
UCHWAŁA NR XXXIII/192/13
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji: "Sport w powiecie jeleniogórskim"

Na podstawie art.4 ust 1 pkt 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. 
z 2013r. poz. 595 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się informację: „Sport w powiecie jeleniogórskim”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur

Id: WHAUQ-TUQEU-LOMZQ-VRVPB-GJZCX. Podpisany Strona 1



1

Załącznik do 
Uchwały Nr XXXIII/192/13
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
 z dnia 30 września 2013 r.  

SPORT 

W POWIECIE JELENIOGÓRSKIM
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I. WSTĘP

We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek 
i grup oraz jej organizowanie w różnych formach i dla różnych celów używa 
się jednego, szerokiego pojęcia – SPORT. W rozumieniu przyjętym w Strategii 
Rozwoju Sportu termin „kultura fizyczna” zastępuje się pojęciem „sport”. 
Obejmuje on wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla 
wszystkich, w tym aktywne formy rekreacji, sport niepełnosprawnych, sport 
wyczynowy, olimpijski i profesjonalny.

Zgodnie z przygotowaną przez Radę Europy Europejską Kartą Sportu – 
dokumentem przyjętym przez europejskich ministrów ds. sportu podczas VII 
Konferencji na wyspie Rodos w Grecji w maju 1992 r. oraz aprobowaną przez 
Komitet Rady Ministrów Rady Europy w dniu 24 września 1992 r. 
(Committee of Ministers – Rekomendation No. R(92), skorygowaną na 
posiedzeniu Komitetu Ministrów 16 maja 2001 r. – Sport oznacza wszystkie 
formy aktywności społecznej, spontaniczne lub zorganizowane, mające na 
celu ekspresję lub poprawę sprawności fizycznej i osiągnięcie dobrego 
samopoczucia psychicznego, tworzenie związków społecznych lub osiąganie 
wyników we współzawodnictwie na wszystkich poziomach (art. 2 zakres 
Karty).

Ważnym punktem Karty jest art. 1 c, zgodnie z którym należy zapewnić 
każdemu zainteresowanemu i uzdolnionemu człowiekowi możliwość 
podnoszenia poziomu osiągnięć sportowych aż do maksymalnych 
indywidualnie wyników uznawanych powszechnie za wybitne.

Sport współczesny posiada różne oblicza i może być różnie postrzegany 
przez człowieka. Bywa traktowany jako zabawa, której celem jest 
zaspokojenie potrzeb biologicznych, fizycznych, psychicznych i społecznych 
człowieka. Jest także formą manifestacji energii sprawności fizycznej, chęci 
współzawodnictwa, potrzeby osiągnięć. Tym samym sport jest w pewnym 
wymiarze regulatorem stosunków między ludźmi. W zaawansowanej formie 
jest on traktowany najczęściej instrumentalnie, a jego istotą jest dążenie do 
mistrzostwa w danej dyscyplinie. Mistrzostwo jednak można osiągnąć 
zgodnie z ustanowionymi przepisami, zasadami i normami . Sport zatem jako
zjawisko społeczne i wytwór kulturowy jest nierozerwalnie związany z 
rozwojem człowieka oraz z rozwojem społecznym. Dlatego w swej istocie sport 
– jako element kultury – mieści w sobie fundamentalne wartości 
wychowawcze.

Sport może być traktowany jako środek realizacji celów 
wychowawczych. Wówczas rola wychowania sprowadza się do 
intencjonalnych działań zorientowanych na przygotowanie jednostki do 
uczestnictwa w nim we wszystkich jego przejawach, poprzez zapoznanie 
młodego pokolenia ze światem wartości, wzorów i norm kultury sportu. 
Trzeba więc wprowadzać powszechną modę na sport i tworzyć warunki dla 
organizowania klubów, zrzeszeń i grup, a zarazem tworzyć klimat 
wzajemnego szacunku, poszanowania wartości i pielęgnowania etyki 
przyjaźni oraz traktowanie sportu amatorskiego, czerpiącego radość z samej 
gry, na równi ze sportem zawodowym.

Kluby sportowe mogą odgrywać niezwykle ważne role w procesie 
wychowania społecznego i patriotycznego. Klub sportowy jako wspólnota, to 
właśnie element ,,małej ojczyzny” z symbolami przynależności takimi jak, 
barwy klubu, hymn, odznaki, ubiory itd. Klub wyrasta z potrzeb 
społecznych, realizuje określone funkcje wynikające z jego zapisów 
statutowych. Sport pozwala w sposób szczególny na demonstrację postaw 
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patriotycznych, a popularność widowisk sportowych wzmacnia ich 
oddziaływanie.
Dotychczasowe doświadczenia edukacyjne wskazują na duże możliwości 
oddziaływania na młodzież przez wpisanie w system 
dydaktyczno−wychowawczy szkoły wartości olimpizmu. Poznawanie przez 
uczniów wartości sportu i olimpizmu, uczestnictwo w różnych formach 
aktywności zwiększa ich szanse wielostronnego rozwoju. 
Charakterystycznym elementem praktyki wychowawczej w sporcie stała się 
w ostatnich latach promocja zasady fair play jako środka wychowania w 
systemie dydaktyczno−wychowawczym szkół. Idea ta staje się czynnikiem 
integrującym wysiłki wszystkich podmiotów edukacji szkolnej. Może się ona 
przyczyniać do podwyższenia jakości procesu dydaktyczno−wychowawczego 
przez zwiększoną aktywność poznania, zrozumienie, akceptację i przeżywanie 
wartości zarówno w sporcie, jak też w życiu społecznym. 

Wychowanie przez sport i olimpizm skutecznie stymuluje rozwój 
postaw moralnych uczniów zarówno w obrębie sportu, jak i poza nim. 
Zespolone działania uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie sportu 
szkolnego tworzą szkołę instytucją otwartą i uspołecznioną, a także 
wyzwalają poczucie przynależności do danej wspólnoty społecznej. Badania 
potwierdzają również, iż sport jako czynnik rozwoju i wychowania może być 
inspiracją do wszelkich form aktywności, źródłem pozytywnych doznań 
emocjonalnych i motywacji do bycia lepszym. Wychowanie przez sport z 
wykorzystaniem zasady fair play jest szansą – dowodzą wyniki badań 
empirycznych – na zachowanie czystości sportu i etycznych zachowań 
sportowców i opiekunów. Jej respektowanie tworzy klimat widowiska 
sportowego, kształtuje postawy szlachetnego współzawodnictwa nie tylko na 
płycie stadionu, ale także na trybunach, przed stadionem i w zwykłych 
codziennych sytuacjach.

II.WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkoła jest często jedynym miejscem, gdzie wszyscy młodzi ludzie mają 
szansę na poprawienie sprawności fizycznej, rozwijanie swoich uzdolnień 
sportowych, ale również nabywanie w atrakcyjny sposób umiejętności 
społecznych oraz edukację prozdrowotną. Tworząc ciekawą ofertę sportową w 
szkole, nauczyciele mogą motywować uczniów do całożyciowego uczestnictwa 
w kulturze fizycznej we wszystkich jej formach. Organizatorzy sportu 
szkolnego muszą mieć świadomość jego niezaprzeczalnych pedagogicznych 
wartości, ale również jego negatywnych wpływów.

Regularne zajęcia sportowe są niezbędne nie tylko po to, by umożliwić 
uczniom nabywanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, lecz 
również po to, aby zwiększać efektywność nauczania innych przedmiotów. 
Należy również zastanowić się, w jaki sposób włączyć do lekcji elementy 
aktywności fizycznej spoza sali gimnastycznej. Odpowiednie środowisko 
uczenia się to takie, w którym mniejszy nacisk kładzie się na kwestię 
wygranej lub przegranej, natomiast sprawą podstawową jest jak 
najliczniejsze uczestnictwo wszystkich uczniów w różnych dyscyplinach 
sportu, które stymulują rozwój społeczny i osobisty jednostek, stanowią 
źródło zabawy i sukcesu dla wszystkich, umożliwiają nabywanie i 
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udoskonalanie umiejętności oraz kształtują właściwą postawę sportową: 
opanowanie, dyscyplinę, współpracę, tolerancję i szacunek dla innych.

Szkoła jest i w najbliższej przyszłości wydaje się być najodpowiedniejszym 
partnerem organizacji i stowarzyszeń sportowych. Sąsiedztwo to może być 
bardzo korzystne zarówno dla szkoły jako instytucji edukacyjnej, jak i 
organizacji i stowarzyszeń sportowych, bowiem sport może być ważnym 
źródłem i nośnikiem wartości edukacyjnych. Aby sport stał się czynnikiem 
pozytywnych zmian, musi być bezwzględnie spełniony podstawowy warunek: 
sport w szkole nie może utracić swojej edukacyjnej tożsamości.

Od lat funkcjonuje w naszym kraju monitoring obejmujący 
współzawodnictwo sportowe pod nazwą System Sportu Młodzieżowego, 
prowadzony przez Federację Sportu Młodzieżowego pod auspicjami 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Obejmuje on rywalizację w czterech 
kategoriach wiekowych: młodzików, juniorów młodszych, juniorów 
i młodzieżowców.

System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów 
organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, 
opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, 
koordynowany przez ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych 
przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za rozwój poszczególnych 
sportów odpowiadają polskie związki sportowe. To one programują i realizują 
szkolenie sportowe, kierują jego realizacją współdziałając z innymi 
organizacjami i stowarzyszeniami, a także organizują i prowadzą system 
współzawodnictwa w swoich sportach. W celu umownego wyodrębnienia ze 
sportu wyczynowego efektów szkolenia i współzawodnictwa młodzieży 
uzdolnionej w kategoriach wieku: młodzik, junior młodszy, junior 
i młodzieżowiec – stanowiących naturalną podstawę do dalszego szkolenia 
w kadrach narodowych seniorów, system ten, będący integralną częścią 
sportu wyczynowego, nazwany został Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM). 

Celem SSM jest  zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych 
warunków do szkolenia sportowego i możliwości podnoszenia poziomu 
sportowego oraz przygotowania jej do reprezentowania kraju we 
współzawodnictwie międzynarodowym, zarówno w kategoriach 
młodzieżowych, jak i w dalszej perspektywie olimpijskiej.

SSM obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej 
oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

W odniesieniu ograniczonym wyłącznie do młodzieży uzdolnionej realizowany 
jest „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży 
uzdolnionej”.

Pierwszy z podsystemów obejmuje szkolenie kadr wojewódzkich młodzików 
(KWM) oraz kadr wojewódzkich juniorów (KWJ) skupiających juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieżowców, a także szkolenie w publicznych 
i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (SMS i NSMS) oraz 
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w centralnych i regionalnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży 
(OSSM) w poszczególnych sportach. Szkolenie kadr wojewódzkich (KWM 
i KWJ) realizują wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe 
(wiss), a szkolenie w pozostałych formach – polskie związki sportowe (pzs) 
lub ogólnokrajowe stowarzyszenia i związki stowarzyszeń prowadzące 
działalność w zakresie sportu wyczynowego. 

Podsystem szkolenia, podporządkowany jest celom perspektywicznym, a więc 
ukierunkowany na identyfikację utalentowanych zawodników, którzy 
w trakcie zaprogramowanego wieloletniego procesu szkolenia rozwijać będą 
swoje indywidualne predyspozycje, tak by poprzez kolejne etapy treningu 
stawać się najlepiej przygotowaną „kadrą rezerwową”, która skutecznie 
wkraczać będzie na areny rywalizacji w kategorii seniorów.

Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje 
różne formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia 
nadmiernej lub nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, 
zależnie od kategorii wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie 
osiągnięcia na danym etapie szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej 
perspektywie czasowej. Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało 
ujęte w system punktacji opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od 
młodzika do młodzieżowca, w każdym ze sportów objętych SSM.

W ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży rozgrywane są, 
w dwóch niezależnych od siebie grupach, następujące zawody: 
a) dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej – uznawane za podstawę do 
naboru dla sportu wyczynowego. 
b) dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 

Celem zawodów określonych w punkcie a) jest popularyzacja 
i upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, rozwój sportów uprawianych 
w poszczególnych województwach. 

Zawody dla ogółu dzieci i młodzieży szkolnej mogą być organizowane 
w formie: 
- Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS), organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy, 
- innych zawodów sportowych, organizowanych przez ogólnokrajowe 
stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury 
fizycznej lub sportu; 
-  Zawody sportowe dla ogółu dzieci i młodzieży mogą być rozgrywane od 
etapu szkolnego do maksymalnie poziomu wojewódzkiego. 

