SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ZA ROK 2006

DANE OGÓLNE
1. Nazwa: Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
2. Adres: 15 – 087 Białystok, ul. Kościelna 9

3. Regon: 050359274

NIP: 542-24-72-327

4. Bank: Kredyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000
5. Strona internetowa: www.pwszs.bialystok.pl

e-mail: pwszs@poczta.onet.pl

6. Wpis do KRS: nr 0000088337 z 16.04.2004
7. Skład Zarządu PW SZS:
1. Krzysztof Jurgiel
2.
3.
4.
5.

Piotr Chmielewski
Zbigniew Orzeszko
Andrzej Korolczuk
Janusz Bielawski

- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący Urzędujący
- Wiceprzewodniczący
- Sekretarz
- Skarbnik

Funkcyjni członkowie Zarządu stanowią pięciosobowe Prezydium Zarządu.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Andrzej Anszczak
Bogusław Bieliński
Włodzimierz Borowik
Zdzisław Dziewiątkowski
Krzysztof Grabowski
Grzegorz Jurczuk
Czesław Niewiarowski
Ryszard Kuźma
Janusz Ludwiczak
Janusz Łopuski
Edward Małachowicz
Jan Marcińczyk
Karol Sikorski
Piotr Skawski
Bogusław Sowól
Wacław Tarnacki

- powiat moniecki
- powiat wysokiemazowiecki
- powiat bielskopodlaski
- powiat sokólski
- powiat kolneński
- miasto Białystok
- miasto i powiat suwalski
- powiat grajewski
- powiat hajnowski
- powiat siemiatycki
- powiat białostocki
- powiat łomŜyński
- powiat sejneński
- powiat zambrowski
- powiat augustowski
- miasto ŁomŜa

8. Cele statutowe:
1. Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieŜy szkolnej
na obszarze działania Związku.
2. Realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1

9. Zakres działalności statutowej:
Związek realizuje na terenie województwa swoje cele w szczególności poprzez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym.
Organizowanie i prowadzenie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieŜy.
Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
Popularyzowanie higienicznego trybu Ŝycia.
Reprezentowanie w samorządzie wojewódzkim i terenowych organach administracji rządowej spraw
związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieŜy.
Powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku.
Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieŜy moŜliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
Programowanie i organizowanie szkolenia młodzieŜowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego
stylu Ŝycia, rekreacji i sportu.
Organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar powiatu.
Programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w róŜnych formatach dla młodzieŜy
szkolnej.
Działania na rzecz rozbudowy urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych.
Współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieŜy szkolnej z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.
Prowadzenie działalności gospodarczej słuŜącej wyłącznie do realizacji celów statutowych
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku swój roczny program
działalności przedstawił w Kalendarzach Sportowych; szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Kalendarze były zatwierdzone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do realizacji
w szkołach, a zawierały program sportu szkolnego poszczególnych typów szkół oraz podsumowanie
minionego roku szkolnego. Otrzymały je wszystkie szkoły województwa podlaskiego, ponadto dostarczone
zostały do Marszałka Województwa Podlaskiego, prezydentów miast, starostów powiatowych, burmistrzów
i wójtów.
Na terenie województwa podlaskiego wprowadzony został stały system masowych imprez
sportowych dla dzieci i młodzieŜy wszystkich typów szkół. Rywalizacja sportowa prowadzona była na terenie
szkoły, miasta - gminy, powiatu, kończąc finałami wojewódzkimi (wielostopniowe półfinały i finały). W roku
szkolnym 2005/2006 zorganizowanych zostało 906 wojewódzkich imprez sportowych (ponadpowiatowych),
w których uczestniczyło 54 789 zawodników występujących w 6 181 zespołach szkolnych. Przytoczone dane
dotyczą tylko wojewódzkich (ponadpowiatowych) imprez sportowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Sportu, przedstawia je tabela nr 1 z wyszczególnieniem bloków dyscyplin sportowych oraz z podziałem na typy szkół.

