UCHWAŁA NR IX/91/2011
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Gminie Lubaczów na lata 2011-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz.
U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857)
Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć PROGRAM ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBACZÓW NA LATA 2011-2015 – stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały nr IX/91/2011
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 31 maja 2011 r.

PROGRAM ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBACZÓW
NA LATA 2011 - 2015
„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią
ruchu”
Dr Wojciech Oczko
I. WPROWADZENIE
Naturalną potrzebą życiową człowieka jest aktywność ruchowa, która stanowi
źródło ogromnej satysfakcji i służy wszechstronnemu rozwojowi organizmu. Dla określenia
aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach i dla
różnych celów, używa się jednego pojęcia – sport. We współczesnym świecie sport jest
ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną. W rozwiniętych społeczeństwach stał
się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – stosownie do możliwości
i zainteresowań obywateli. Jest to bardzo ważna dziedzina w życiu społecznym, mająca
olbrzymi wpływ na rozwój mieszkańców, ich zdrowie i jakość życia. Nabyte od
najwcześniejszych lat nawyki dotyczące potrzeby uprawiania sportu i rekreacji ruchowej będą
procentować w dorosłym życiu. Uczestnictwo mieszkańców Gminy Lubaczów w sporcie oraz
ich osiągnięcia w różnego rodzaju współzawodnictwie będzie w przyszłości możliwe dzięki
m.in. odpowiedniej polityce samorządu lokalnego.
W trosce o stan zdrowia i harmonijny rozwój biologiczny mieszkańców naszej gminy
został opracowany „Program rozwoju sportu w Gminie Lubaczów na lata 2011 – 2015”,
nawiązujący do „Program rozwoju sportu w Gminie Lubaczów na lata 2008-2010” przyjętego
uchwałą Nr XV/162/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 8 lutego 2008 r. oraz do „Strategii
rozwoju sportu do roku 2015”, przyjętą przez radę ministrów w dniu 23 stycznia 2007 r.
Program swoim zasięgiem obejmuje zadania realizowane przez wszystkie placówki
oświatowe i instytucje samorządowe, kluby sportowe oraz stowarzyszenia, których
działalność statutowa związana jest ze sportem i rekreacją ruchową. W niniejszym Programie
sport obejmuje: wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz
sport niepełnosprawnych.
Oferta programowa uwzględnia potrzeby osób w różnym wieku i stanie zdrowia,
a co za tym idzie posiadających zróżnicowany poziom sprawności fizycznej. Program
uwzględnia również zróżnicowany status materialny mieszkańców gminy. Proponowane
w Programie kierunki działań oparte są głównie na funduszach samorządowych oraz środkach
zewnętrznych, pozyskiwanych głównie z programów pomocowych. Obowiązujące obecnie
przepisy nie zachęcają zbytnio przedsiębiorców i instytucji do sponsorowania sportu, dlatego
też rozwój sportu w Gminie Lubaczów zależny jest głównie od przeznaczonych przez Gminę
środków finansowych na ten cel.
U podstaw stworzenia niniejszego dokumentu leży również problem pogarszającego
się stanu wydolności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Znaczny procent tej populacji
wymaga zajęć korygujących wady postawy. Przyczyny takiego stanu rzeczy wynikają
m.in. z niedostatku aktywności ruchowej, nie zawsze właściwego realizowania zajęć
wychowania fizycznego w szkole oraz braku sportowych zajęć pozalekcyjnych, będących
propozycją spędzania czasu wolnego. Problem wynika również z niewystarczająco
urozmaiconej infrastruktury obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy
a niektóre istniejące obiekty wymagają remontu i modernizacji.
Zalety aktywności fizycznej, uprawianej w różnych dostępnych dla każdego formach,
wciąż pozostają niedocenione. Taki stan rzeczy w znacznym stopniu jest spowodowany przez
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barierę finansową oraz zbyt małą ofertą programową ze strony działających instytucji
i organizacji, zajmujących się sportem i rekreacją.
Pomimo wymienionych trudności sport dzieci i młodzieży w ostatnich latach stale się
rozwija i przynosi wymierne sukcesy sportowe, wychowawcze i zdrowotne.
Program określa najważniejsze cele, których realizacja będzie zależała od:
− dostępnych środków finansowych przeznaczonych przez samorząd kolejnych latach,
− pozyskiwania środków zewnętrznych na poprawę infrastruktury oraz rozwój
zawodowy trenerów, nauczycieli i innych osób zajmujących się sportem,
− aktywności instytucji, klubów i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem
i rekreacją,
− promocji sportu w różnych środowiskach.
Niniejszy Program nie ma charakteru zamkniętego, może i powinien być
modyfikowany w momencie zmieniających się przepisów prawa oraz zaistnienia warunków,
których nie można było wcześniej przewidzieć.
II. AKTUALNY STAN KULTURY FIZYCZNEJ
Wiodącą rolę w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej
