite zawodniczki 
tego klubu to: Zuzanna Kaczmarek, Alicja 
Kowańdy, Martyna Stasik czy Aleksandra 
Szymczak. Taekwondo i to z powodzeniem 
uprawia córka założycieli klubu Michalina 
Wróbel – nic dziwnego przecież wychowała 
się na hali sportowej. W tym roku Michalina 
zajęła 5 miejsce na MŚ w taekwondo olim-
pijskim, czego w jej wieku nie dokonała 
nawet Patrycja Adamkiewicz, zdobyła też 
złoty medal w kategorii 42 kg podczas klu-
bowych Mistrzostw Europy Juniorów. 

– Podchodzimy do każdego dziecka bar-
dzo indywidualnie co w dzisiejszych czasach 
jest ogromnie ważne. Organizujemy dla naj-
młodszych adeptów wewnątrzklubowe zawo-
dy sportowe, półkolonie, obozy, białą i zielo-
ną szkołę – mówi pani Justyna. Dodajmy, że 
posiada ona jako jedyna w Jarocinie stopień 
trenera II klasy taekwondo olimpijskiego, a 
także jako jedna z dziesięciu osób w Polsce 
stopień trenera międzynarodowego lv2. 

MUKS Jedynka Ostrowiec Świętokrzyski� Świętokrzyskie

MUKS Białe Tygrysy Jarocin� Wielkopolskie

UKS Horyzont Elbl ąg � Warmińsko-mazurskie

KS „Czarni Fiege” Lubanowo � Zachodniopomorskie
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W Programie Klub jednym z wymo-
gów stawianych beneficjentom jest, aby 
uczestnicy zajęć sportowych przeszli testy 
sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie 
realizacji zadania), których wyniki zostaną 
wprowadzone przez wniosko-
dawcę do elektronicznej bazy 
danych – Narodowej Bazy Ta-
lentów. 

Czym jest ten projekt? W skró-
cie – Narodowa Baza Talentów to 
ogólnodostępne narzędzie, dzięki 
któremu możliwe jest monito-
rowanie i ocena kondycji fizycz-
nej dzieci i młodzieży. Program 
realizowany jest od 2017 roku przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu 
– PIB oraz AWF Warszawa. 

Kondycja fizyczna – czytamy na stronie 
NTB – to zespół bardzo istotnych właści-
wości biologicznych ludzkiego organizmu. 
Składają się na nią rozwój fizyczny, spraw-
ność fizyczna oraz wydolność fizyczna. Jako 
całość stanowią składnik zdrowia człowie-
ka, a każde z nich osobno jest tego zdrowia 
miernikiem. Tworzą zasób jaki każdy z nas 
w młodości rozwija w sobie i gromadzi, by 
w kolejnych latach życia podtrzymywać jego 
pokłady i wykorzystywać z pożytkiem we 
wszystkich dziedzinach życia. Ich wysoki 
poziom może stanowić fundament, na któ-
rym budujemy naszą egzystencję.

Z platformy NBT mogą korzystać nauczy-
ciele wychowania fizycznego, trenerzy, kluby 
i związki sportowe, a także młodzi sportow-
cy oraz ich rodzice. 

Test, który należy przeprowadzić i wpi-
sać do bazy to: zwis na drążku na ugiętych 
ramionach, bieg na 50 m, bieg na 600, 800 
lub 1000 m. Ale uwaga! Od 1 sierpnia 2022 
do testu dodano nowe próby podstawowe – 

bieg 10 x 5 metrów, beep-test, czyli wytrzy-
małościowy bieg wahadłowy, podpór leżąc 
przodem na przedramionach tzw. deska, 
skok w dal z miejsca (próba nieobowiąz-
kowa). W zakładce „Instrukcja” na stronie 

projektu NBT dostępne są filmy, 
pokazujące prawidłowy przebieg 
realizacji prób. Do tych nowych 
prób możliwe jest również do-
danie archiwalnego badania po-
przedniej próby sprawnościowej.

Dlaczego wybrano te konku-
rencje? W próbie zwisu mierząc 
czas możemy pośrednio ocenić 
siłę względną i zdolność do dłu-

gotrwałego skurczu mięśni kończyny górnej 
i obręczy brakowej. W 50-metrowym biegu 
sprinterskim, również mierząc czas, zdo-
bywamy przybliżony obraz lokomocyjnych 
zdolności szybkościowych. W biegu długim 
zaś, przy tym samym pomiarze czasu two-
rzymy pośredni wgląd w wytrzymałość bie-
gową badanych osób. Poprzez bieg wahadło-
wy badamy zwinność, poprzez skok w dal z 
miejsca – skoczność itp. 