Celem zawodów określonych w punkcie b) jest rozszerzanie zasięgu 
sportu młodzieżowego, szczególnie w sportach olimpijskich, rozwój sportów 
uprawianych w poszczególnych województwach, objęcie wieloletnim, 
usystematyzowanym procesem szkolenia i współzawodnictwa zawodników, 
począwszy od kategorii wiekowej młodzika, poprzez juniora młodszego, 
juniora, aż do młodzieżowca, mającym doprowadzić najbardziej 
utalentowanych do mistrzostwa sportowego w rywalizacji międzynarodowej 
w kategorii seniorów, dokonywanie corocznej analizy współzawodnictwa 
i oceny pracy w poszczególnych sportach, klubach, gminach, powiatach 
i województwach.1 
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III. STOWARZYSZENIA REALIZUJĄCE WSPÓŁZAWODNICTWO 
SPORTOWE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE 
JELENIOGÓRSKIM

Aktywność fizyczna stanowi integralny element procesu kształcenia 
i wychowania młodego pokolenia. Wychowanie do aktywności fizycznej 
powinno być jedną z podstawowych dziedzin przygotowania młodego 
człowieka do życia w społeczeństwie. Nabyte od najmłodszych lat nawyki 
w zakresie tej formy aktywności będą procentować w dorosłym życiu. 
Aktywność fizyczna to ważna dziedzina życia społecznego, mająca znaczny 
wpływ na rozwój, zdrowie oraz jakość życia. Poprzez udział w niej realizuje 
się wiele osobistych potrzeb i zamiłowań, utrzymując dobrą sprawność 
psychofizyczną przez długie lata.

Styl życia oparty na aktywności fizycznej stanowi jeden z 
najważniejszych warunków pozwalających na utrzymanie zdrowia przez 
długie lata. Dlatego też konieczne jest promowanie wśród młodych 
aktywnego stylu życia, opartego na świadomych wyborach i zachowaniach 
prozdrowotnych. Zamierzenia programu związane są tu z systematyczną 
edukacją społeczeństwa w tym zakresie i stworzeniem możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla przebywania w domu – 
najczęściej przed telewizorem lub komputerem.

Na terenie powiatu działają stowarzyszenia sportowe o charakterze 
regionalnym, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju 
i popularyzacji sportu, głównie wśród dzieci i młodzieży, w całym powiecie 
i regionie poprzez organizację zawodów sportowych i współzawodnictwa 
sportowego. Tymi stowarzyszeniami na terenie powiatu jeleniogórskiego są: 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze zrealizował 
w całości zadania założone na rok szkolny 2012/2013określone w planie 
rzeczowym.

 Główne zadania to realizacja kalendarza imprez szkolnych w kategorii 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 
Udział szkół w imprezach przedstawiał się następująco: 

Lp. Treść Ilość  imprez dziewczęta chłopcy Razem

1. Igrzyska       37    1.108 1.230 2.338
2. Gimnzajada       28       699    874 1.573
3. Licealiada       25       236    319    555

x O G Ó Ł EM      90   2.043 2.423 4.466

W ramach kalendarza  imprez  zorganizowano  3 duże  imprezy  masowe, 
oraz trzy imprezy lekkoatletyczne dla wszystkich szkół Powiatu 
Jeleniogórskiego, tj.:

 Sztafetowe  biegi  przełajowe - 350 uczniów
1 www.sportmlodziezowy.pl
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 Indywidualne  biegi  przełajowe - 515 uczniów
 XXVII  KBN - 191 uczniów
 Igrzyska  LA - 352 uczniów
 Gimnazjada  LA - 366 uczniów
 Licealiada  LA -152 uczniów 

Dnia 13 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wyników 
współzawodnictwa sportowego szkół z udziałem nauczycieli, dyrektorów 
szkół władz gminnych i powiatowych organizacji społecznych i sponsorów 
wspierających sport w Powiecie Jeleniogórskim.
W roku szkolnym 2012/2013 nie wprowadzono do kalendarza imprez 
nowych dyscyplin.
Sklasyfikowano wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki we 
współzawodnictwie sportowym nagrodzone zostały przez Starostę 
Jeleniogórskiego pucharami .

Na wszystkich imprezach masowych organizowanych na stadionach i 
innych obiektach sportowych zapewniono dzieciom i młodzieży posiłki i 
gorącą herbatę.
Puchary, medale i dyplomy na każdych zawodach wręczono trzem 
najlepszym szkołom. Zawody przeprowadzano na szkolnych obiektach 
sportowych Powiatu Jeleniogórskiego, stadionie lekkoatletycznym przy ul . 
Lubańskiej w Jeleniej Górze, trasach biegowych w Karpaczu, trasach 
biegowych Ośrodka Lubuszanin” i trasach zjazdowych w Karpaczu.

Realizacja tych zadań sfinansowana została ze środków Powiatu 
Jeleniogórskiego w ramach dotacji oraz środków pozyskanych od sponsorów.

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ
ROK SZKOLNY 2012-2013

SZKOŁY  PODSTAWOWE

DZIEWCZĘTA
1. SP Karpacz pkt. 440
2. SP 1 Piechowice pkt. 420
3. SP Łomnica pkt. 400
4. SP Mysłakowice pkt. 390
5. SP 1 Kowary pkt. 365
6. SP Miłków pkt. 360
7-8 SP Janowice Wielkie pkt. 290
7-8 SP 1 Szklarska Poręba pkt. 290
9. SP 3 Kowary pkt. 265
10. SP Barcinek pkt. 250
11. SP Jeżów Sudecki pkt. 165
12. SP Kopaniec pkt. 140
13. SP Kostrzyca pkt. 110
14-15 SP 5 Szklarska Poręba pkt. 100
14-15 SP Ścięgny pkt. 100
16-17 SP Siedlęcin pkt.   60
16-17 SP Podgórzyn pkt.   60
18. SP Czernica pkt.   45
19. SP Sosnówka pkt.   40
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20. SP Wojcieszyce pkt.   25
21. NSP 707 Karpacz pkt.     0

CHŁOPCY
1. SP 1 Piechowice pkt. 425
2. SP Mysłakowice pkt. 420
2. SP 1 Kowary pkt. 420
3. SP Łomnica pkt. 405
4-5 SP Barcinek pkt. 355
4-5 SP Karpacz pkt. 355
6. SP Miłków pkt. 315
7. SP Jeżów Sudecki pkt. 285
8-9 SP 1 Szklarska Poręba pkt. 270
8-9 SP 3 Kowary pkt. 270
10. SP Janowice Wielkie pkt. 220
11. SP 5 Szklarska Poręba    „ 120
12. SP Kopaniec    „ 105
13. SP Ścięgny    „   95
14. SP Kostrzyca    „   90
15-16 SP Siedlęcin    „   70
15-16 NSP 707 Karpacz    „   70
17-18 SP Sosnówka    „   65
17-18 SP Podgórzyn    „   65
19. SP Czernica    „   50
20. SP Wojcieszyce    „   30

W roku szkolnym 2012-2013 sklasyfikowano 21 szkół podstawowych.

SZKOŁY  GIMNAZJALNE

DZIEWCZĘTA
1. Gim. Karpacz pkt. 365
1. Gim. Szklarska Poręba pkt. 365
2. Gim. Mysłakowice pkt. 360
3. Gim. Piechowice pkt. 295
4. Gim. Kowary pkt. 290
5. Gim. Sosnówka pkt. 265
6-7 Gim. Łomnica pkt. 230
6-7 Gim. Stara Kamienica pkt. 230
8. Gim. Jeżów Sudecki pkt. 195
9. Gim. Janowice Wielkie pkt. 190

CHŁOPCY
1. Gim. Szklarska Poręba pkt. 360
2. Gim. Łomnica pkt. 345
3. Gim. Karpacz pkt. 340
4. Gim. Mysłakowice pkt. 330
5. Gim. Piechowice pkt. 300
6. Gim. Kowary pkt. 265
7. Gim. Sosnówka pkt. 260
8. Gim. Jeżów Sudecki pkt. 250
9. Gim. Stara Kamienica pkt. 235
10. Gim. Janowice Wielkie pkt. 195

W roku szkolnym  2012-2013  sklasyfikowano  wszystkie szkoły   gimnazjalne  Powiatu 
Jeleniogórskiego .

SZKOŁY  LICEALNE

DZIEWCZĘTA +  CHŁOPCY
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1. Zespół Szkół Licealnych i M.S.  Karpacz pkt. 1040

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących  Kowary pkt.   935

3. Zespól Szkół Technicznych i Licealnych  Piechowice pkt.   730

4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i M.S. Szklarska Poręba pkt.   500

W roku szkolnym 2012-2013  sklasyfikowano wszystkie szkoły  licealne 
Powiatu Jeleniogórskiego.

            Problematyka działalności Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego:

1. brak środków finansowych na organizację imprez, w zawodach obecnie 
bierze udział większa liczba dzieci co wiąże się z większymi kosztami 
organizacyjnymi, w wielu przypadkach z tego też względu zawody 
prowadzone są dwa dni;

2. brak środków finansowych na wyjazdy na zawody powiatowe 
i strefowe;

3. brak środków finansowych na zatrudnienie etatowego organizatora 
sportu w PSZS i utrzymanie siedziby Związku;

Kolejnym stowarzyszeniem realizującym współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży na szeroką skalę jest Powiatowe Zrzeszenie Ludowych 
Zespołów Sportowych. Stowarzyszenie realizuje kalendarz imprez 
przeprowadzanych w środowisku wiejskim.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze, zarejestrowane w KRS 
we Wrocławiu jako związek stowarzyszeń działający na terenie Powiatu 
Jeleniogórskiego i miasta Jelenia Góra  na dzień 01 stycznia 2013 r. zrzeszał 
następujące osoby prawne: GZ LZS w Mysłakowicach (z klubami: LKS 
Kostrzyca, LKS „Bobry” Wojanów, LKS „Potok” Karpniki, KS Łomnica), MGKS 
„Orzeł” Mysłakowice, LKS „Juvenia” Rybnica, MLKS „Woskar” Szklarska 
Poręba-Wojcieszyce, LKS „Lotnik” Jeżów Sudecki, Moto Klub Siedlęcin, , LKS 
„Piast” Dziwiszów, GLKS „Rudawy” Janowice Wielkie, GKS „Halniak” Miłków,  
GLKS „Jeżów Sudecki” w Jeżowie Sudeckim (z ogniwami: LZS Siedlęcin, LZS 
„Jotes” Czernica, LZS Płoszczyna), KS EKO-MEL Orlik Jelenia Góra. Razem 
jest to 11 członków posiadających osobowość prawną oraz sekcja Turystyki 
Rowerowej „PROFI” działająca przy PZ LZS Jelenie Góra (bez osobowości 
prawnej). Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze liczyło na dzień 
1 stycznia 2013 roku 723 członków – osób fizycznych.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze wypełniając swoją statutową 
działalność, koncentrowała się na wykonaniu następujących działań:

Realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych
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W okresie 1 lipca 2012 - 30 czerwca 2013 roku zorganizowano następujące 
imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne dla swoich członków oraz 
mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci i młodzieży:

A) O ZASIĘGU POWIATOWYM:
1. Mistrzostwa PZ LZS Powiatu Jeleniogórskiego w Piłce Koszowej 

„StreetBall - 2012” - 02.09.2012 r. w Jeżowie Sudeckim
2. Mistrzostwa PZ LZS Powiatu Jeleniogórskiego w Piłce Plażowej - 

08.09.2012 r. w Siedlęcinie 
3. Jeleniogórskie Biegi Przełajowe LZS „Złota Jesień” – 20.09.2012 r. 

w Jeżowie Sudeckim
4. Mistrzostwa PZ LZS w Warcabach 100-polowych – 11.10.2012 r. 

w Siedlęcinie
5. Mistrzostwa PZ LZS w Piłce Siatkowej  – 21.10.2012 r. w Janowicach 

Wielkich
6. Mistrzostwa PZ LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 15 Lat – 

11.11.2012 w Janowicach Wielkich
7. Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży „Talent 2012” – 

01.12.2012 r.  w Jeżowie Sudeckim
8. Mistrzostwa PZ LZS w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 13 Lat – 

16.02.2013r.  Jeżów Sudecki 
9. Mistrzostwa PZ LZS Tenisie Stołowym na 2013 rok – 03.03.2013r. 