oraz sportu w Gminie Lubaczów spełniają szkoły, instytucje i stowarzyszenia kultury
fizycznej. Swoje zadania realizują w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji oraz
rehabilitacji ruchowej. Działania te są koordynowane przez Urząd Gminy Lubaczów i mają
charakter planowy, zgodny z określoną polityką lokalną, warunkowaną przez:
- wielkość budżetu,
- aktualne przepisy prawne,
- liczbę stowarzyszeń i rodzaj ich działalności,
- zapotrzebowanie społeczne na czynną aktywność fizyczną,
- stan techniczny gminnej bazy sportowej,
Zadania związane ze sportem i kulturą fizyczną realizowane są w oparciu
o następujący potencjał organizacyjny:
1) Publiczne Przedszkole w Lisich Jamach,
2) Punkty Przedszkolne w Młodowie i Baszni Dolnej,
3) Szkoły Podstawowe (Basznia Dolna, Dąbków, Młodów, Krowica Sama, Lisie Jamy,
Załuże),
4) Publiczne Gimnazja (Basznia Dolna, Młodów, Wólka Krowicka),
5) Uczniowskie Kluby Sportowe:
a. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Partner” w Zespole Szkół
Publicznych w Młodowie,
b. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół II” w Publicznym Gimnazjum w Wólce
Krowickiej,
c. Uczniowski Klub Sportowy „Kryształ” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Lisich Jamach,
d. Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” w Szkole Podstawowej w Krowicy Samej,
e. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” w Zespole Szkół
Publicznych w Baszni Dolnej.
6) Ludowe Kluby Sportowe:
a. „GRANICZNI” Krowica,
b. „ROLNIK” Wólka Krowicka,
c. „START” Lisie Jamy,
d. „WALTER” Opaka,
e. „ZRYW” Młodów,
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f. „HURAGAN” Basznia Dolna,
g. „ORKAN” Załuże,
h. „PIAST” Antoniki.
7) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów,
8) Koła Gospodyń Wiejskich z następujących miejscowości: Budomierz, Krowica Sama,
Krowica Lasowa, Wólka Krowicka, Lisie Jamy, Dąbrowa, Opaka, Załuże, Basznia
Dolna, Basznia Górna, Antoniki, Bałaje, Młodów.
9) Ochotnicze Straże Pożarne w następujących miejscowościach: Basznia Dolna,
Basznia Górna, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Młodów, Szczutków,
Załuże.
Wymienione placówki edukacyjne i organizacje społeczne prowadzą zajęcia
szkoleniowo-treningowe, tworzą system współzawodnictwa sportowego, organizują imprezy
sportowe oraz rekreacyjne. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej odbywa
się w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjad.
Powstaje w ten sposób powszechna i ogólnie dostępna oferta skierowana zarówno do
młodego pokolenia jak i ludzi dorosłych.
Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbywa się na
istniejących obiektach sportowych:
− sala sportowa o wymiarach 30m x 18m oraz „Moje Boisko-ORLIK 2012”
w Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej,
− sala sportowa o wymiarach 12m. x 24m oraz kompleks boisk sportowych w Zespole
Szkół Publicznych w Młodowie,
− zastępcza sala gimnastyczna oraz „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Lisich Jamach,
− zastępcza sala gimnastyczna i kompleks boisk sportowych w Szkole Podstawowej
w Krowicy Samej,
− zastępcze sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej w Załużu, Szkole Podstawowej
w Dąbkowie, Publicznym Gimnazjum w Wólce Krowickiej.
Uczniowskie Kluby Sportowe korzystają ze szkolnych obiektów sportowych i sprzętu
sportowego udostępnianego przez szkoły.
Ludowe Kluby Sportowe realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu korzystają nieodpłatnie z obiektów sportowych (boiska sportowe, szatnie
sportowe) będących własnością Gminy Lubaczów. Członkowie Uczniowskich Klubów
Sportowych i Ludowych Klubów Sportowych opierają swoją działalność na społecznej,
nieodpłatnej aktywności jej członków.
Posiadana infrastruktura sportowa, a zwłaszcza sale sportowe oraz boiska do piłki
nożnej są wykorzystywane do organizowania dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć
sportowych, których głównym zadaniem jest podniesienie aktywności sportowej młodzieży
z terenu Gminy Lubaczów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego,
a możliwość uczestniczenia w zajęciach ma każda, zainteresowana tym osoba. Zajęcia
obejmują takie dyscypliny sportu jak: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy.
III. PRZESŁANKI I ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Opracowanie „Programu rozwoju sportu w Gminie Lubaczów na lata 2011-2015”
uzasadniają następujące czynniki:
1) członkowstwo w UE – nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne,
2) pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży,
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3) niska aktywność mieszkańców Gminy Lubaczów w czynnym uczestnictwie w sporcie
i rekreacji ruchowej,
4) możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej,
5) opracowana w 2007 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku”,
6) istniejący potencjał sportowców i działaczy, tradycje poszczególnych dyscyplin oraz
istniejąca baza sportowa i rekreacyjna.
1.