Należy jednak pamiętać – jak piszą na 
stronie internetowej NBT – że surowy wynik 
próby testowej niewiele nam mówi o poziomie 
rozwoju fizycznego czy sprawności fizycznej 
badanych osób. Sam wynik zwisu na drąż-
ku wynoszący 12,5 sekundy nie określa nam 
wartości („cenności”) tego rezultatu. Czy to 

jest dużo czy mało? Czy to jest dobry wynik 
czy przeciętny? Na to pytanie nie znajdzie-
my odpowiedzi posługując się zanotowanym 
czasem zwisu. Dopiero uwzględnienie płci 
i wieku badanej osoby oraz odniesienie tego 
surowego wyniku do przeciętnych rezultatów, 
jakie uzyskują w Polsce jej rówieśnicy w tej 
próbie, pozwala nam ulokować osiągnięcie na 
skali wartości od słabych, przez przeciętne i 

bardzo dobre do wybitnych. Stąd przeliczanie 
wyników na centyle i punkty w skali od 1 do 
100.

Wprowadzane do bazy wyniki są pod-
dawane analizie i selekcji, która ma na celu 
wyszukiwanie uzdolnionych jednostek do 
wybranych dyscyplin sportowych. Dlatego 
potrzebna jest prawidłowość i rzetelność 
wykonywania pomiarów somatycznych oraz 
wyników prób sprawnościowych, które są 
niezbędne do prawidłowego działania pro-
cesu wyszukiwania talentów sportowych.

W 2019 roku objęto badaniami 19, a w 
2021 – 18 osób, które osiągnęły ponad-
przeciętne wyniki prób sprawnościowych 
wprowadzonych do Narodowej Bazy Ta-
lentów. Kadra naukowa Instytutu Sportu-
PIB przygotowała i przeprowadziła zestawy 
badań dostosowane do wieku oraz predys-
pozycji młodych sportowców, na które skła-
dały się: pomiary antropometryczne, ocena 
wieku biologicznego, prognoza dorosłej 
wysokości ciała, pomiary skoczności i mocy 
maksymalnej na platformie dynamome-
trycznej, test z gazometrią oddechową na 
cykloergometrze, test z gazometrią odde-
chową na bieżni mechanicznej.

Liczba użytkowników w NBT przekro-
czyła już 29 tysięcy! Trenerzy i nauczyciele 
przebadali blisko milion osób wykonując 
ponad 7 miliona prób sprawności fizycz-
nej. Prawda, że te liczby robią wrażenie!

Najczęściej z Narodowej Bazy Talentów 
korzystają trenerzy klubowi oraz rodzice, 
którzy marzą o karierze sportowej swoich 
dzieci. W MSiT powstał ostatnio pomysł, 
by testami sprawnościowymi, które wpisy-
wane będą do NBT objąć młodzież szkolną, 
uczęszczającą na lekcje wf. Program pilota-
żowy od 1 września wprowadzony zostanie 
na terenie dwóch województw – lubelskiego 
i opolskiego.

Narodowa Baza Talentów

Według wielu autorytetów z dziedziny 
psychologii, najlepszym i najszlachetniej-
szym typem rywalizacji jest rywa lizacja 
sportowa, która świetnie przystosowuje 
dziecko do życia w dzisiejszym świecie. 
Umiejętność zniesienia porażki rozwija in-
te ligencję emocjonalną dziecka, pod warun-
kiem, że nie przerodzi się ona w zazdrość. 
Chęć samorozwoju zwiększa motywację 
do pracy i uczy radzić sobie z napotkany-
mi problemami, o ile ciągle pojawiające się 
przeszkody nie zdemobilizują dziecka do 
podejmowania aktywności. Mozolne tre-
ningi uczą dziecko cierpliwości, wytrwa-
łości i konsekwencji. Oczywiście, w toku 
rywalizacji dziecko musi mieć przewod-
nika, który pomoże mu uporać się z presją 
i przeszkodami. Rolę tę najczęściej pełnią 
trenerzy i instruktorzy sportu. To wartości 
indywidualne, które nabywa dziecko pod-
czas szkolenia sportowego i rywalizacji, są 
jeszcze wartości społeczne – dziecko uczy 
się życia w grupie, buduje więzi społeczne. 