Łomnica
10. Mistrzostwa PZ LZS w Szachach Indywidualnych – 17.03.2013r. 

Siedlęcin
11. Powiatowy Turniej LZS w Szachach Drużynowych „Złota Wieża” – 

17.03.2013 r. Siedlęcin 
12. Mistrzostwa PZ LZS w Biegach Przełajowych – 19.04.2013r. 

Mysłakowice
13. Powiatowy Turniej LZS Piłki Nożnej Chłopców „Puchar Lata - Orlik 

2013” – 26.06.2013 Łomnica

B) O ZASIĘGU REGIONALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

1. V Jeleniogórski Międzynarodowy Turystyczny Maraton Rowerowy 
„Wrzesień 2012”  - 08-09.09.2012r. Powiat Jeleniogórski

2. XVI Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza” 23-
24.03.2013 r. w Siedlęcinie

14. XIII Międzynarodowy Rajd Kolarski Powiatów i Miast Partnerskich 
Jelenia Góra – Jablonec      
n. Nisou – Bautzen „Razem w Unii Europejskiej” 10-11.05.2013 r. 
Powiat Jeleniogórski 

Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi - 2012/2013

A)   ORGANIZACJA IMPREZ
W ramach  Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze zorganizowało:
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1. Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej „Puchar Lata – Orlik 2012” – 
Mysłakowice 12.08.2012

2. Turniej Strefy Jeleniogórskiej w Warcabach 100-polowych – 
28.10.2012 w Siedlęcinie

3. Turniej Strefowy w Piłce Siatkowej Kobiet  – 10.11.2011 w Janowicach 
Wielkich

4. Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 15 Lat – 
18.11.2012 w Janowicach Wielkich

5. Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 13 Lat – 
24.02.2013 w Jeżowie Sudeckim 

6. Finał Wojewódzki Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 13 Lat 
– 24.02.2013 w Jeżowie Sudeckim 

Ranga przeprowadzonych imprez była także godna uwagi, były to 
imprezy powiatowe, regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie  
i międzynarodowe. Startowali w nich w zdecydowanej większości zawodnicy 
i uczestnicy z terenu naszego powiatu - głównie dzieci i młodzież, a także 
zawodniczki i zawodnicy z terenu Województwa Dolnośląskiego, Polski oraz 
uczestnicy z krajów Unii Europejskiej (Czech i Niemiec). 

B) UDZIAŁ W XIII DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSKACH LZS I MIESZKAŃCÓW 
WSI – 2012 r.

Reprezentanci powiatu jeleniogórskiego w okresie drugim półroczu 2012 
startowali w następujących imprezach Igrzyskowych:

1. Turniej Strefowy w Piłce Nożnej Chłopców „Puchar Lata - Orlik 2012” 
w Rakowicach Wielkich 03.07.2012 r.
I m-ce UKS „Pałac” Mysłakowice, III  miejsce SP Jeżów Sudecki

2. Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej „Puchar Lata - Orlik 2012” – 
Mysłakowice 12.08.2012
VIII m-ce UKS „Pałac” Mysłakowice

3. Turniej Strefowy w Piłce Koszowej  „Street Ball” w Lwówku Śląskim 
22.09.2012 r.
IV miejsce LZS Czernica 

4. Turniej Strefowy w Warcabach 100-polowych w Siedlęcinie 
24.10.2011r.:
I miejsca  Fabian Dobrowolski z Siedlęcina  i Rozum Natalii z Czernicy
II miejsca Berej Sandry, Wesełowskiej Zuzanny, Dobrowolskiej Bożeny, 
Berej Mateusza z  Siedlęcina, Jamróz Dagmary z Jeżowa Sudeckiego i 
Mackiewicza Michała z Dziwiszowa.
III miejsca Juszczak Marceliny, Marty Sobuckiej z Siedlęcina i 
Mackieło Joanny z Jeżowa Sudeckiego.

5. Finał Dolnośląski w Warcabach 100-polowych w Bielawie 10.11.2012r.
III miejsce Natalii Rozum z Czernicy, IV m-ce Juszczak Marceliny VI 
Dobrowolskiej Bożeny i Wekłyka Jacka  z Siedlęcina.
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6. Turniej Strefowy Piłce Siatkowej Kobiet w Janowicach Wielkich 
10.11.2012r.
I miejsce UKS „Sokoliki” I Janowice Wielkie, V m-ce  UKS „Sokoliki”  II 
Janowice Wielkie

7. Turniej Strefowy Piłce Siatkowej Mężczyzn w Lwówku Śląskim 
11.11.2012r.
I miejsce GLKS „Rudawy” Janowice Wielkie 

8. Finał Dolnośląski w Piłce Siatkowej Mężczyzn w Środzie Śląskiej 
17.11.2012r.
II miejsce GLKS „Rudawy” Janowice Wielkie

9. Finał Wojewódzki w Piłce Siatkowej Kobiet w Witoszowie Dolnym k. 
Świdnicy 18.11.2012r.
II miejsce UKS „Sokoliki-Rudawy” Janowice Wielkie

10. Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 15 Lat w 
Janowicach Wielkich 11.11.2012r.
I miejsce ZS Łomnica VI miejsce UKS „Łomnica” Mysłakowice

11. Finał Wojewódzki Turnieju w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 15 
Lat w Kotli k. Głogowa 25.11.2012 r. 
IV miejsce ZS Łomnica 

Udział, wyniki i miejsca uzyskane przez naszych reprezentantów 
w zawodach i turniejach strefowych oraz  finałach wojewódzkich, a także 
punkty za organizacje licznych zawodów powiatowych pozwoliły naszemu 
powiatowi na zajęcie 10 miejsca w klasyfikacji generalnej powiatów w XIII 
Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.

W XV Ogólnopolskich Igrzyskach LZS które odbyły się w Opolu ( w 
dniach 23-25.08.2012r.) z sukcesami uczestniczyli reprezentanci 
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Jeleniej Górze zajmując w punktacji 
generalnej bloku turystycznego 2 miejsce. 

W poszczególnych konkurencjach wywalczyli następujące lokaty:
- drużynowy marszobieg na orientację - 1 miejsce drużyny w składzie  
Kwiatkowski Tomasz, Prutis Grzegorz, Piotr Rostkowski.
- rowerowy tor przeszkód - 2 m-ce Tomasz Kwiatkowski.
- marsz nordic walking - 4 miejsce drużyny w składzie  Kwiatkowski Tomasz, 
Prutis Michał, Farbisz Katarzyna. 
- ocena miasteczka zlotowego - 3 miejsce

C) UDZIAŁ W  XIV DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSKACH LZS I MIESZKAŃCÓW 
WSI - 2013 r.   
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W ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi – 2013 
reprezentanci powiatu jeleniogórskiego startowali w następujących zawodach 
sportowych: 

1. Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 13 Lat – Jeżów 
Sudecki 24.02.2013 r. 
(II miejsce UKS „Pałac” Mysłakowice, VI miejsce UKS Łomnica

2. Turniej Strefowy w Tenisie Stołowym – Pisarzowice 10.03.2013 r.         
(I miejsce Marceliny Fabin z Łomnicy i Daniela Kwiatkowskiego z 
Piechowic.   II m-c Klaudii Sierżant z Jeżowa Sudeckiego, Szymona 
Łopaty z Łomnicy i Dawida Barana z Miłkowa. III m-ca Joanny Makieło 
i Ernesta Mackało z Jeżowa Sudeckiego)

3. Finał Wojewódzki Turnieju Tenisa Stołowego – Gierałtowiec 16.03.2013 
r. 
(4 m-ce Szymona Łopaty z  Łomnicy)

4. Strefowe Biegi Przełajowe LZS „Powitanie Wiosny  - Rząsiny 
06.04.2013 r. 
(I miejsca: Aleksandry Hamkało, Gabriela Szpali, Michała Jaczeni, 
Zuzanny Wesołowskiej, Eliasza Garlińskiego – wszyscy z Siedlęcina).
II miejsca: Kornelii Juszczak, Jakuba Smolarka, Marty Marchewki, 
Ksawiera Potaczka, Mateusza Bereja - wszyscy z Siedlęcina)

5. Strefowe Biegi Przełajowe LZS  - Rakowice Wielkie  11.04.2013 r. 
(I m-ce Dominiki Kulczewskiej II m-ce Michała Jaczenia, Klaudiusza 
Bukraby. III m-ce Marty Marchewka, Marcela Krzywy, Ksawiera 
Potaczka, Dawida Rzepki – wszyscy z Siedlęcina)

6. Finał Wojewódzki Szachów Indywidualnych – 18.05.2013r. w Ścinawce 
Średniej
3 miejsce Natalii Rozum z Czernicy, 8 m-ce Karoliny Lichosik 9 m-ce 
Mateusza Smektały z Janowic Wielkich 

7. Finał Wojewódzki Turnieju LZS i Samorządów – 07/09.06.2013 w 
Nowej Bystrzycy k. Kłodzka 
6 miejsce reprezentacji Powiatu Jeleniogórskiego

W punktacji generalnej XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców 
Wsi – 2013 reprezentacja Powiatu Jeleniogórskiego zajmuje aktualnie 12 
miejsce.

Wszyscy uczestnicy w/w imprez brali w nich udział w ramach realizacji 
zadania pn. „Organizacja imprez i współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży w środowisku wiejskim” które było dofinansowane i wspierane 
przez Powiat Jeleniogórski. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze 
w roku 2012 przeprowadziło bezpośrednio 17 imprez sportowych oraz 
3 imprezy turystyczne, w których wzięło udział 1728 uczestników. 
Zabezpieczono udział i start reprezentantom Powiatu Jeleniogórskiego 
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w zawodach strefowych i finałach wojewódzkich, przeprowadzanych 
w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców. Prowadzono 
i koordynowano ubezpieczenie uczestników imprez oraz członków LZS od 
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach organizowanych imprez 
i współzawodnictwa sportowego.

Wszystkie działania prowadzone przez organizację opierają się na 
społecznej pracy władz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Jeleniej Górze oraz 
jego członków prawnych (klubów i ich jednostek organizacyjnych).

IV. UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Działalność sportową w powiecie jeleniogórskim realizują przede 
wszystkim stowarzyszenia i kluby sportowe, a także Uczniowskie Kluby 
Sportowe. Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonuje 26 uczniowskich 
klubów sportowych (stan na 31.12.2012r.) wpisanych do ewidencji uks-ów 
Starosty Jeleniogórskiego. Realizują one swoje cele statutowe związane ze 
sportem szkolnym – imprezy i zawody sportowe oraz rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży.

Powiat Jeleniogórski pomaga merytorycznie i finansowo Uczniowskim 
Klubom Sportowym. Pomoc finansowa przeznaczana jest na realizację imprez 
i zawodów sportowych oraz na nagrody (np. puchary). Pomoc merytoryczna 
polega głównie na udzielaniu porad i wyjaśnień dotyczących wpisania uks-
ów do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Jeleniogórskiego. 

V. SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Na terenie powiatu jeleniogórskiego funkcjonują dwie placówki 
oświatowe realizujące zadania procesu szkolenia sportowego tj. Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu oraz 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 
Porębie.

A) Osiągnięcia sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w roku szkolnym 
2012/2013

Biathlon - najbardziej popularna dyscyplina wśród uczniów szkoły i 
odnosząca najwięcej sukcesów posiadająca najdłuższe tradycje. W tej 
dyscyplinie uczniowie wywalczyli I miejsce w klasyfikacji generalnej Celuj w 
Igrzyska w Polsce. Poniżej przedstawione są osiągnięcia z imprez 
ogólnopolskich, międzywojewódzkich i wojewódzkich. Uczniowie po tym 
sezonie zasilą kadry  narodowe juniorów, juniorów młodszych i młodzików.
Dyscyplinę tę trenuje:
21 zawodników w Liceum Ogólnokształcącym,
32 zawodników w Gimnazjum.