Członkostwo w UE – nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne.
Po wejściu do Unii Europejskiej w maju 2004 roku Polska znalazła się wśród krajów
funkcjonujących w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i politycznych.
Członkowstwo w Unii spowodowało istotną poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki
i przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego mieszkańców kraju. To stworzyło
możliwości długofalowych działań w zakresie planowania oraz wyznaczania celów
i priorytetów w każdej dziedzinie, również w obszarze kultury fizycznej. Wejście w struktury
UE dało szansę na poprawę infrastruktury sportowej, ale postawiło też wysokie wymagania
przed beneficjentami środków unijnych. Gospodarka rynkowa pozwala z jednej strony na
szybki wzrost kapitału sektora prywatnego, a z drugiej wpływa na ubożenie części
społeczeństwa, pozbawionego dotychczasowej opieki socjalnej państwa.
Unia Europejska nie ingeruje w sferę kultury fizycznej naszego kraju, pozostawiając
suwerenność w prowadzeniu polityki w tym zakresie oraz uznając dotychczasowy dorobek
i tradycje. Jednakże, aby stać się równoprawnym partnerem dla innych krajów
członkowskich, a tym samym rywalizować w sporcie o najwyższe trofea z najlepszymi,
musimy wiele zmienić w dotychczas obowiązujących uregulowaniach prawnych oraz ludzkiej
mentalności. Zmianie musi ulec dotychczasowy model państwa opiekuńczego,
zabezpieczającego całkowicie działania w sferze kultury fizycznej na układ wielo partnerski,
w którym będą uwzględnione potrzeby i interesy, ale i wkład własny wszystkich
uczestniczących podmiotów: związków sportowych, klubów, stowarzyszeń kultury fizycznej,
samorządów terytorialnych oraz na etapie wczesnego szkolenia rodziców i opiekunów
młodych zawodników.
2.

Pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży.
W wielu publikowanych raportach o stanie zdrowia Polaków coraz częściej pojawiają
się niepokojące informacje o pogarszającym się stanie zdrowia dzieci i młodzieży.
Z opublikowanych raportów o stanie zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej wynika, iż z roku na
rok liczba uczniów, u których zdiagnozowano problemy zdrowotne ulega wzrostowi.
Uczniowie z problemami zdrowotnymi stanowią ponad połowę ogółu uczących się w szkole
podstawowej i gimnazjum, a dominującymi zaburzeniami są wady postawy. Mimo wzrostu
ilości uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy oraz zaburzeniami statyki ciała, nastąpił
spadek liczby korzystających z zorganizowanych zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Na pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży niewątpliwie mają wpływ między
innymi takie czynniki jak: złe odżywianie, brak aktywności ruchowej w czasie spędzania
czasu wolnego, znikoma ilość pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także duża ilość zwolnień
lekarskich z obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego.

3.