Młody sportowiec zdobywa punkty i popra-
wia wyniki sportowe nie tylko dla siebie, ale 
swojego klubu, gminy, powiatu, co rozwija 
jego patriotyzm i przynosi wiele satysfakcji. 
Najbardziej ceniona jest oczywiście rywali-
zacja na poziomie ogólnopolskim.

By zachęcić kluby, trenerów i sportow-
ców do podnoszenia poziomu sportowego 
i uprawiać współzawodnictwo na szczeblu 
ogólnopolskim już w latach 60. XX wieku 
wprowadzono klubowy system oceny rywa-
lizacji sportowej. Udział w nim był zawsze 
dobrowolny. Obecnie nazywa się on Syste-
mem Sportu Młodzieżowego i obowiązuje, 
z wieloma korektami, od 1980 roku. Jest to 
zbiór zasad i regulaminów organizacji szko-
lenia i współzawodnictwa młodzieży uzdol-
nionej sportowo, opracowany na zlecenie 
ministra właściwego ds. kultury fizycznej 
przez niego nadzorowany i koordynowany, 
na potrzeby realizacji zadań dofinansowy-
wanych ze środków publicznych, przezna-
czanych corocznie na rozwój sportu dzieci 
i młodzieży. O ile na początku jego prowa-
dzenia we współzawodnictwie uczestniczy-
ło kilkaset klubów, obecnie jest ich ponad 
5000, czyli prawie 40% klubów działających 
w Polsce. 

Warto pamiętać, że w SSM ujęte są tylko 
te sporty, dla których Minister wyraził zgodę 
na utworzenie polskiego związku sportowe-
go, a system punktacji obejmuje cztery ka-
tegorie wiekowe, od młodzika do młodzie-

żowca. Zawody w sportach objętych SSM 
rozgrywane są zgodnie z zasadami określo-
nymi przez konkretne regulaminy.

Trzeba przy tym pamiętać, że wyniki 
sportowe uzyskane na zawodach nie mogą 
być celem szkolenia, lecz jego efektem, który 
spełnia funkcję kontroli szkolenia w danym 
okresie.

System ten umożliwia nie tylko ocenę 
efektów szkolenia, ale pokazuje też zasięg 
danego sportu i konkurencji klasyfikowa-
nych w SSM, pomaga w planowaniu i orga-
nizowaniu szkolenia sportowego i zawodów, 
dokonania oceny zaplecza dla reprezentacji 
kraju w różnych kategoriach wiekowych. 
Dzięki danym wprowadzonym do systemu 
możemy się dowiedzieć jakie sporty są naj-
popularniejsze w województwach, powia-
tach, miastach i gminach.

Zachęcamy kluby, które jeszcze do nie-
go nie przystąpiły, o rozważenia udziału w 
tym ogólnopolskim systemie współzawod-
nictwa dzieci i młodzieży.

W tym roku decyzją Ministra Sportu i 
Turystyki, wszystkie klubu, które popra-
wnie złożyły wnioski w Rządowym Pro-
gramie Klub otrzymały dotację. Nie stety 
aż 1020 klubów złożyło wnioski z błęda-
mi formalnymi – najwięcej w wojewódz-
twach: mazowieckim (142), śląskim (132), 
małopolskim (116) i wielkopolskim (105), 
a więc w województwach, w których dzia-
ła (poza podkarpackim) najwięcej klubów 
w kraju.
Jakie były najczęściej popełniane błędy?

1.  Przekroczenie aktualności zaświad-
czenia z ewidencji właściwej dla reje-
stracji klubu (aktualny tzn. wystawio-
ny w okresie 3 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku)

2.   Brak nazwiska i/lub podpisu/ów dru-
giej osoby upoważnionej do repre-
zentowania wnio sko dawcy, składania 
oświadczeń woli i zaciągania w jego 

imieniu zobowiązań finansowych 
(zgo dnie z zapisem w statucie). 

3.  Brak sprawozdania finansowego w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

4.  Brak upoważnienia dla osób upraw-
nionych do reprezentowania wnio-
skodawcy (jeżeli wymóg ten wpisano 
w statucie). 

5.  Brak statutu wnioskodawcy (załączo-
nego w formie skanu) – statut musi 
być załączony w całości, nie tylko jego 
pierwsza strona.