Zawody Nadziei Olimpijskich Osrblie – biathlon 2012
Udział brali;
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Piech Martyna – III miejsce -  bieg indywidualny, VI miejsce -  bieg 
sprinterski
Galik Mateusz- VIII miejsce - bieg indywidualny

Mistrzostwa Polski Seniorów – biathlon 2013
Wtorek Mariusz – II miejsce - bieg sztafetowy
Pancerz Łukasz- III miejsce - bieg sztafetowy

Mistrzostwa Polski Juniorów- biathlon  2013
Cichocki Paweł- I miejsce - bieg sztafetowy
Pancerz Łukasz- II miejsce - bieg sztafetowy
Żygało Urszula - IV miejsce - bieg sztafetowy
Stadnik Marcelina- IV miejsce - bieg sztafetowy

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży– biathlon 2013
Piech Martyna - V miejsce - bieg indywidualny, VI miejsce - bieg sprinterski, 
II miejsce - bieg sztafetowy
Wołoszyn Katarzyna- V miejsce - bieg pościgowy, V miejsce - bieg 
sprinterski, VI miejsce - bieg indywidualny, II miejsce - bieg sztafetowy
Wtorek Mariusz – IV miejsce - bieg sztafetowy
Baczyńska Natalia – II miejsce - bieg sztafetowy
Cabała Gracjan – V miejsce - bieg sztafetowy
Grab Jerzy- VI miejsce - bieg sztafetowy
Baryczka Kamil- VI miejsce - bieg sztafetowy
Kolano Kamil- VI miejsce - bieg sztafetowy

Centralne Mistrzostwa Młodzików – biathlon  2013
Lachowicz Nikola- II miejsce - bieg sprinterski, I miejsce - bieg sztafetowy, 
IV miejsce - bieg indywidualny,
Taterka Natalia- III miejsce - bieg sprinterski, III miejsce - bieg 
indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Fischer Olga- V miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Jakub Piątek- I miejsce - bieg sprinterski

Centralne Mistrzostwa Młodzików Młodszych– biathlon  2013
Badacz Marcelina- III miejsce - bieg sprinterski, I miejsce - bieg sztafetowy, 
IV miejsce - bieg indywidualny
Bergański Kacper- III miejsce - bieg sprinterski, II miejsce - bieg sztafetowy
Szczybelski Cezary- IV miejsce - bieg sprinterski
Traczyk Patrycja- VI miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Jedziniak Łukasz- IV miejsce - bieg indywidualny, II miejsce - bieg 
sztafetowy
Michalski Dominik- II miejsce - bieg sztafetowy
Łyjak Filip- III miejsce - bieg sztafetowy
Wdowiak Piotr-- III miejsce - bieg sztafetowy
Sowa Katarzyna- I miejsce - bieg sztafetowy

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – biathlon 2013

Taterka Natalia- I miejsce - bieg indywidualny, V miejsce - bieg sprinterski, 
Jakub Piątek- I miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sprinterski
Gromyko Adrian- II miejsce - bieg indywidualny, IV miejsce - bieg 
sprinterski
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Lachowicz Nikola- III miejsce - bieg indywidualny, VI miejsce - bieg 
sprinterski
Kanik Tomasz- III miejsce - bieg indywidualny, II miejsce - bieg sprinterski
Wolnicki Andrzej- IV miejsce - bieg indywidualny
Fischer Olga- II miejsce - bieg sprinterski ,V miejsce - bieg indywidualny
Badacz Marcelina- V miejsce - bieg sprinterski, VI miejsce - bieg 
indywidualny
Miś Dawid - VI miejsce - bieg indywidualny
Barzak Łucja- IV miejsce - bieg sprinterski

Gimnazjada Dolnośląska w biathlonie- 2013
Rutecka Patrycja – II miejsce - bieg indywidualny
Łyjak Róża- V miejsce - bieg indywidualny
Traczyk Natalia- VI miejsce - bieg indywidualny
Jakub Piątek- I miejsce - bieg indywidualny
Gromyko Adrian- II miejsce - bieg indywidualny
Miś Dawid -III miejsce - bieg indywidualny
Ruslan Savchyn- IV miejsce - bieg indywidualny
Opała Mateusz - V miejsce - bieg indywidualny
Skowron Michał- VI miejsce - bieg indywidualny
Klasyfikacja Generalna Celuj w Igrzyska w biathlonie 2013 
Taterka Natalia – II miejsce 
Badacz Marcelina -III miejsce
Jakub Piątek -III miejsce
Szczybelski Cezary- VI miejsce 
Jedziniak Łukasz –V miejsce
Lachowicz Nikola- V miejsce
Barzak Łucja- VI miejsce

Narciarstwo biegowe -  w tym sezonie narciarskim osiągnięcia w tej 
dyscyplinie  były najlepsze w całej historii szkoły.  W punktacji ogólnej w 
Finale Ogólnopolskiej Gimnazjady w Zakopanym Gimnazjum zajęło II miejsce 
w Polsce. Uczniowie szkoły w tym sezonie wielokrotnie zdobywali miejsca 
medalowe na imprezach ogólnopolskich. Poniżej przedstawione są 
osiągnięcia z imprez ogólnopolskich, międzywojewódzkich i wojewódzkich.
Dyscyplinę tę trenuje:
2 zawodników w Liceum Ogólnokształcącym,
14 zawodników w Gimnazjum.

Mistrzostwa Polski UKS-ÓW w biegach narciarskich 2013
Róża Łyjak- III miejsce - bieg sztafetowy, IV miejsce - stylem dowolnym,
Boczkowska Kamila- III miejsce - bieg sztafetowy, VI miejsce - stylem 
dowolnym,
Taterka Natalia - III miejsce - bieg sztafetowy
Badacz Marcelina- III miejsce - bieg sztafetowy,

Ogólnopolska Gimnazjada w biegach narciarskich 2013
Róża Łyjak- I miejsce - bieg sztafetowy, II miejsce - stylem klasycznym,
Boczkowska Kamila- I miejsce - bieg sztafetowy, I miejsce - stylem 
klasycznym, II miejsce - stylem dowolnym,
Traczyk Natalia- I miejsce - bieg sztafetowy, IV miejsce - stylem dowolnym,
Taterka Natalia - I miejsce - bieg sztafetowy
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Skowron Michał- V miejsce - bieg sztafetowy, II miejsce - stylem 
klasycznym,
Wysocki Oskar- V miejsce - bieg sztafetowy, V miejsce - stylem klasycznym, 
VI miejsce - stylem dowolnym,
Kaźmierczak Michał- V miejsce - bieg sztafetowy
Opała Mateusz- V miejsce - bieg sztafetowy

Gimnazjada Dolnośląska w biegach narciarskich - 2013
Skowron Michał- I miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Opała Mateusz – II miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Łyjak Róża- I miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Boczkowska Kamila-II miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg 
sztafetowy
Traczyk Natalia- VI miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Kaźmierczak Michał- III miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg 
sztafetowy
Wysocki Oskar – V miejsce - bieg indywidualny, I miejsce - bieg sztafetowy
Taterka Natalia- I miejsce - bieg sztafetowy

Klasyfikacja Generalna Biegu na Igrzyska w biegach narciarskich 2013 
Boczkowska Kamila- V miejsce
Łyjak Róża- IV miejsce 
Badminton- dyscyplina, która jest w szkole od września 2012 roku i mało 
ustępuje pozostałym dwóm  dyscypliną. W punktacji ogólnej w Finale 
Ogólnopolskiej Gimnazjady w Białymstoku  Gimnazjum w dziewczętach 
zajęło II miejsce w Polsce.  Mistrzostwach Polski Juniorów chłopcy zajęli  XVI 
i XVII miejsce, a w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  Marcin Nowak 
zajął III miejsce w grze podwójnej. W zawodach ogólnopolskich młodzież 
prezentuje się znakomicie. Poniżej przedstawione są osiągnięcia z imprez 
ogólnopolskich, międzywojewódzkich i wojewódzkich.
Dyscyplinę tę trenuje:
6 zawodników w Liceum Ogólnokształcącym,
6 zawodników w Gimnazjum.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – badminton 2013
Marcin Nowak - III miejsce w grze podwójnej, V miejsce -  w singlu 
Jan Wolańczyk- VIII miejsce w singlu
Kinga Barna III miejsce w singlu 
Jędrzej Nowak- III miejsce w singlu

Ogólnopolska Gimnazjada w badmintonie 2013

Oliwia Socha, Aleksandra Legięć – II miejsce
Jędrzej Nowak, Kamil Słupek – IV miejsce

Turnieje Ogólnopolskie w badmintonie

Oliwia Socha – III miejsce -w deblu, III miejsce - w singlu w Głupczycach, 
II miejsce - w singlu, I miejsce - w deblu  w Bytowie, II miejsce - w  deblu 
w Solcu Kujawskim
Jędrzej Nowak - I miejsce - w deblu  w Bieruniu
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Aleksandra Legięć- IV miejsce - w singlu, III miejsce - w mix  w Bytowie, 
II miejsce - w  mix w Solcu Kujawskim

Dolnośląska Gimnazjada w badmintonie 2012/2013

Słupek Kamil, Oliwia Socha, Aleksandra Legięć, Jędrzej Nowak- I miejsce

Dolnośląska Licealiada w badmintonie 2013
Kinga Barna, Urszula Żygało, Marcin Nowak, Arkadiusz Słupek- I 
miejsce - drużynowo

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – badminton 2013
Oliwia Socha- I miejsce - w grze pojedynczej i podwójnej

Narciarstwo zjazdowe 
I miejsce - w Gimanjadzie Dolnego Śląska/ Wójcik Klaudia, Babicz 
Weronika, Jagoda Torbus/
Gimnazjada Powiatowa 
- dziewczęta – II miejsce - Weronika Babicz, III miejsce - Gabriela 
Żmudzińska, IV miejsce - Klaudia Wójcik. Drużynowo II miejsce 
- chłopcy drużynowo III miejsce 

Snowboard 

I miejsce w Gimanjadzie Dolnego Śląska/ Maciej Sulima, Hurunowicz 
Mateusz/ I miejsce Macieja Sulimy
Gimnazjada Powiatowa – I miejsce - Paulina Adamczyk, I miejsce - Sulima 
Maciej, II miejsce - Hurnowicz Mateusz, I miejsce drużynowo chłopcy

Szachy II m w Powiatowej Gimnazjadzie 

We współzawodnictwie sportowym szkół gimnazjalnych w powiecie 
jeleniogórskim w roku szkolnym 2012/2013 wśród gimnazjum Szkoła zajęła 
I miejsce w dziewczętach i chłopcach.

Cele i zadania procesu szkolenia sportowego realizowane w szkole są 
w formie zajęć treningowych uwzględniających rozwój wytrzymałości ogólnej 
i ukierunkowanej, rozwój siły ogólnej i ukierunkowanej, rozwój szybkości 
i rytmu biegu i gry, rozwój fizjologiczny młodego organizmu przy zachowaniu 
procesów kontrolnych szkolenia sportowego zarówno medycznych jak 
i sportowych. 

Zadania szkolenia sportowego realizowane są  poprzez zajęcia sportowe 
podczas zgrupowania dochodzeniowego  uczniów – zawodników w internacie 
szkolnym - umożliwiającym trening sześć razy w tygodniu w optymalnych 
godzinach (8.00-12.00 cztery razy w tygodniu i 15-18.00 dwa razy 
w tygodniu) oraz podczas konsultacji i zgrupowań sportowych.

Szkolenie oparte jest na bazie sportowej SMS: sala gimnastyczna, 
siłownia, boisko, trasy biegowe, strzelnica pneumatyczna oraz trasy biegowe 
w zimie wraz ze strzelnicą w Jakuszycach (dojazd 5 km). Ośrodek 
w Jakuszycach posiada najlepsze warunki śniegowe (śnieg zalega od 
listopada do maja) w kraju – gwarantuje to trening w okresie  5 - 6 miesięcy. 
Zajęcia w badmintonie prowadzone są na Hali sportowej SP nr 1 
w Szklarskiej Porębie oddalonej od szkoły ok. 1 km.

Id: WHAUQ-TUQEU-LOMZQ-VRVPB-GJZCX. Podpisany Strona 18



19

Do kontroli szkolenia sportowego są wykorzystane środki 
audiowizualne, elektroniczne i mechaniczne ( monitor pracy serca, kamera, 
trenażery). Dodatkowo sportowcy poddawani są badaniom sportowym 2 razy 
w roku gdzie uzyskują zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia 
pracy treningowej.

Nadrzędnym celem szkolenia jest przygotowanie zawodników do 
osiągania jak najlepszych wyników sportowych oraz by po ukończeniu szkoły  
zasili Kadrę Narodową w kategorii seniorów.