Niska aktywność mieszkańców Gminy Lubaczów w czynnym uczestnictwie
w porcie i rekreacji ruchowej.
Zauważalna jest niedostateczna aktywność mieszkańców w czynnym uczestnictwie
w sporcie i rekreacji ruchowej. Powodów takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie
w świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu
życia a także z niewystarczającej i mało urozmaiconej bazy sportowej, sprzętu oraz

- strona 4 z 11 -

kwalifikowanej kadry instruktorów, aby móc zaspokoić oczekiwania mieszkańców ciekawą
propozycją programową.
Baza sportowo-rekreacyjna będąca w zasobach samorządu nie jest w stanie w pełni
zaspokoić potrzeb i zainteresowań mieszkańców.
4.

Możliwość pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.
Wejście Polski do Unii Europejskiej dało możliwość korzystania z finansowych
instrumentów przeznaczonych dla nowych państw członkowskich. Są to dodatkowe źródła
bezzwrotnej pomocy materialnej. Głównym celem utworzonych mechanizmów jest realizacja
przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszania różnic gospodarczych
i społecznych w obrębie krajów członkowskich.
5.

Opracowana w 2007 roku „Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku”.
„Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015” została przyjęta przez Radę
Ministrów w dniu 23 stycznia 2007 roku. Przyjęte w strategii założenia wynikają z analizy
aktualnego stanu sportu polskiego. Celem dokumentu jest określenie działań niezbędnych dla
osiągnięcia poziomu wychowania fizycznego i sportu na miarę standardów rozwiniętych
krajów Unii Europejskiej w perspektywie roku 2015.
Strategia określa trzy priorytety działań, które są konsekwencją głównego celu
strategicznego Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku „AKTYWNE I SPRAWNE
SPOŁECZEŃSTWO” i obejmują następujące obszary działania:
1) Popularyzacja sportu dla wszystkich,
2) Wzrost poziomu wyników sportowych,
3) Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Strategiczna wizja rozwoju sportu zwraca uwagę na różnorodne uwarunkowania
zewnętrzne i wewnętrzne, charakterystyczne dla polskiej rzeczywistości. Obok czynników
ekonomicznych, gospodarczych i demograficznych, uwzględnia:
− wzrost świadomości społecznej co do roli sportu w życiu człowieka, jego
znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności,
− rozwój nowych technologii wspomagających charakterystyczne dla sportu
procesy aktywności wysiłkowej,
Strategia w swoich założeniach uwzględnia również określone oczekiwania wobec
postaw i zachowań obywateli, w kategoriach rosnącej świadomości prozdrowotnej, ale
i statusu finansowego (udział środków z budżetu gospodarstw domowych). Nie ma ona
charakteru dokumentu zamkniętego, jest otwarta na innowacyjność.
6.

Istniejący potencjał sportowców i działaczy, tradycje poszczególnych dyscyplin
oraz istniejąca baza sportowa i rekreacyjna.
Gmina Lubaczów posiada pewne tradycje sportowe potwierdzone sukcesami
sportowców i amatorów.
Program rozwoju sportu zakłada stworzenie dalszych, szczególnie korzystnych
warunków dla tych dyscyplin, w których szczególnie młodzi zawodnicy osiągają znaczące
sukcesy. Nie przekreśla jednak możliwości rozwoju tych dyscyplin sportu, które jeszcze nie
mogą poszczycić się większymi osiągnięciami. Dokument jest otwarty na wszystkie
dyscypliny sportu, które przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej mieszkańców
Gminy Lubaczów.
Baza sportowo-rekreacyjna będąca w zasobach samorządu gminy jest głównym
zabezpieczeniem potrzeb uczniów, klubów sportowych w zakresie prowadzonego szkolenia
oraz organizowania zawodów i imprez sportowych. Cała infrastruktura sportowa wzbogacana
o nowe wielofunkcyjne obiekty, ma służyć wszystkim mieszkańcom Gminy.
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IV. ZADANIA PRIORYTETOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wspieranie tworzenia i działalności organizacji społecznych realizujących zadania
z zakresu sporu i rekreacji.
Promowanie aktywności fizycznej i działalności rekreacyjnej z uwzględnieniem
turystyki aktywnej.
Podnoszenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji wśród ludzi dorosłych.
Aktywna turystyka oparta na walorach krajobrazowych, przyrodniczych
i historycznych.
Pomoc w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji trenerskich/instruktorskich do
prowadzenia zajęć sportowych.
Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Doposażanie szkół i stowarzyszeń kultury fizycznej w urządzenia i sprzęt sportowy.
Tworzenie gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
Opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozyskiwania środków finansowych na
rozbudowę, modernizację i zarządzanie infrastrukturą sportową ze źródeł
pozabudżetowych.