6.  Brak potwierdzenia daty rejestracji 
klubu w zaświadczeniach wydawa-
nych przez starostwa powiatowe.

7.  Brak dodatkowej informacji o kwo-
cie otrzymanych dotacji ze środków 
publicznych w ostatnim roku obra-
chunkowym. Często kwota podana w 
sprawozdaniu finansowym różni się 
od tej podanej we wniosku.

8.  Niespójność daty i liczby uczestni-
ków zadania pomiędzy programem 
zadania a zakresem dofinansowania 
– zakres rzeczowy zadania.

9.  Przy przeznaczeniu całości dofinan-
sowania na prowadzenie szkolenia 
sportowego, brak wymaganej liczby 
trenerów – zgodnie z założeniami 
Programem w klubie jednosekcyjnym 
wymagany jest udział co najmniej 2 
szkoleniowców, w klubie wielosekcyj-
nym co najmniej 3.

10.  Zgłaszanie przez kluby wielosekcyjne 
szkoleniowców tylko do jednej sekcji  
– należy zgłaszać szkoleniowców do 
każdej wykazanej we wniosku sekcji.

11.  Wnioski składały podmioty nieupra-
wnione – kluby, które nie prowadzą 
szkolenia dla dzieci i młodzieży, fun-
dacje, związki stowarzyszeń, a nawet 
spółki akcyjne.

Błędy formalne popełniane przez wnioskodawców

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży  
– System Sportu Młodzieżowego
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Za przebieg naboru i całą realizację 
Programu Klub w województwach 
odpowiadają koordynatorzy i kon-

sultanci wojewódzcy. Na szczeblu krajowym 
pracuje team, czyli nasze 3 x K – koordyna-
tor, kierownik, konsultant. Koordynatorem 
krajowym jest  Wojciech Lembrych, kie-
rownikiem projektu Wojciech Kudlik, kon-
sultantami krajowymi są: Oskar Poterucha, 
Martyna Staszewska i Łukasz Kosiorek, 
w grupie osób podejmujących ostateczne 
decyzje jest też dyrektor Biura KZ LZS 
Beata Giera. Oczywiście ważną rolę pełni 
przy tym programie nasza główna księgowa 
Dorota Borzycka. 

Poznajmy bliżej naszych specjalistów.
Wojciech Lembrych – jest członkiem 

Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Lublinie, od ponad 20 lat związany z 
naszym stowarzyszeniem, w swoim rodzi-
mym zrzeszeniu przygotowuje i organizuje 
wiele imprez sportowych i rekreacyjnych, 
jest też opiekunem programu SKS. Pochodzi 
z usportowionej rodziny, w której króluje... 
koszykówka. Jego starszy, przyrodni brat 

Marek, jest m.in.: wiceprezesem Polskiego 
Związku Koszykówki. Wojciech też był 
nieźle zapowiadającym się koszykarzem, 
jednak kontuzja kolana w wieku 17 lat prze-
rwała jego karierę sportową. Poszedł więc w 
ślady nieżyjącego już ojca Bogdana, który 
przez kilkadziesiąt lat był dziennikarzem w 
„Kurierze Lubelskim” i zaczął współpracę 
z lokalnymi gazetami, radiem i telewizją. 
Dziś na terenie województwa lubelskiego, 
i nie tylko znany, jest jako spiker różnych 
zawodów i imprez sportowych. Jest także 
spikerem na meczach swojego ukochanego 
klubu Startu Lublin. Jego drugą pasją jest 
snooker. Świetny organizator, specjalista od 
social mediów, lubi trudne zadania.

Wojciech Kudlik – życiorys ma tak boga-
ty, że można byłoby nim obdzielić kilka 
osób. Można go podzielić na dwie części – 
sportową i zawodową. Zacznijmy od sporto-
wego. Kajakarz slalomowy, zaczynał karierę 
sportową w SKS Start Nowy Sącz, następnie 
został zawodnikiem AZS AWF Wrocław, na 
zakończenie kariery powrócił do rodzimego 
klubu. W tym czasie był czołowym pol-
skim slalomistą w kanadyjkach dwójkach 
(C-2). Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 
Monachium (1972), 28-krotny mistrz Polski 
w slalomie i zjazdach, 6-krotny medalista 
MŚ (złoto, 2 srebra i 3 brązy). W środowi-
sku kajakarzy nosi pseudonim „Harnaś”. W 
trakcie kariery sportowej ukończył studia 
na AWF Wrocław, a później studia pody-
plomowe na AWF w Poznaniu w zakresie 
zarządzania i organizacji w kulturze fizycz-
nej. Jest też trenerem I klasy w kajakarstwie.