tabela nr 1
lp.
1

1
2
3
4
5
6
7

blok dyscyplin sportowych
2

lekkoatletycznych
gier zespołowych
gier małych
sportów wodnych
sportów zimowych
sportów obronnych
gimnastycznych
łącznie

8
9
10

szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
łącznie

liczba imprez
3

100
675
78
20
18
10
5
906
287
237
382
906

liczba zawodników
4

19 282
29 848
2 622
1 720
735
216
366
54 789
17 927
18 924
17 938
54 789

2

liczba zespołów
5

2 568
2 505
657
172
146
72
61
6 181
2 285
2 197
1 699
6 181

Igrzyska (szkoły podstawowe) rozgrywane były w czternastu następujących dyscyplinach
sportowych: biegi przełajowe; sztafetowe, indywidualne, lekka atletyka; sztafety, czwórbój, indywidualna,
piłka noŜna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, unihokej, tenis stołowy; druŜynowy, badminton;
druŜynowy, szachy; druŜynowe, pływanie; sztafety i indywidualne , łyŜwiarstwo; „Błękitna Sztafeta”,
narciarstwo biegowe; indywidualne i sztafety, aerobik; rekreacyjny dziewcząt.
Gimnazjadę (gimnazja) przeprowadzano w trzynastu następujących dyscyplinach sportowych:
biegi przełajowe; indywidualne, sztafetowe, lekka atletyka; sztafety, liga, indywidualna, piłka noŜna;
chłopców, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy; druŜynowy, badminton; druŜynowy, szachy;
druŜynowe, pływanie; sztafety i indywidualne, łyŜwiarstwo szybkie; na torach krótkich, narciarstwo
biegowe; indywidualne i sztafety, aerobik; rekreacyjny dziewcząt.
Licealiada (szkoły ponadgimnazjalne) reprezentowana była w dwunastu dyscyplinach
sportowych: biegi przełajowe; indywidualne, sztafetowe, lekka atletyka; sztafety, liga, indywidualna, piłka
ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy; druŜynowy, szachy; druŜynowe, łyŜwiarstwo szybkie; na
torach krótkich, narciarstwo biegowe; indywidualne, sporty obronne; „Sprawni jak Ŝołnierze”, strzelectwo;
„Srebrne Muszkiety”, aerobik; rekreacyjny dziewcząt. Największą popularnością wśród dziewcząt i
chłopców szkół ponadgimnazjalnych cieszyły się; z imprez lekkoatletycznych – indywidualne biegi
przełajowe (dziewczęta – 38 szkół, chłopcy – 44), z gier zespołowych – siatkówka (dz. – 34, ch. – 47),
z pozostałych dyscyplin – tenis stołowy (dz. – 40, ch. – 60).
DuŜą popularnością wśród szkół ponadgimnazjalnych cieszyły się ligi w grach zespołowych
(koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej). W bieŜącym roku szkolnym w rozgrywkach ligowych i w walce
o wejście do ligi uczestniczy 168 zespołów; w siatkówce 34 zespoły dziewcząt i 47 zespołów chłopców,
w koszykówce 22 - dziewcząt i 35 - chłopców oraz w piłce ręcznej 11 - dziewcząt i 19 - chłopców.
W minionym roku szkolnym w ligach szkół ponadgimnazjalnych rozegrano 1020 meczy (362 dz., 658 ch.) ,
w tym: 536 siatkówki (216 dz.,380 ch.), 340 koszykówki (121 dz.,219 ch.), i 144 piłki ręcznej (25 dz.,119 ch.).
Aby mieć pełny obraz wielkości sportu dzieci i młodzieŜy szkolnej w naszym województwie
naleŜy uwzględnić jeszcze dane dotyczące imprez sportowych powiatowych i miejsko – gminnych
finansowanych przez prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów. Zarządy Powiatowe Szkolnego
Związku Sportowego swoją działalność prowadzą na podstawie programów przedstawionych w
Kalendarzach Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, organizując rocznie około 800
imprez sportowych, przeciętnie po 50 w kaŜdym powiecie, a większość są to imprezy wielostopniowe.