1.

Wspieranie tworzenia i działalności organizacji społecznych realizujących zadania
z zakresu sportu i rekreacji.
Gmina Lubaczów będzie zachęcać i wspierać tworzenie organizacji społecznych, które
realizować będą zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W strukturze Uczniowskich Klubów Sportowych utworzone zostaną drużyny piłkarskie
młodzików, które stanowić będą „kuźnię talentów” w piłce nożnej.
W celu zwiększenia aktywności i efektywności w zakresie rozwoju sportu dzieci
i młodzieży w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, nauczyciele
wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy uczestniczyć będą w Programie
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego „Animator sportu dzieci i młodzieży”
w województwie podkarpackim.
2.

Promowanie aktywności fizycznej i działalności rekreacyjnej z uwzględnieniem
turystyki aktywnej.
Społeczeństwo Gminy Lubaczów cechuje niski stopień zaangażowania
w systematyczną aktywność fizyczną. Przyczyn takiego stanu jest wiele. Można tu wyróżnić:
elementy wychowawczo-edukacyjne, stopień zamożności, dostępność do infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej oraz poziom zaangażowania w aktywność różnych organizacji
pozarządowych.
Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych
takich jak nadwaga, słaba przemiana materii, niewydolność układu sercowo-naczyniowego.
U młodych ludzi siedzący tryb życia bywa przyczyną wad postawy. Uprawianie sportu oraz
uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, uwzględniającej turystykę aktywną,
może być pomocne w eliminowaniu z życia młodzieży nałogów i zachowań o charakterze
patologicznym takich jak narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu czy chuligaństwo.
Znaczenie pozytywnego wpływu udziału dzieci i młodzieży w zajęciach sportoworekreacyjnych musi być uświadomione przede wszystkim rodzicom. Od ich inspirującej
i wspomagającej postawy, a także własnego uczestnictwa w dużej mierze zależy
zainteresowanie młodych ludzi sportem.
Właściwa promocja aktywności fizycznej i rekreacyjnej, pozwoli pokazać zdrowotne
efekty aktywności w perspektywie wielu lat życia. Działania promocyjne powinny być
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podejmowane przez: przedszkola, szkoły, organizacje społeczne, wykorzystywać lokalne
środki masowego przekazu i wykorzystywać nowoczesne techniki promocji i edukacji.
Na terenie Gminy Lubaczów organizowane są cykliczne działania sportowe
i rekreacyjne, angażujące osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Są to:
1) Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
2) Gimnazjady,
3) rozgrywki ligowe w piłce nożnej Ludowych Klubów Sportowych,
4) Halowy Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów (seniorzy),
5) Halowy Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów (juniorzy),
6) Eliminacje gminne w ramach udziału w Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa
Stołowego,
7) Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego szkół podstawowych
w warcabach 100 polowych,
8) Eliminacje do turnieju piłki nożnej LKS o Puchar Wójta Gminy Lubaczów,
9) Gminne Święto Sportu Wsi,
10) Finał turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów
11) Turnieje Memoriałowe w Piłce Nożnej:
a) im. Władysława Kolasy i Zdzisława Wojciechowskiego – Załuże;
b) im. Antoniego Zaborniaka – Młodów;
c) im. Juliana Janczury i Mariana Soliło – Lisie Jamy;
d) im. Edwarda Szczybyło – Wólka Krowicka;
e) im. Stanisława Rogalskiego – Basznia Dolna,
12) Turniej piłki siatkowej mężczyzn o puchar Wójta Gminy Lubaczów,
13) Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych
w warcabach 100 polowych.
14) Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gminy Lubaczów o Puchar Wójta
Gminy Lubaczów,
15) udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”,
16) udział w ogólnopolskim „Kwietnym Biegu” pamięci papieża Jana Pawła II,
17) rajdy rowerowe.
Rozważa się organizację mistrzostw mieszkańców Gminy Lubaczów w lekkoatletyce
angażujących obok dzieci i młodzieży szkolnej również dorosłych mieszkańców Gminy.
Wieloletnią tradycją jest również udział Gminy Lubaczów w imprezach
sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez sąsiednie Gminy i Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie.
3.

Podnoszenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Notuje się przypadki uczniów, którzy z różnych względów, głównie zdrowotnych
(zaświadczenie lekarskie) nie biorą udziału w lekcjach wychowania fizycznego lub
uczestniczą w tych lekcjach z pewnymi ograniczeniami.
Program lekcji wychowania można tak skonstruować, aby poprzez zróżnicowanie zajęć
zaktywizować uczestnictwo jak największej liczby uczniów. Odpowiednim rozwiązaniem jest
promowanie autorskich programów wychowania fizycznego.
Atrakcyjność pod względem formy i treści programów realizacji szkolnego
wychowania fizycznego powinna wpłynąć pozytywnie na zainteresowanie i frekwencję na
lekcjach wychowania fizycznego oraz sportowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań będzie udział dzieci i młodzieży
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i w Gimnazjadach obejmujących m. in dyscypliny
lekkoatletyczne i osiągane na tym polu wyniki sportowe.
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Wykorzystując sprzyjające warunki dla harmonijnego rozwoju układu mięśniowego całego
organizmu, należy upowszechnić zorganizowane wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej
połączone z nauką pływania na basen kryty np. do Horyńca lub Jarosławia.
W celu sprawnej organizacji udziału uczniów w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
i Gimnazjadach oraz innych imprez sportowych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej
istotne jest utrzymanie funkcji Gminnego Animatora Sportu oraz wykorzystanie w tym celu
dodatkowych lekcji nauczycieli z art. 42 z Karty Nauczyciela.
Nawiązując do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ważne jest, aby do zajęć sportowych,
głównie pozalekcyjnych włączyć młodzież z grup zagrożonych patologiami społecznymi,
traktując sport i aktywność fizyczną jako element działań profilaktycznych z zakresu
uzależnień.
4.

Popularyzacja uprawiania sportu i rekreacji wśród ludzi dorosłych.
Aby człowiek dorosły chętnie i systematycznie uprawiał sport i rekreację musi od jak
najmłodszych lat wyrabiać taki nawyk. Oprócz aspektu przyjemności płynącej z aktywności
ruchowej powinien mieć świadomość zdrowotnie pozytywnych skutków uprawiania sportu
i rekreacji. Wzorce wyniesione z domu rodzinnego, poparte właściwą edukacją skutkować
będą wzrostem populacji czynie uprawiającej sport i rekreację.
Aktualnie na terenie Gminy Lubaczów działa 8 Ludowych Klubów Sportowych, które
promują głównie grę w piłkę nożną. Trenują i grają w nich juniorzy i seniorzy płci męskiej.
Rozważyć należy utworzenie gminnej drużyny piłkarskiej, która stałaby się dla Gminy
Lubaczów „wizytówką” wysokiego poziomu gry w piłkę nożną oraz gminnej drużyny
kadetek piłki siatkowej dziewcząt do lat 17-tu i zgłoszenie udziału tej drużyny do rozrywek
organizowanych przez Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej.
Dziewczęta i kobiety nie mają typowych organizacji sportowych i to należy
postrzegać w kategorii deficytu Gminy. Swego rodzaju potencjałem w tym zakresie może być
13 działających na terenie Gminy Kół Gospodyń Wiejskich. Propozycją na zwiększenie
aktywności fizycznej dla dziewcząt i kobiet może być korzystanie z powstających tras
rowerowych, zachęcanie do bieganie czy uprawiania coraz bardziej rozpowszechnionej formy
rekreacji w formie marszów Nordic walking.
Okazją do zaktywizowania mieszkańców w różnym wieku i płci jest organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych, podczas których promowane jest uczestnictwo całych rodzin
(igrzyska mieszkańców wsi, rajdy rowerowe, wycieczki, festyny).
5.