Kariera zawodowa? Przez 10 lat był zwią-
zany z firmą produkującą kajaki i wiosła, w 
2001 roku trafił do Urzędu Kultury Fizycznej 
i Sportu w Warszawie, objął stanowisko star-
szego specjalisty. Nazwy najważniejszego 
urzędu od sportu w kraju zmieniały się, 
a on nadal tam pracował – rozstał się z 
MSiT w 2017 roku jako zastępca dyrektora 
Departamentu Sportu Wyczynowego. Od 
lutego 2017 do lutego 2022 był dyrektorem 
sportowym PZKaj. 

Martyna Staszewska – ma 25 lat, pocho-
dzi z Człuchowa. Gdy miała 7 lat kolega z 
podwórka wyciągnął ją na przystań żeglar-
ską i... łyknęła bakcyla. Rodzice zapisali ją 
do miejscowego klubu żeglarskiego, gdzie 
szkoliła się na żaglówkach Optimist i 420. 
Startowała, i to z powodzeniem, w woje-
wódzkich i międzywojewódzkich zawodach. 
Ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny 
ze specjalizacją dietetyka. Lubi jeździec-
two, podnoszenie ciężarów i fitness. Dba o 
kondycję fizyczną – ćwiczy w domu lub na 
siłowni kilka razy w tygodniu. 

Oskar Poterucha – ma 25 lat, rodzin-
ne uwarunkowania sprawiły, że nie mógł 
nie interesować się sportem, jego drugim 
domem było boisko. Chciał być lekkoatletą, 
rodzice zapisali go do miejscowego klubu 
KS Agros Zamość. Trenował biegi od 100 do 
400 metrów. Karierę zakończył jako junior 
młodszy. Przeniósł się do Warszawy, zaczął 
studia zaoczne na pedagogice (filozofia 
pracy i zasoby ludzkie) i pracę w LOT. Jego 
pasją są podróże, szczególnie fascynuje go 
Daleki Wschód, a największe wrażenia zro-
biła na nim Japonia. 

Łukasz Kosiorek – ma 27 lat. Pochodzi z 
Łowicza i tam mieszka, codziennie dojeżdża 
do pracy do Warszawy. Jest przekonany, 
że należy do ostatniego pokolenia, które 
rodzice musieli ściągać z podwórka, niż 
je na nie wypychać. Jego ulubiony sport 
to siatkówka, grał od najmłodszych lat w 
lokalnych małych klubach, więc z wyborem 
studiów nie miał problemów – Akademia 
Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Ukończył ją, ale specjalizację zrobił z... piłki 
ręcznej. 

Do teamu należą także dwie doskonale 
znane w Ludowych Zespołach Sportowych 
osoby – Beata Giera i Dorota Borzycka. 
Obie pracują w Biurze KZ LZS od połowy 
lat 80. XX wieku. Dziś ta pierwsza jest 
dyrektorem Biura KZ LZS, ta druga główną 
księgową.

Beata Giera od kilkunastu lat sama ogar-
nia działkę organizacyjną. Przez cały czas 
zajmuje się organizacją pracy plenum i pre-
zydium Rady Głównej, przygotowuje kolej-
ne zjazdy Zrzeszenia, oprócz tego odpowia-
da za realizację kilku projektów. 

Dorota Borzycka to osoba, która często 
jako ostatnia gasi światło w firmie – tyle ma 
pracy. Jest wulkanem energii, lubi od czasu 
do czasu oderwać się od papierkowej roboty 
i ruszyć na zawody sportowe i nie jest tam 
kibicem, a uczestnikiem.

Gdy 24 stycznia 2022 roku Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ogłosiło, że w tym roku 
do realizacji Rządowego Programu Klub 
wybierze Operatora Krajowego, nasze sto-
warzyszenie postanowiło złożyć ofertę. 
Po raz pierwszy w historii stalibyśmy się 
Operatorem Krajowym. Czasu na przygoto-
wanie oferty wbrew pozorom nie był wcale 
tak dużo. Ci, którzy piszą oferty na różnego 
rodzaju konkursy doskonale wiedzą, że nie 
jest to proste zadanie – czasem brak jednego 
podpisu może zniweczyć całą pracę. Ofertę 
złożyliśmy w terminie.