W ciągu roku byliśmy takŜe organizatorami imprez, szkoleń, obozów sportowych i innych
zadań zleconych przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, a finansowanych przez
Ministerstwo Sportu, były to:
1. Dwie edycje programu „Animator sportu dzieci i młodzieŜy”.
2. Dwie edycje programu „Animator sportu osób niepełnosprawnych”.
3. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów.
4. Regionalne zawody lekkoatletyczne pod nazwą „MłodzieŜ na dworze Królowej Sportu”.
5. Finał Krajowy Gimnazjady w lidze lekkoatletycznej.
6. Trzy letnie obozy sportowe.
7. Szkolenie animatorów – wolontariuszy sportu szkolnego.
8. Regionalne, masowe biegi przełajowe.
9. Kurs sędziów aerobiku.
W celu dalszej mobilizacji szkolnych – uczniowskich klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad
pedagogicznych i nauczycieli wychowania fizycznego do wzmoŜonej pracy nad upowszechnianiem kultury
fizycznej i sportu szkolnego, prowadzone jest wojewódzkie współzawodnictwo sportowe poszczególnych
typów szkół o Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty i o doroczny tytuł najbardziej usportowionej szkoły
województwa podlaskiego. We współzawodnictwie klasyfikowane są tylko te szkoły których młodzieŜ
uczestniczyła w wojewódzkich (ponadpowiatowych) zawodach sportowych. W minionym roku szkolnym
sklasyfikowanych zostało łącznie 491 szkół; w tym 231 szkół podstawowych, 165 gimnazjów i 95 szkół
ponadgimnazjalnych. Podsumowanie współzawodnictwa odbyło się z równoczesną Inauguracją Sportowego
Roku Szkolnego 16 września na lekkoatletycznym Stadionie Miejskim w Białymstoku w obecności;
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parlamentarzystów, przedstawiciela Ministerstwa Sportu, Wojewody i Marszałka Województwa
Podlaskiego, władz wojewódzkich, samorządowych i oświatowych, prezydentów miast i starostów,
burmistrzów, wójtów, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieŜy ośmiu najlepszych sportowo szkół w kaŜdym
przekroju (młodzieŜ rozgrywała sztafetowe biegi lekkoatletyczne). Podlaski Kurator Oświaty osobiście
wręczał puchary dyrektorom wyróŜnionych szkół, a takŜe listy gratulacyjne nauczycielom wychowania
fizycznego tychŜe szkół. Cała uroczystość prowadzona była z zachowaniem ceremoniału olimpijskiego ze
szczególnym podkreśleniem roli wychowawczej sportu szkolnego.
Z aprobatą i o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w sporcie dzieci i młodzieŜy
szkolnej prowadzone były klasyfikacje powiatów, gmin miejskich i gmin wiejskich, której doroczne
podsumowanie odbyło się na przedstawionej uroczystości sportu szkolnego. Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego osobiście wręczył pamiątkowe Puchary wyróŜnionym prezydentom miast, starostom
powiatowym, burmistrzom i wójtom.
Zakładany program działalności Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
na rok 2006 został zrealizowany w całości. Prowadzona działalność w tak szerokim zakresie, o którym
świadczy realizacja zadań wymienionych w sprawozdaniu, była moŜliwa tylko dzięki licznej rzeszy oddanych
sprawie wolontariuszy. Dzięki ich zaangaŜowaniu w organizację, wytrwałe zabiegi o środki finansowe,
bezinteresownej, społecznej działalności na rzecz dobra dzieci i młodzieŜy, moŜemy stwierdzić, Ŝe w roku
2006 nastąpił dalszy postęp w sporcie szkolnym naszego województwa.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego

Piotr Chmielewski

Białystok, 5 styczeń 2007
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