Aktywna turystyka oparta na walorach krajobrazowych, przyrodniczych
i historycznych.
Aby turystka aktywna mogła się rozwijać należy zadbać o stworzenie warunków do jej
uprawiania. Sportowy charakter, zdrowotne i poznawcze znaczenie oraz kojarzenie tych form
z czasem wolnym, pozwala oczekiwać skutecznego wpływu tego zadania na wykreowanie
aktywnego stylu życia i wypoczynku.
Walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne Gminy Lubaczów są możliwe do
wyeksponowania przy opracowaniu tras rowerowych i ścieżek pieszych. W tym zakresie
poczynione już zostały pewne kroki, które winny być kontynuowane w kolejnych latach.
W trakcie realizacji jest projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego pn. „Wyznaczenie tras turystycznych na terenie Gminy Lubaczów i Gminy
Horyniec Zdrój wraz z niezbędną renowacją i modernizacją infrastruktury kulturowej
i rekreacyjnej”. Realizacja projektu obejmuje lata 2010-2011.
Gmina Lubaczów realizuje również projekt ze środków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc – Pomoc Rozwojowa 2011 na działanie
pn. „Transfer dobrych praktyk z Gminą Lubaczów na rzecz rozwoju Gminy Niemirów”.
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Trasy rowerowe i ścieżki piesze to nie tylko tworzenie warunków do zwiększenia
aktywności mieszkańców Gminy, integracji społecznej sąsiednich gmin oraz sąsiadujących
państw, ale również forma promocji i zachęty dla potencjalnych turystów oraz inwestorów.
6.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji trenerskich/instruktorskich do
prowadzenia zajęć sportowych.
Za istotne uważa się zwiększenie świadomości organizacji edukacyjnych
i sportowych, co do potrzeby współpracy na rzecz rozwoju edukacji przez sport,
wykorzystanie wartości jakie niesie ze sobą sport w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu
kwalifikacji oraz promowaniu walorów wymiany młodzieżowej poprzez organizację imprez
sportowych i kulturalnych w ramach działalności szkół, organizacji młodzieżowych i klubów
sportowych.
Zadanie to realizowane będzie poprzez udział nauczycieli wychowania fizycznego
w kursach trenerskich i instruktorskich z różnych dyscyplin sportowych, seminariach,
warsztatach metodyczno-sportowych.
Ważne jest, aby zawodnicy Ludowych Klubów Sportowych byli trenowani przez
wyszkolonych instruktorów i trenerów piłki nożnej. Jest to przedsięwzięcie, które wymaga
nakładów finansowych gdyż udział w tych szkoleniach jest odpłatny.
Promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne stanowią w społeczeństwie znaczną grupę. Niejednokrotnie
niepełnosprawność łączy się z izolacją i brakiem dostępu do jakiejkolwiek aktywności.
Polityka społeczna państwa zakłada promowanie działań zmierzających do zintegrowania tej
grupy z osobami pełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków do jej właściwego rozwoju. Do
uprawiania aktywności fizycznej przez osoby niepełnosprawne powinny być stworzone
odpowiednie warunki. Najczęściej motywacją do podejmowania przez osoby
niepełnosprawne aktywności fizycznej jest potrzeba przeżywania pozytywnych emocji
związanych z ruchem, który jest uznanym czynnikiem psychoterapeutycznym. Sport
i rekreacja ruchowa jest formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwiększenie aktywności
fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych wpływa na
podniesienie ich sprawności i wydolności.
Zwrócenie uwagi na osoby niepełnosprawne w środowisku niesie również przesłanie
wychowawcze i etyczne skierowane do osób pełnosprawnych.
7.

8.

Sukcesywne doposażanie szkół i stowarzyszeń kultury fizycznej w urządzenia
i sprzęt sportowy.
Tworząc warunki do upowszechniania kultury fizycznej i sportu należy sukcesywnie
doposażać placówki szkolne i organizacje społeczne w potrzebny sprzęt sportowy,
odpowiedni do prowadzonych sekcji sportowych. Ważne jest również, aby obiekty sportowe
i sprzęt sportowy spełniały wymagane prawem warunki bezpieczeństwa i posiadały
wymagane certyfikaty.
9.