Podczas pobytu w szkole prawidłowe etapowe szkolenie winno 
zaowocować udziałem w Kadrach Narodowych Juniorów oraz udziałem 
w imprezach  rangi  Mistrzostw Europy i Świata Juniorów, w Olimpijskich 
Dniach Młodzieży oraz Zawodach Nadziei Olimpijskich.

Etapowym sprawdzianem skuteczności szkolenia są wyniki uzyskane 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Seniorów, 
Centralnych Mistrzostwach Młodzików.

B) Informacja o szkoleniu sportowym w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu 
w roku szkolnym 2012/ 2013

W okresie, którego dotyczy poniższa informacja w szkoleniu sportowym 
prowadzonym w szkole uczestniczyło 21 zawodników w poniższych 
dyscyplinach sportu:

- saneczkarstwo lodowe - 13 osób,
- narciarstwo biegowe - 8 osób, 

Do prowadzenia zajęć treningowych zatrudniono 3 szkoleniowców 
(dwóch w saneczkarstwie lodowym oraz jednego w narciarstwie biegowym). 
Oprócz tego w narciarstwie biegowym (w trakcie sezonu) był zatrudniony 
serwismen do sprzętu narciarskiego. Finansowanie szkolenia sportowego 
odbywało się głównie ze środków przyznanych przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Polski Związek 
Sportów Saneczkowych oraz  Polski Związek Narciarski. Należy również 
wspomnieć o wkładzie środków własnych szkoły wspomagających szkolenie 
sportowe w tych dyscyplinach sportu.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wykorzystano głównie  
na pokrycie następujących  zadań związanych ze szkoleniem sportowym:

- organizację  zgrupowań szkoleniowych w kraju i za granicą, 
- dopłaty do wyżywienia zawodników oraz opłaty za wynajmem transportu 
na dojazdy na treningi narciarzy biegaczy,

- opłaty  związane ze startami w imprezach krajowych (transport, opłaty 
startowe),

- zakup odżywek i suplementów diety,
- zakup sprzętu sportowego,
- dodatkowe ubezpieczenia zawodników i trenerów podczas zagranicznych 
akcji treningowych,

- opłaty za badania lekarskie.
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I. Narciarstwo biegowe 

 W szkole w tym roku uczyło się i trenowało narciarstwo biegowe  8 
zawodników, z których 6  uzyskało I, a dwoje II klasę sportową. W okresie 
całego roku szkolnego zorganizowano  wyjazdowych zgrupowań 
treningowych. Natomiast szkoleni w narciarstwie biegowym zawodnicy brali 
udział w  wielu zawodach sportowych organizowanych w kraju i za granicą. 
Najważniejszymi imprezami sportowymi, w których występowali uczniowie-
zawodnicy były: 

- Mistrzostwa Świata Juniorów (Czechy).  W  zawodach tych  brało 
udział dwoje naszych zawodników: Łętocha Urszula i Tomasz Garbień. 
Startował tam również  absolwent szkoły z ubiegłego roku szkolnego 
(2011/2012) Michoń-Dziadkowiec Mariusz. 

- Mistrzostwa Polski Juniorów  w biegach długodystansowych (Wisła).  
Biorąca w nich udział 4 naszych zawodników uzyskała bardzo dobre 
rezultaty: 3 miejsce Tomasza Garbienia, 4 miejsce Urszuli Łętochy, 6 
miejsce Anny Sentyrz i 7 miejsce Edyty Zięby. 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Ustrzyki Dolne).  Były to dla 
zawodników bardzo udane zawody, uwieńczone 4 medalami. Medalistami 
zostali:- Tomasz Garbień (złoty i srebrny medal), Urszula Łętocha (dwa 
srebrne medale ), Anna Sentyrz i Edyta Zięba (brązowy medal w sztafecie 
sprinterskiej). 

- Mistrzostwa Polski Seniorów (Wisła). Najlepszym dla szkoły 
osiągnięciem na tych mistrzostwach było 11 miejsce Urszuli Łętochy 
i Tomasza Garbienia.

Oprócz startów w wymienionych powyżej zawodach, narciarze biegacze 
brali jeszcze udział w 11 innych imprezach o randze światowej (biegi na 
nartorolkach) lub ogólnopolskiej.

II. Saneczkarstwo lodowe 

W szkole w tym okresie uczyło się i trenowało saneczkarstwo 13 
uczniów, z których 3 uzyskało Mistrzowską klasę sportową,  7 – I-szą, i 3 – 
II-gą klasę sportową. W okresie roku szkolnego zorganizowano 7 
zagranicznych akcji szkoleniowych (Czechy, Niemcy, Łotwa) w których wzięli 
udział wszyscy szkoleni zawodnicy. W zawodach sportowych organizowanych  
za granicą również brali udział uczniowie wchodzący w skład kadr Polskiego 
Związku Sportów Saneczkowych. Najważniejszymi imprezami sportowymi, 
w których brali udział zawodnicy  były:

- Mistrzostwa Europy Juniorów -  26-28.01.2013 Oberhoff  (Niemcy). 
Z szkoły brali w niej udział: Biesiadzka Natalia (4 miejsce), Chmielewski 
Wojciech i Żakowicz Mateusz (4 miejsce w konk. dwójek), 

- Puchary Świata Seniorów 24-25.11.2012 Igls (Austria), 01-02.12.2012 
Koenigsse (Niemcy), 08-09.12.2012 Sigulda (Łotwa),15-16.12.2012 Altenberg 
(Niemcy) 
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- Puchary Świata Juniorów - 05-07.12.2012 Lillehamer (Norwegia), 14-
16.12.2012 Koenigsse (Niemcy), 01-02.02.2013 Oberhoff (Niemcy), 08-
09.02.2013 Igls (Austria)

- Mistrzostwa Polski Seniorów  25-27.10.2012 (Sigulda).
- Mistrzostwa Polski Juniorów  - 24-27.02.2013 Krynica Zdrój,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 24-27.02.2013 Krynica Zdrój. 

Zajęte przez zawodników szkoły miejsca na imprezach rangi Mistrzostw 
Polski Przedstawia poniższa tabela:

Mistrz. Polski Senior.
25-27.10.2012 
Sigulda (Łotwa)

Mistrz. Polski Junior.
24-27.02.2013
Krynica Zdrój

Olimpiada Młodzieży
24-27.02.2013
Krynica Zdrój

Nazwisko 
zawodnika

Jedynki Dwójki Drużyny Jedynki Dwójki Drużyny Jedynki Dwójki Drużyny

Biesiadzka 
Natalia 6 -- 6 3 6 3 -- -- --

Chmielewski 
Wojciech 3 -- 5 1 1 1 -- -- --

Kowalewski 
Jakub 9 1 2 2 1 1 -- -- --

Roczniak Patryk 7 6 6 3 10 6 -- -- --
Żakowicz 
Mateusz 18 -- 5 4 3 -- -- -- --

Chmielewski 
Wojciech -- -- -- 5 5 4 -- -- --

Flejszmanowicz 
Jacek -- -- -- 6 6 3 -- -- --

Woźniak 
Mateusz -- -- -- 9 7 -- -- -- --

Kościelniak 
Weronika -- -- -- -- -- -- 14 -- 3

Zacharzewska 
Marta -- -- -- -- -- -- 3 -- 2

Nieradka 
Tymoteusz -- -- -- -- -- -- 10 7 4

Sieniuta Tomasz -- -- -- -- -- -- 3 7 4
Sochowicz 
Mateusz -- -- -- -- -- -- 2 5 2

VI. REALIZACJA BUDŻETU – 92605 SPORT I KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
zaplanowano i wydatkowano w 2012 roku 110.000 zł. Kwotę 80.000 zł. 
wydatkowano na zadania powiatu w drodze konkursu ofert zgodnie ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 późn. zm.) realizowane przez 
stowarzyszenia tj. treningi młodzieży uzdolnionej sportowo, uczestnictwo 
w zawodach sportowych. Dofinansowano masowe imprezy sportowe, 
zabezpieczono puchary dla zwycięzców organizowanych imprez. W styczniu 
2012 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu udzielono wsparcia 
finansowego stowarzyszeniom kultury fizycznej wyłonionym w drodze 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, których oferty 
spełniały wymogi określone w ustawie oraz ogłoszeniu o konkursie (Uchwała 
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego nr 53/223/12 z dnia 10 stycznia 2012 r.).
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Po ogłoszeniu wyników konkursu oraz na etapie aktualizacji 
poszczególnych kosztorysów zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach 
konkursu, Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” z siedzibą w Mysłakowicach 
złożył rezygnację z realizacji zadania z oferty nr 4 zadanie pn.”Mistrzostwa 
Powiatu Jeleniogórskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2012” 
oraz oferty nr 5 zadanie pn.”II Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Drużyn 
7 – osobowych”. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął w 
dniu 23 kwietnia 2012 roku Uchwałę NR 67/267/12 zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Podjęta uchwała jest aktualizacją uchwały Nr 53/223/12 Zarządu 
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku, która wskazywała 
przyznane środki finansowe w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert. 

W ramach przyznanego dofinansowania podpisano 8 umów na realizację 
zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, i tak:  

Na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i 
sportu w środowisku szkolnym pn. „organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych o zasięgu powiatowym oraz współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży szkolnej” udzielono wsparcia:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – 44.000 zł.
W ramach przekazanych środków finansowych w okresie od  10 stycznia do 
31 grudnia 2012 roku zrealizowano imprezy: Powiatowe Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, Powiatowa  Gimnazjada  Młodzieży, Powiatowa  Licealiada  
Młodzieży łącznie 71 imprez.
W imprezach uczestniczyły dzieci  i młodzież powiatu  jeleniogórskiego, 
łącznie 35 szkół. Zawody  szczebla  powiatowego poprzedzają zawody 
szczebla gminnego, które wyłaniają mistrz  gminy  jako reprezentanta  na 
zawodach powiatowych.  W  wymienionych powyżej zawodach powiatowych  
uczestniczyło łącznie 4.474 osób.

Na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i 
sportu w środowisku wiejskim pn. „organizacja imprez oraz 
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” 
udzielono wsparcia: 

- Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych – 19.000 
zł.

Na szczegółowy zakres rzeczowy zadania  zrealizowanego w okresie od 10 
stycznia do 31 grudnia 2012 roku.  Prowadzono współzawodnictwo sportowe 
LZS Dzieci i Młodzieży Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, zmierzające do 
masowej popularyzacji kultury fizycznej w środowisku wiejskim oraz 
aktywizacji sportowej gmin powiatu jeleniogórskiego, na które składały się: 
organizacja i udział gmin w imprezach szczebla powiatowego łącznie 20 
imprez, w których uczestniczyło 1.108 osób z terenu powiatu 
jeleniogórskiego.
Ponadto zorganizowano udział reprezentantów gmin i powiatu w XI 
Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi (zawody strefowe i finały 
wojewódzkie), w których uczestniczyło 144 osób z terenu powiatu 
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jeleniogórskiego w zawodach strefowych i 81 osób w zawodach finałach 
wojewódzkich. 

Na realizację zadań z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach 
wiekowych oraz przygotowanie i start reprezentacji powiatu w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym  udzielono wsparcia:

- Klubowi Sportowemu „Śnieżka” – 3.000 zł.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono treningi, konsultacje i 
zgrupowania. Treningi odbywały się w 6 grupach szkoleniowych:
- 2 grupy sekcji saneczkarskiej,
- 1 grupa sekcji narciarstwa klasycznego,
- 2 grupy sekcji alpejskiej,
- 1 grupa kolarstwa MTB.
Treningi odbywały się 3-4 razy w tygodniu po 1,5 – 2 godz. w Sali 
gimnastycznej, siłowni, boiskach sportowych, kortach tenisowych, hali 
tenisowej, na pływalniach, ścieżce rowerowej, górskich trasach rowerowych, 
ścieżce startowej, stokach narciarskich, trasach biegowych i torze 
saneczkowym. Szkoleniem objęto 87 osób (dzieci i młodzieży), łącznie 
przeprowadzono 280-500 zajęć treningowych dla jednego zawodnika w ciągu 
roku (w zależności od wieku).

- Klubowi Sportowemu Funakoshi Shotokan Karate – 2.000 zł.
Klub Sportowy Funakoshi Shotokan Karate realizował szkolenie na hali 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach dla 30 osób. Treningi odbywały się 
dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy. Każdy trwał 180 minut. 
Wszyscy członkowie klubu zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas trwania zajęć. Zawodnicy klubu przechodzili odpowiednie 
badania lekarskie. Kadra podnosiła swoje kwalifikacje biorąc udział 
w szkoleniach, kursach i seminariach. Klub brał udział w imprezach rangi 
światowej i ogólnopolskiej. 