7 marca minister Kamil Bortniczuk ogło-
sił, że Operatorem Krajowym Rządowego 
Programu Klub zostało... Krajowe Zrze sze-
nie LZS w siedzibą w Warszawie. 

Już 9 marca w Warszawie spotkali się prze-
wodniczący wojewódzkich zrzeszeń LZS. by 
ustalić plan przygotowań do realizacji pro-
gramu. Szybko powołano 16 koordynatorów 
wojewódzkich, koordynatora krajowego i 
kierownika projektu. Trochę dłużej trwa-
ło powołanie konsultantów wojewódzkich. 
Przede wszystkim ustalono ilu konsultantów 
będzie pracować w poszczególnych woje-
wództwach – ilość zależała od ilości klubów 
zarejestrowanych w danym województwie.

Na wszystkie przygotowania do ogłosze-
nia naboru mieliśmy miesiąc. W tym czasie 
koordynatorzy wojewódzcy wraz z konsul-
tantami zajmowali się promocją programu 
na swoim terenie – wysłali tysiące e-maili 
do wojewódzkich i okręgowych związków 
sportowych, różnych stowarzyszeń, władz 
samorządowych od szczebla gminnego 

do wojewódzkiego, odbyli setki rozmów, 
opublikowano wiele postów na Facebooku 
i stronach internetowych. Ruszyły infoli-
nie, w tym krajowa. Przygotowano stronę 
internetową dedykowaną programowi. Do 
udziału w programie na YouTubie zachęca-
li znani sportowcy, jak: Wojciech Nowicki, 
Jo anna Fiodorow, Kamila Lićwinko, 
a nawet sam minister sportu i turystyki 
Ka mil Bortniczuk.

Wreszcie przyszedł czas na spotkania 
konsultacyjne koordynatorów i konsultan-
tów wojewódzkich. Odbyły się w trzech 
miejscach w kraju – w Centralnym Ośrodku 
Szkolenia Ludowych Zespołów Sportowych    
w Mielnie, w Katowicach oraz w Zamościu. 
Powołano także konsultantów krajowych – 
nasz team ostatniej linii.

7 kwietnia o godzinie 13.00 oficjalnie 
„oddzwoniono” start elektronicznego gene-
ratora wniosków tegorocznej edycji Rzą-
do wego Programu Klub. Dokonali tego 
minister sportu i turystyki — Kamil Bort-
niczuk i prezes Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierz 
Baszko. Uruchomienie naboru wniosków 
poprzedziła konferencja prasowa, w której 
udział wzięło wielu znamienitych gości.

Wnioski można było składać do 6 czerwca 
2022 roku do godz. 24.00. Jak przebie-
gał nabór? W kwietniu wpłynęło nieco 

ponad 800 wniosków, większy ruch zrobił 
się w maju, a pod koniec tego miesiąca i na 
początku czerwca ruszyła lawina. W sumie 
złożono wnioski na kwotę przekraczającą 
77,6 mln złotych! Konsultanci wojewódzcy 
i krajowi dwoili się i troili, by zdążyć na 
zadeklarowany termin ogłoszenia wyników. 
Setki klubów złożyło wnioski na ostatnią 
chwilę, czyli 5 i 6 czerwca.

28 czerwca w Centrum Olimpijskim 
PKOL w Warszawie odbyła się konferen-
cja prasowa zorganizowana z okazji roz-
strzygnięcia naboru wniosków Rządowego 
Program Klub — edycja 2022. W konferen-
cji udział wzięli minister sportu i turystyki 
Kamil Bortniczuk oraz prezes Krajowego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w 
Warszawie Mieczysław Kazimierz Baszko.

Już na początku konferencji minister 
Bortniczuk poinformował, że podjął decy-
zję o powiększeniu budżetu programu z 
66,5 mln złotych do 69,1 mln! Dzięki temu 
wszystkie kluby, które spełniły wymogi 
formalne i prawidłowo złożyły wnioski 
uzyskały dofinansowanie! Beneficjentami 
zostało 5776 klubów.

To był pierwszy, jakże ważny punkt pro-
gramu. Następnymi było podpisywanie 
umów z klubami i wypłata dotacji. Za pla-
nowano także 1600 kontroli w całym kraju – 
jeszcze trwają. Na koniec Operator Krajowy 
przedstawi Ministerstwu Sportu i Turystyki 
sprawozdanie z realizacji projektu i dokona 
jego ewaluacji.
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