Tworzenie gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego
sukcesu i upowszechnienie sportu.
W ostatnich latach na terenie Gminy Lubaczów oddano do powszechnego użytku dwa
kompleksy boisk sportowo – rekreacyjnych „Moje Boisko Orlik 2012”: w Lisich Jamach
i Baszni Dolnej, które angażują do aktywności fizycznej nie tylko dzieci i młodzież szkolną
ale także ludzi dorosłych. Stały się one doskonałymi centrami promowania sportu i zdrowego
stylu spędzania wolnego czasu.
Obiekt „Moje Boisko Orlik 2012” w Lisich Jamach wzbogacony zostanie w wykonanie:
− bieżni,
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skoczni do skoku w dal i trójskoku,
rzutni do pchnięcia kulą,
ogrodzenia kompleksu wraz z wyposażeniem w drogi komunikacji wewnętrznej,
wyposażenia placu zabaw dla dzieci.

W trakcie prac wykończeniowych jest budowa Sali sportowej w Lisich Jamach.
Ponadto w ramach programu Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013
działanie: „Odnowa i rozwój wsi” realizowany jest projekt
„Budowa stadionu
wielofunkcyjnego w Młodowie”, etap I – budowa boiska do piłki nożnej”
W dalszym ciągu istnieje potrzeba tworzenia nowych oraz rozbudowy i modernizacji
już istniejących obiektów sportowych.
W najbliższych latach planowana jest realizacja następujących inwestycji:
1) kontynuacja „Budowy stadionu wielofunkcyjnego w Młodowie”,
2) modernizacja płyty boiska sportowego i remont szatni sportowej w Baszni Dolnej,
3) remont sali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Młodowie i modernizacja
boisk przyszkolnych,
4) przygotowanie budowy sali sportowej w Krowicy Samej,
5) modernizacja boisk szkolnych w Krowicy Samej i w Baszni Dolnej,
6) modernizacja boisk Ludowych Klubów Sportowych i remonty szatni sportowych,
7) tworzenie miejsc rekreacji, placów zabaw dla dzieci,
8) tworzenie małych boisk na wsiach.
Uregulowania wymaga sprawa boisk sportowych będących w dyspozycji Ludowych
Klubów Sportowych. Na plan pierwszy wysuwa się potrzeba geodezyjnego podziału działek
celem wydzielenia działek zabudowanych budynkami szatni oraz użytkowanych jako boiska
sportowe. Dalsze działania związane są z ich modernizacją i wynikają z „Warunków
przyznania licencji” Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu (ogrodzenie od
widowni, ogrodzenie obiektu, miejsca siedzące, toalety dla widzów, boksy dla zawodników
rezerwowych, parking).
10.

Opracowanie i wdrożenie mechanizmów pozyskiwania środków finansowych na
rozbudowę, modernizację i zarządzanie infrastrukturą sportową ze źródeł
pozabudżetowych.
Realizacja zadań ujętych Programie Rozwoju Sportu w Gminie Lubaczów odbywać
się będzie przy wykorzystaniu:
1) Środków własnych ujętych w budżetach:
a) punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;
b) Gminy Lubaczów;
c) Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie,
2) Istniejących funduszy pomocowych tj.:
a) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
b) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
c) Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
d) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
e) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
f) inne dostępne środki.
3) Darowizny od sponsorów.
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V. WDRAŻANIE I MONITORING
Do monitorowania realizacji programu zobowiązany jest Wójt Gminy Lubaczów,
wypełniający ten obowiązek przy pomocy wyznaczonej do tego celu odpowiedniej jednostki
organizacyjnej – Urzędu Gminy Lubaczowie. Jednostka ta koordynować będzie prace
związane z wdrażaniem i monitorowaniem Programu oraz gromadzić dokumentację związaną
z jego realizacją.
Dla zapewnienia prawidłowego wdrożenia oraz monitorowania Programu Wójt Gminy
Lubaczów powoła zespół złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych
w jego realizację.
Zadaniem zespołu jest opracowywanie propozycji sposobów realizacji zadań oraz
aktualizacja tego dokumentu. Poza członkami zespołu w opracowywaniu propozycji korekt
i uaktualnień do Programu uczestniczyć mogą także przedstawiciele innych instytucji
zaangażowanych w jego realizację.
Co najmniej raz w roku przed sesją absolutoryjną Rady Gminy analizowane będą
postępy w realizacji Programu.
Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:
− akceptację rocznych sprawozdań z realizacji Programu, w szczególności osiągnięcia
celów i rezultatów,
− analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Programu,
− aktualizację Programu,
− monitorowanie uzyskanych efektów,
− uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu Gminy
lub innych dokumentów.
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