Na realizację zadań z zakresu organizacji dużych cyklicznych imprez 
sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym promujących 
powiat jeleniogórski udzielono wsparcia:

- Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – 4.000 zł.
W ramach przekazanych środków finansowych zrealizowano zadanie: 
Karkonoski Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży, który odbył się 24 lutego 2012 
roku w Karpaczu. 
Uczestnicy Biegu otrzymali posiłek i gorąca herbatę, każdy otrzymał 
pucharek okolicznościowy, dyplom, znaczek okolicznościowy, czekoladę a 
najlepszym wręczono puchary i upominki. Za masowy udział szkół wręczono 
Puchar Starosty Jeleniogórskiego.
W biegu uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z 
gimnazjów Powiatu Jeleniogórskiego. W Biegu wzięło udział 242 osoby.

- Aeroklubowi Jeleniogórskiemu – 3.000 zł.
W ramach przekazanych środków finansowych zrealizowano zadanie: VII 
Międzynarodowe Zawody Szybowcowe „Z pasażerem na gapę”. Zawody odbyły 
się 13 maja 2012 roku na Lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego i polegały na 
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locie uczestnika zawodów z instruktorem Aeroklubu Jeleniogórskiego 
zakończonym lądowaniem na celność. W Zawodach uczestniczyło ok. 80 
zawodników. 

- Klubowi Sportowemu Funakoshi Shotokan Karate – 1.000 zł.
W ramach przekazanych środków finansowych zrealizowano zadanie: VIII 
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Jeleniogórskiego karate shotokan, które odbyły 
się w dniu 10 listopada 2012 roku w Mysłakowicach . W Mistrzostwach 
wzięli udział zawodnicy i szkoleniowcy z klubów z Powiatu Jeleniogórskiego i 
województwa wielkopolskiego ogółem 100 uczestników z 6 klubów. 

- Klubowi Sportowemu Funakoshi Shotokan Karate – 2.000 zł.
W ramach przekazanych środków finansowych zrealizowano zadanie: IV 
Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Shotokan FSKA oraz XVI Seminarium 
Funakoshi Shotokan Karate, które odbyły się w dniach 24-26 lutego 2012 
roku w Kowarach. W Mistrzostwach wzięli udział zawodnicy i szkoleniowcy z 
36 klubów ogółem ponad 300 uczestników. 

Na podstawie Uchwały nr 80/320/12 Zarządu Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 30.07.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania 
na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu przyznano dofinansowanie Uczniowskiemu Klubowi Olimpijczyk na 
zadanie pn. „Organizowanie obozu sportowego oraz zajęć treningowych w 
zakresie biegów narto rolkowych” w wysokości 3.000 zł. Dotację UKS 
Olimpijczyk nie wykonał w całości. Wykorzystano 2.750 zł. na realizację 
zadania zleconego, kwotę 250 zł. UKS Olimpijczyk zwrócił w dniu 8.10.2012 
roku.

W ramach przekazanych środków finansowych zorganizowano obóz 
sportowy w Ośrodku Kolonijno Wypoczynkowym TPD w Brennie w dniach 
10-23 sierpnia 2012r. Zadanie realizowane było przez trenera narciarstwa 
klasycznego i trenera biathlonu. W obozie szkoleniowym uczestniczyło 14 
osób (dzieci w wieku 8-13 lat).

Ponadto w ramach budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w rozdziale 
92605 zakupiono 70 kompletów pucharów, które były wręczane zwycięzcom 
imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu jeleniogórskiego. 
Zakupiono także min. 12 kompletów koszulek ze spodenkami dla drużyny 
piłkarskiej - reprezentacji powiatu jeleniogórskiego, nagrody Starosty 
jeleniogórskiego dla zwycięzców Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca 
i trenera roku, sfinansowano nagrodę rzeczową dla Laureata Pucharu Fair 
Play. 

VII. BAZA SPORTOWO – REKREACYJNA

Infrastruktura sportowo−rekreacyjna odgrywa istotną rolę w zakresie 
dostępności mieszkańców do obiektów oraz ich uczestnictwa w sporcie. 
Rozwój nowoczesnej bazy sportowo−rekreacyjnej oraz poprawa 
wykorzystania już istniejącej, to warunki niezbędne dla upowszechniania 
masowej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
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Baza sportowo-rekreacyjna powiatu jeleniogórskiego jest coraz bardziej 
rozbudowana i  powstają kolejne obiekty sportowe szczególnie Orliki i hale 
sportowe. Na terenie powiatu funkcjonuje kilka obiektów sportowo-
rekreacyjnych, a szczególnie warto wyróżnić:

- Kryte korty tenisowe „Family Tenis Club” (Karpacz-Ściegny),
- Skocznia narciarska „Orlinek” w Karpaczu,
- Letni tor saneczkowy „Kolorowa” w Kapraczu,
- Kompleks basenowy w Hotelu Sandra w Karpaczu,
- Kompleks basenowy w Hotelu Gołębiewski w Kapraczu,
- Stadion Miejski przy ulicy Krótkiej w Karpaczu,
- Basen – otwarty „Wiśniowa Polana” w Miłkowie,
- Stadion Sportowy MKS „Olimpia” w Kowarach,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku w Mysłakowicach 

(boisko ORLIK i korty tenisowe), 
- Stadion Sportowy MKS „Julia” w Szklarskiej Porębie,
- Stadion Lekkoatletyczny „Maraton” w Szklarskiej Porębie,
- Boisko wielofunkcyjne przy SMS w Szklarskiej Porębie,
- Hala Sportowa przy SP 1 w Szklarskiej Porębie,
- Boisko do piłki nożnej w Szklarskiej Porębie Dolnej, 
- Boiska ORLIK do piłki nożnej w miejscowościach: Janowice Wielkie, 

Kowarach, Piechowicach, Barcinku, Ściegnach, Szklarskiej Porębie, 
Jeżowie Sudeckim, Podgórzynie, Sosnówce, Mysłakowicach, Miłkowie.

- Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Karpaczu,
- Hala Wspinaczkowa „Pochylnia” w Jeżowie Sudeckim,
- Polana Jakuszycka – Stowarzyszenie Bieg Piastów,
- Hala Sportowa przy ZSLMS w Karpaczu,
- Hala Sportowa w Jeżowie Sudeckim.

Gmina Jeżów Sudecki zrealizowała zadanie pn. „Budowa Hali 
Sportowej w Jeżowie Sudeckim”. 

Hala  Sportowa posiada:

 boisko wielofunkcyjne o wymiarach 18x36 m umożliwiające 
jednorazową grę na dwóch boiskach do siatkówki  lub piłki koszykowej 
oraz lub piłki ręcznej,  

 zaplecze szatniowo-sanitarne dla 40 osób- zawodników, widzów, 
 dodatkowo salę do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych,
 widownię przewidzianą na 166 miejsc siedzących

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Dolnośląskiego w latach 2010-2012 z 
dofinansowaniem  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszt 
ok. 4.9 mln zł z tego dofinansowanie w kwocie  1 mln zł.

Hala sportowa stanowi zaplecze dla Zespołu Szkół w Jeżowie 
Sudeckim, oraz Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie i Czernicy. Zajęcia szkolne 
będą odbywają się do godziny 15-tej, po tej godzinie hala jest udostępniana 
odpłatnie stowarzyszeniom lub innym organizacjom po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Urzędem Gminy.(www.jezowsudecki.pl)

Id: WHAUQ-TUQEU-LOMZQ-VRVPB-GJZCX. Podpisany Strona 25



26

Kolejne zakładane plany budowy obiektów sportowych w innych 
gminach powiatu jeleniogórskiego z pewnością przyczynią się do lepszego 
zagospodarowania obiektami sportowymi i szerszym udziałem dzieci 
i młodzieży a także i dorosłych w aktywności sportowej. 

VIII. PROGRAM „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę 
ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz 
z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. 
Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej 
infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju 
fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego 
stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem 
i turystyką.
Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują 
o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich. 
Urzędy Marszałkowskie dokonują wyboru beneficjentów do programu, 
przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki. 
Z programu w powiecie jeleniogórskim skorzystały dotychczas następujące 
gminy, w których oddano do użytku Orliki: 

1. Janowice Wielkie, ul. Sportowa,
2. Kowary, ul. Klonowa,
3. Piechowice,
4. Stara Kamienica -  Barcinek,
5. Ściegny,
6. Szklarska Poręba, SP 1,
7. Szklarska Poręba, ul. Partyzantów,
8. Jeżów Sudecki, ul. Szkolna,
9. Sosnówka, Gimnazjum ul. Szkolna,
10. Mysłakowice, ul. Śląska, 
11.  Łomnica,
12. Miłków.

W czerwcu 2013 roku w Miłkowie otwarto trzeciego Orlika w gminie 
Podgórzyn. Kolejny Orlik w gminie Podgórzyn (Miłków) zbudowany został w 
ramach realizacji programu "Moje boisko – Orlik 2012" . Mieszkańcy Miłkowa 
mogli korzystać z niego już od jesieni, natomiast oficjalne otwarcie miało 
miejsce dopiero pod koniec czerwca. Koszt budowy orlika to około 1,2 mln zł. 
Budowa finansowana była z funduszy rządowych – 330 tys. zł, samorząd 
Podgórzyna – 600 tys. zł, samorząd województwa 260 tys. zł. Otwarcie 
kolejnego orlika przełoży się na rozwój sportu i młodych zawodników w 
naszym regionie. Większe możliwości dla młodych sportowców to na pewno 
dobrze ulokowana inwestycja.

W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” funkcjonuje też projekt 
mający na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania sportu 
tj.  Program „Animator Moje Boisko-Orlik 2012”, „Animator Sportu Dzieci 
i Młodzieży”, „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych”, „Trener Gminny”.

Program „Animator Moje Boisko-Orlik 2012” od 2009 roku realizowany 
jest z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym czasie 
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w Województwie Dolnośląskim animatorzy zorganizowali przeszło 7500 
imprez, a w zajęciach wzięło udział prawie 2 miliony uczestników. Obecnie 
na 158 Orlikach zatrudnionych jest 238 animatorów. 
Zajęcia  na boiskach Orlik muszą trwać 160 godzin miesięcznie i nie powinny 
ograniczać się tylko  do piłki nożnej. Orliki powinny być czynne w godzinach 
od 15:00 do 21:00:22:00. Bardzo ważną rolą jednostek samorządu 
terytorialnego – właścicieli Orlików – jest właściwe programowanie pracy 
animatora z uczestnikami zajęć tak, aby przyciągały one na boisko jak 
największe ilości chętnych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet oraz osób 
niepełnosprawnych. Wielką pomocą w popularyzacji zajęć  na Orlikach może 
stać się udział w ogólnopolskich i regionalnych akcjach sportowo – 
rekreacyjnych adresowanych do uczestników zajęć na Orlikach m.in.: 
Turnieju Piłkarskiego  o puchar Premiera Donalda Tuska, Orlik Basketmanii, 
programu „Dzieciaki na Orliki”.

Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” realizowany jest corocznie 
w dwóch 4 miesięcznych edycjach ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. W zajęciach organizowanych przez nich wzięło udział przeszło 41 
000 zawodników. Od 2013 roku program został zmieniony – w tej chwili 
pracuje w nim 14 animatorów w gminach nie posiadających boiska „Orlik” 
(obecnie w Województwie Dolnośląskim jest 30 takich gmin). Program w 
założeniu ma niwelować różnice w dostępie do bazy sportowej pomiędzy 
gminami, które dysponują Orlikami, a tymi, które nie zdecydowało się na ich 
budowę. Program podzielony jest na dwie części: marzec – czerwiec oraz 
wrzesień – listopad 2013 roku. Gminy, które nie zgłosiły się do niego w 
I transzy mogą zgłosić się do realizacji programu od II terminu.

Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” realizowany 
corocznie w dwóch czteromiesięcznych edycjach z funduszy Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. W zajęciach organizowanych przez animatorów 
w Województwie Dolnośląskim wzięło udział prawie 1 900 zawodników. 
W 2013 roku w programie pracuje 26 animatorów pracujących z dziećmi 
i dorosłymi. Tendencję rozwojową programu i dołączaniem do szkół oraz 
ośrodków integracyjnych – pracujących zarówno z dziećmi sprawnymi, jak 
i niepełnosprawnymi.

Program „Trener Gminny” realizowany w Województwie Dolnośląskim przez 
ostatnich 5 lat ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w ramach konkursu na 
zadania zlecone). Program polega na zatrudnieniu w wybranych gminach (25 
- 30) osób, które w miesiącach kwiecień – październik (w roku 2013 maj – 
wrzesień) są animatorami zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży na wybranych obiektach sportowych. Od 2008 roku program jest 
dodatkowo dotowany z ministerialnego Funduszu Zajęć Sportowo – 
Rekreacyjnych dla Uczniów. Miejscem realizacji programu są gminy, w 
których powołanie trenera jest najbardziej pożądane ze względu na sytuację 
ekonomiczną, brak wyników sportowych, konieczność wzmożenia działań 
prosportowych oraz inne uwarunkowania. Gminy, w której realizowany jest 
program są wyznaczane po uzyskaniu opinii z właściwego Starostwa 
Powiatowego.

Ze swojej strony Szkolny Związek Sportowy zapewnia wyposażenie animatora 
w podstawowy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć (piłki, rakietki do 
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tenisa, badmintona i inne), wyposażenie animatora w ubiór (koszulka 
z oznaczeniami Programu), a także wypłacanie wynagrodzenia trenerom, 
pomoc w organizacji wydarzeń sportowo – rekreacyjnych w gminach 
i festynów centralnych Programu. 
Zadaniem animatorów jest wypracowanie w każdym miesiącu, w godzinach 
popołudniowych oraz w dni wolne od nauki 72 godzin w ubiegłych latach 
i 48 godzin w 2012 i 2013 roku na zajęcia sportowo-rekreacyjno-turystyczne, 
dbania o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, pracy także w miesiącach 
wakacyjnych, obowiązkowego wkomponowania w plan pracy zajęć nauki oraz 
doskonalenia umiejętności pływackich i zasad bezpieczeństwa nad wodą. 
W 2013 roku muszą to być minimum 1 zajęcia w okresie roku i 2 zajęcia 
w czasie wakacji.  Gminy zobowiązane są do udostępnienia nieodpłatnie 
obiektu sportowo – rekreacyjnego, na którym będą odbywały się zajęcia (mile 
widziana jest deklaracja możliwości nieodpłatnego skorzystania 
z zamkniętego obiektu sportowego w wypadku niepogody), pomocy Trenerowi 
Gminnemu w organizacji zajęć, w tym także ew. wyjazdów na zajęcia 
„wodne”, bieżącej kontroli zajęć przez wyznaczoną przez Urząd Gminy osobę 
– opiekuna Trenera Gminnego. 
W 2013 roku ze względu na mniejsze dofinansowanie Ministerstwa Sportu i 
Turystyki gminy zostaną poproszone przez Szkolny Związek Sportowy o to, 
aby zdecydowały się dopłacić do wynagradzania Trenera, tak by 
wypracowywał on wcześniej realizowaną ilość 72 godzin miesięcznie. Z 
ubiegłorocznych sprawozdań wynika, że zajęcia nad wodą, zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym stanowiły przeszło 50% wszystkich zajęć prowadzonych 
przez Trenerów. Dlatego też w 2013 roku obligatoryjnie wprowadzono zajęcia 
z pływania – przynajmniej 1 godzina zajęć musi odbyć się na basenie, 
natomiast w okresie wakacyjnym 2 zajęcia muszą odbyć się w środowisku 
wodnym. Decyzją Ministerstwa zajęcia na basenie przez cały okres trwania 
programu muszą odbywać się na basenie – stąd wiele gmin ze względu na 
brak takich obiektów ostatecznie nie zdecydowało się na udział w programie. 

Liczby trenerów i uczestników w poszczególnych latach trwania programu na 
Dolnym Śląsku.

W 2013 roku Starostwa Powiatowe z Województwa Dolnośląskiego 
wytypowały do realizacji programu:

 Powiat zgorzelecki – Zgorzelec;
 Powiat oleśnicki – Oleśnica;
 Powiat bolesławiecki – Osiecznica;
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 Powiat kłodzki – Lewin Kłodzki;
 Powiat kamiennogórski – Lubawka, Marciszów;
 Powiat lubański – Lubań;
 Powiat polkowicki – Gaworzyce;
 Powiat wałbrzyski – Mieroszów, Szczawno-Zdrój;
 Powiat jeleniogórski – Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Piechowice;
 Powiat złotoryjski – Złotoryja;
 Powiat milicki – Milicz;
 Powiat jaworski – Jawor;
 Powiat ząbkowicki – Ząbkowice Śląskie;
 Powiat oławski – Oława;
 Powiat wołowski – Wińsko;
 Powiat strzeliński – Przeworno;
 Powiat średzki – Środa Śląska;
 Powiat wrocławski – Czernica;
 Powiat świdnicki – Świdnica;
 Powiat trzebnicki – Żmigród;
 Powiat legnicki – Chojnów.

W większości do realizacji programu wytypowane zostały gminy wiejskie.

IX. PLEBISCYT NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA I TRENERA 
ROKU

Powiat Jeleniogórski promuje i wspomaga sport oraz lokalnych 
sportowców również poprzez organizację wspólnie z Redakcją „Nowin 
Jeleniogórskich” plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów 
roku w regionie jeleniogórskim. Wyniki plebiscytu ogłaszane są podczas 
uroczystego Balu Mistrzów Sportu.

W 2013 roku Bal Mistrzów Sportu zorganizowany został już po raz 38. 
W ciągu ostatnich lat Bal Mistrzów Sportu zdobył wysoką renomę 
w środowisku sportowym i jest nieodłącznym elementem karnawału każdego 
roku. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu oraz Bal Mistrzów Sportu 
służą promocji i integracji środowiska sportowego, a także popularyzacji 
wyników osiągniętych przez sportowców z regionu jeleniogórskiego.

Zwycięzcami plebiscytu zostali:

1. Najpopularniejszy Sportowiec 2012 roku - JOANNA ZAŁOGA (KPR 
Jelenia Góra) – piłka ręczna,

2. Najpopularniejszy Trener 2012 roku - MAREK PRZEORSKI (MKL „12” 
Jelenia Góra) – lekka 

X. PUCHAR „FAIR-PLAY” 

Charakterystycznym elementem praktyki wychowawczej w sporcie 
stała się w ostatnich latach promocja zasady fair play. Wychowanie przez 
sport i olimpizm skutecznie stymuluje rozwój postaw moralnych uczniów 
zarówno w obrębie sportu, jak i poza nim.  Wychowanie przez sport 
z wykorzystaniem zasady fair play jest szansą – dowodzą wyniki badań 
empirycznych – na zachowanie czystości sportu i etycznych zachowań 
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sportowców i opiekunów. Jej respektowanie tworzy klimat widowiska 
sportowego, kształtuje postawy szlachetnego współzawodnictwa nie tylko na 
płycie stadionu, ale także na trybunach, przed stadionem i w zwykłych 
codziennych sytuacjach.

W ramach promocji zasady fair play Starosta Jeleniogórski corocznie 
przyznaje nagrodę 500 zł. na zakup sprzętu sportowego drużynie piłkarskiej, 
która w danym sezonie rozgrywkowym wykazała najbardziej sportową 
postawę. 

WYNIKI PUCHARU „FAIR-PLAY” STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
DLA DRUŻYN PIŁKARSKICH POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

2012/2013

Klasa okręgowa - ilość meczy: 30

żółte czerwone przerwanie 
meczu incydenty wynik miejsce

1 LKS Piast Dziwiszów 51 4 0 0 -2,37 I
2 LKS Lotnik Jeżów Sudecki 61 2 0 0 -2,37 I
3 Endico-Mitex Podgórzyn 70 4 0 0 -3,00 II

Klasa „A” - ilość meczy: 26

żółte czerwone przerwanie 
meczu incydenty wynik miejsce

1 KS Lechia Piechowice 39 0 0 0 -1,08 I
2 KS Łomnica 34 0 0 0 -1,31 II
3 MGKS Mysłakowice 49 2 0 0 -2,27 III
4 Woskar Szklarska Poręba 53 2 0 0 -2,42 IV

Klasa „B” – ilość meczy: 24

żółte czerwone przerwanie 
meczu incydenty wynik miejsce

1 KS Potok Karpniki 25 0 0 0 -1,14 I
2 KS Bobry Wojanów 20 2 0 0 -1,25 II
3 LZS Kostrzyca 16 3 0 0 -1,29 III
4 ULKS HOTTUR Borowice 27 1 0 0 -1,33 IV
5 Karpatia Karpacz 27 1 0 0 -1,33 IV
6 GLKS Jeżów Czernica 30 1 0 0 -1,46 V
7 GLKS Rudawy Janowice 

Wielkie
12 5 0 0 -1,54 VI

8 MKS Olimpia Kowary 40 0 0 0 -1,66 VII
9 LKS Lotnik II Jeżów Sudecki 33 2 0 0 -1,79 VIII
10 Halniak Miłków 40 4 0 0 -2,50 IX
11 LKS Juvenia Rybnica 53 3 0 0 -2,83 X

WYNIKI WSZYSTKICH DRUŻYN
PUCHAR FAIR PLAY 2012/2013

żółte czerwone przerwani
e meczu incydenty wynik miejsce

1 KS Lechia Piechowice 39 0 0 0 -1,08 I

2 KS Potok Karpniki 25 0 0 0 -1,14 II

3 KS Bobry Wojanów 20 2 0 0 -1,25 III
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4 LZS Kostrzyca 16 3 0 0 -1,29 IV

5 KS Łomnica 34 0 0 0 -1,31 V

6 ULKS HOTTUR Borowice 27 1 0 0 -1,33 VI

7 Karpatia Karpacz 27 1 0 0 -1,33 VI

8 GLKS Jeżów Czernica 30 1 0 0 -1,46 VII

9 GLKS Rudawy Janowice Wielkie 12 5 0 0 -1,54 VIII

10 MKS Olimpia Kowary 40 0 0 0 -1,66 IX

11 LKS Lotnik II Jeżów Sudecki 33 2 0 0 -1,79 X

12 LKS Lotnik Jeżów Sudecki 61 2 0 0 -2,37 XI

13 LKS Piast Dziwiszów 51 4 0 0 -2,37 XI

14 Woskar Szklarska Poręba 53 2 0 0 -2,42 XII

15 Halniak Miłków 40 4 0 0 -2,50 XIII

16 LKS Juvenia Rybnica 53 3 0 0 -2,83 XIV

17 Endico-Mitex Podgórzyn 70 4 0 0 -3,00 XV

Puchar Fair-Play zdobył Klub Sportowy Lechia Piechowice 
uczestniczący w rozgrywkach klasy ”A”. Laureat otrzyma bon na sprzęt 
sportowy o wartości 500 zł. 

XI. Podsumowanie:

Styl życia oparty na aktywności fizycznej stanowi jeden 
z najważniejszych warunków pozwalających na utrzymanie zdrowia przez 
długie lata. Dlatego też konieczne jest promowanie wśród młodych 
aktywnego stylu życia, opartego na świadomych wyborach i zachowaniach 
prozdrowotnych. Systematyczna edukacja społeczeństwa w tym zakresie 
i stworzenie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy 
dla przebywania w domu – najczęściej przed telewizorem lub komputerem 
pozwoli to osiągnąć.

Sport może być traktowany jako środek realizacji celów 
wychowawczych. Wówczas rola wychowania sprowadza się do 
intencjonalnych działań zorientowanych na przygotowanie jednostki do 
uczestnictwa w nim we wszystkich jego przejawach, poprzez zapoznanie 
młodego pokolenia ze światem wartości, wzorów i norm kultury sportu. 
Trzeba więc wprowadzać powszechną modę na sport i tworzyć warunki dla 
organizowania klubów, zrzeszeń i grup, a zarazem tworzyć klimat 
wzajemnego szacunku, poszanowania wartości i pielęgnowania etyki 
przyjaźni oraz traktowanie sportu amatorskiego, czerpiącego radość z samej 
gry, na równi ze sportem zawodowym.

Ważnym zadaniem jest promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży 
oraz wyrównywanie szans w dostępie do niego. Powinno się to wiązać nie 
tylko z poprawą szkolnej infrastruktury sportowej, ale również ze 
zbudowaniem spójnego systemu sportu i rekreacji w środowisku dzieci 
i młodzieży wykorzystującego bazę placówek i obejmującego uczniowskie, 
szkolne i międzyszkolne kluby sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego, 
szkoły sportowe. Innym sposobem na upowszechnianie sportu wśród dzieci 
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i młodzieży jest promowanie wśród uczniów tematyki fair play oraz 
kulturalnych form kibicowania.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowo−rekreacyjnej oraz 
poprawa wykorzystania już istniejącej, to konieczne warunki 
upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 
szkolenia sportowego oraz organizacji współzawodnictwa sportowego we 
wszystkich grupach wiekowych mieszkańców. Wysiłki Powiatu podejmowane 
w tym zakresie koncentrować się będą na poszukiwaniu rozwiązań 
stwarzających warunki dla dalszego rozwoju infrastruktury sportowej. 
Rozwinięte kraje europejskie przyjęły założenie, że na 30−50 tys. 
mieszkańców powinien być dostępny przynajmniej jeden wielofunkcyjny 
obiekt sportowo−rekreacyjny. 

Stowarzyszenia i kluby sportowe prowadzą swoją działalność 
w trudnych warunkach organizacyjnych i materialnych. W ostatnich latach 
obserwuje się w niepokojącą tendencję do ograniczania działalności 
programowej klubów sportowych. Głównym problemem jest brak 
dostatecznej ilości środków finansowych na zatrudnianie w klubach trenerów 
i instruktorów.

Pomimo, że Powiat stara się udzielić pomocy stowarzyszeniom kultury 
fizycznej, to na dzień dzisiejszy sport w powiecie znajduje się w trudnej 
sytuacji. Powodem tego jest notoryczny brak środków finansowych 
w klubach i stowarzyszeniach sportowych, które nie mogą istnieć bez 
regularnych dopływów tych środków. Niewystarczające są środki finansowe 
przeznaczane co roku dla klubów sportowych z budżetu gmin, a także coraz 
mniejsze od sponsorów. Z kolei środki powiatowe wspierają przede 
wszystkim zadania dotyczące sportu szkolnego i kalendarza imprez 
sportowych o charakterze ponadgminnym. 

Trudną sytuacje klubów w regionie odzwierciedlają zamieszczone 
informacje dotyczące Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego 
w załącznikach nr 1 i nr 2. Wynika z nich, że we współzawodnictwie 
sportowym w 2011 roku 5 klubów zdobyło 316,08 pkt., a w 2012 roku we 
współzawodnictwie sportowym również 5 klubów, łącznie zdobyło 319,33 
pkt. poprawiając sytuację punktową co jednak nie przekłada się na 
zajmowane miejsce w klasyfikacji generalnej. Od 2004 roku we 
współzawodnictwie punktują tylko 2 kluby: MBKS Śnieżka Karpacz oraz KS 
Grań Karpacz. 

Brak środków finansowych w stowarzyszeniach sportowych stanowi 
także przeszkodę w zatrudnianiu wykwalifikowanych trenerów i instruktorów 
sportu, którzy w sposób właściwy kierowaliby działalnością sportową 
i szkoleniową w klubach. W większości jest to działalność społeczna, 
realizowana przez pasjonatów sportu. Taka sytuacja wręcz blokuje 
możliwości rozwojowe sportu, gdzie właściwie trener i instruktor są siłą 
napędową zainteresowania młodzieży sportem. Bardzo niskie płace trenerów 
powodują odchodzenie ich do innych zawodów, a zajęcia sportowe 
traktowane są marginalnie, jako możliwość dorobienia do budżetów 
domowych. Ważnym jest również stworzenie ciągłości uprawiania sportu 
przez zawodników, a więc zakładanie klubów sportowych w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, z możliwością przejścia zawodników do Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i Karpaczu. 

W najbliższej przyszłości należy liczyć się nadal z niedoborami środków 
finansowych na statutową działalność stowarzyszeń, a szczególnie 
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uczniowskich klubów sportowych. W związku z tym określić można 
wnioski i kierunki działania dotyczące sportu w powiecie 
jeleniogórskim:

1. szczególną uwagę należy poświęcić zwiększeniu pomocy finansowej 
przeznaczonej na sport masowy, szkolny, wiejski – głównie poprzez 
popieranie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 
oraz Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,

2. należy wspomagać i edukować stowarzyszenia sportowe 
w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, takich jak: 
sponsorzy, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu, Unia 
Europejska,

3. należy zwiększyć środki finansowe w budżecie Powiatu, 
przeznaczonych na pomoc dla stowarzyszeń sportowych, które nie 
zmieniają się od 2009 roku;

4. ważnym problemem pozostaje kwestia godziwych wynagrodzeń kadr 
szkoleniowych w sporcie w takim trybie i wysokości, aby praca 
trenerska nie wymagała podejmowania innych sposobów 
zarobkowania,

5. prowadzenie kampanii przekazywania 1% podatku od osób fizycznych 
na rzecz stowarzyszeń,

6. przeprowadzenie kampanii zwiększenia zaangażowania samorządów 
gminnych w rozwój sportu na terenie gmin, przede wszystkim 
w aktywizację młodzieży do korzystania z powstających obiektów 
sportowych (np. Orliki),

7. organizacji imprez sportowych o dużej randze,
8. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 

857 z póź. zm) w ramach wspierania sportu przez organy władzy 
publicznej, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 
rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu 
terytorialnego dopuszcza przekazywanie dotacji w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej — jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania 
sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub 
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej 
prowadzonej przez ten klub.
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Zał. nr 1

PUNKTACJA  GMIN  W  SYSTEMIE  OGÓLNOPOLSKIM SPORTU  
MŁODZIEŻOWEGO W  2012 ROKU

Miejsce* Gmina Punkty

90 Karpacz                                      
Śnieżka Karpacz (88** miejsce – 243,33 pkt.)
KS Grań Karpacz (730** miejsce – 51 pkt.)

294,33

527 Szklarska Poręba                       
KSM Łabski Szklarska Poręba (2076** miejsce – 9 
pkt.)
KS Szrenica Szklarska Poręba (1938** miejsce – 11 
pkt.)

20,00

868 Stara Kamienica                                 
ULKS Karkonosze Stara Kamienica (2512** miejsce – 
5  pkt.)

5,00

W  łącznej punktacji powiat jeleniogórski w 2012 roku zajął 108 

miejsce. Sklasyfikowano 364 powiatów.

* - miejsce w klasyfikacji gmin. W 2012 roku sklasyfikowano 876 gmin.

** - miejsce w klasyfikacji klubów. W 2012 roku sklasyfikowano 3.192 kluby.
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Zał. nr 2
OCENA KLUBÓW SPORTOWYCH ZA LATA 2004 – 2008 PROWADZONA PRZEZ MINISTERSTWO  

SPORTU W WARSZAWIE - SYSTEM
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO – POWIAT JELENIOGÓRSKI

2004 2005 2006 2007 2008Lp. Klub
PKT Miejsce PKT Miejsce PKT Miejsce PKT Miejsce PKT Miejsce

1. MBKS „Śnieżka” Karpacz 307,50 61 312,0 62 259,75 70 251,33 82 230,75 87
2. UKS „Spin” Karpacz 22,00 1118 - - - - - - - -
3. KS „Szrenica” Szklarska Poręba 9,00 1784 9,00 1753 2 2500 9,34 1856 13,00 1679
4. KS „Grań” Karpacz 7,00 1909 13,00 1507 8 1864 43,00 748 44,00 751
5. UKS „Olimpijczyk” Sosnówka - - 2,00 2535 - - - - - -
6. KS „Ski-Górnicki” Janowice Wielkie - - - - - - - - - -
7. PTS CCC Piechowice - - - - - - - - - -
8. UKS „Strzelec” Miłków - - - - - - - - - -
9. UKS „Graf Ski” Szklarska Poręba 19,00 1215 22,00 1152 - - 4,00 2334 4,00 2443
10. UKS Szklarska Poręba 2,67 2356 4,00 2259 6 1987 - - - -
11. UKS „Krokus” Piechowice 10,67 1635 11,00 1654 3 2324 4,34 2301 1,00 2954
12. UKS „Sosnówka” Sosnówka 9,67 1693 11,00 1662 14,50 1478 9,50 1851 11,00 1822
13. UKS „Karpatka” Karpacz 6,00 2006 14,00 1463 - - - - - -
14. JKSR „Baskil” Piechowice - - 5,00 2123 - - 8,00 1966 8,00 2013
15. UKS „Kamieńczyk” Szklarska Poręba - - 4,00 2277 3 2324 1,00 2922 - -
16. UKS „Śnieżynka” Karpacz - - - - - - - - - -
17. IKTK Piechowice - - - - 3 2324 0,50 2941 - -
18. KS Łabski Szklarska Poręba - - - - - - 9,00 1868 18,00 1396
19. Lechia Piechowice - - - - - - - - 1,00 2883
20, FTC Ściegny - - - - - - - - - -
21. Ski Łabski Szklarska Poręba - - - - - - - - - -
22. KS Szklarska Poręba       - -       - -       - -       - -       - -
23. ULKS Stara Kamienica       - -       - -       - -       - -       - -

Suma punktów uzyskanych przez wszystkie 
stowarzyszenia w danym roku

393,51 - 407,00 - 335,25 - 340,01 - 330,75 -

Ilość stowarzyszeń biorących udział w klasyfikacji 
w danym roku

- 9 - 11 - 8 - 10 - 9
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OCENA KLUBÓW SPORTOWYCH ZA LATA 2009 – 2012 PROWADZONA PRZEZ MINISTERSTWO  
SPORTU W WARSZAWIE - SYSTEM

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO – POWIAT JELENIOGÓRSKI

2009 2010 2011 2012Lp. Klub
PKT Miejsce PKT Miejsce PKT Miejsce PKT Miejsce

1. MBKS „Śnieżka” Karpacz 191,25 131 164,5 166 218,58 100 243,33 88
2. UKS „Spin” Karpacz - - - - - - - -
3. KS „Szrenica” Szklarska Poręba 1,00 2890 11,00 1842 - - 11,00 1938
4. KS „Grań” Karpacz 642 25,00 1189 78 457 51,00 730
5. UKS „Olimpijczyk” Sosnówka - -       - -       - -       - -
6. KS „Ski-Górnicki” Janowice Wielkie - - - -       - -       - -
7. PTS CCC Piechowice - - - -       - -       - -
8. UKS „Strzelec” Miłków - - - -       - -       - -
9. UKS „Graf Ski” Szklarska Poręba 13,00 1700 - -       - -       - -
10. UKS Szklarska Poręba 1,00 2890 - -       - -       - -
11. UKS „Krokus” Piechowice - -       - -       - -
12. UKS „Sosnówka” Sosnówka 9,00 1956 2,00 2724       - -       - -
13. UKS „Karpatka” Karpacz - - - -       - -       - -
14. JKSR „Baskil” Piechowice - - - -       - -       - -
15. UKS „Kamieńczyk” Szklarska Poręba - - - -       - -       - -
16. UKS „Śnieżynka” Karpacz - - - -       - -       - -
17. IKTK Piechowice - - - -       - -       - -
18. KS Łabski Szklarska Poręba 20,00 1362 - - 14 1714 9,00 2076
19. Lechia Piechowice 1,50 2881 5,00 2352       - -       - -
20, FTC Ściegny 1,00 2890 6,00 2222       - -       - -
21. Ski Łabski Szklarska Poręba 2,00 2736 - -       - -       - -
22. KS Szklarska Poręba       - -       - - 5 2418       - -
23. ULKS Stara Kamienica       - -       - - 0,50 3168 5,00 2512

Suma punktów uzyskanych przez wszystkie 
stowarzyszenia w danym roku

294,75 - 213,5 - 316,08 - 319,33 -

Ilość stowarzyszeń biorących udział w klasyfikacji 
w danym roku

- 10 - 6 - 5 - 5
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Uzasadnienie
Informacja „Sport w powiecie jeleniogórskim” została przygotowana i opracowana na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.). Informacja 
ta ma na celu przedstawienie Radzie Powiatu Jeleniogórskiego sytuacji dotyczącej sportu w powiecie 
jeleniogórskim, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć i przedstawieniem perspektyw rozwoju sportu 
powiatowego na najbliższą przyszłość. Informacja stanowi pomoc przy ewentualnym formułowaniu 
i opracowywaniu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego wniosków dotyczących rozwoju sportu na terenie powiatu 
jeleniogórskiego. 
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