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I. Wstęp

Jedną z najważniejszych cech charakteryzujących rozwój wspólnot lokalnych jest
systematyczny wzrost nakładów na „inwestowanie w człowieka”, - w jego wiedzę,
umiejętności, kulturę i zdrowie. Inwestycje tego typu przynoszą efekty dopiero w dłuższym
czasie, lecz ich zaniechanie znacznie szybciej przynosi skutki negatywne, co w sumie
kosztuje społeczeństwo dużo więcej.
Sport ma przemożny wpływ na rozwój młodego człowieka. W każdej dziedzinie życia,
jak i w kształtowaniu się osobowości jednostki sport zostawia po sobie ślad. Ma on
decydujące znaczenie na proces rozwoju charakteru człowieka. Uczy wielu zachowań, które
powinny towarzyszyć ludziom podczas niezliczonej ilości sytuacji codziennych.
Uprawianie sportu uczy nas jak rywalizować z innymi osobami, jak należy
postępować zgodnie z zasadami uczciwego współuczestnictwa w zawodach sportowych. Ma
to znaczący wpływ na ukierunkowanie młodej jednostki na podążanie za zasadami fair-play.
Jest to szansa na nauczenie się uczciwości w życiu codziennym. Idee wyniesione z
trenowania jakiejś konkurencji często znajdują swoje odpowiednie miejsce wśród
codziennych okoliczności. Uczciwość jest piękna zaletą, jednak wiele osób zapomina o jej
znaczeniu. Dlatego sport może nauczyć nas jak powinno się być prawym.
W rywalizacji sportowej trzeba się cieszyć ze zwycięstw, ale zarazem trzeba pogodzić
się z porażkami. W życiu codziennym nie zawsze wygrywamy.
Młodzi ludzie dzięki uczestnictwie w zajęciach ruchowych poznają te zasady, dzięki
czemu w dorosłym życiu łatwiej jest im je wykorzystać.
O wiele dojrzalej przyjmują porażki i przeciwności losu, niż osoby pozbawione tej idei
sportowej.
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W Polsce, podobnie jak w innych krajach wspólnot europejskich - kultura fizyczna jest
trwałym elementem polityki państwa. (art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władze
publiczne są zobowiązane do popierania rozwoju kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i
młodzieży. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej określiła, że obowiązkiem
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej i
rekreacji ruchowej jest tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla
rozwoju tych dziedzin.)
Stąd też administracja państwowa a przede wszystkim władze samorządowe
wszystkich szczebli są odpowiedzialne za jej stan oraz rozwój wszystkich jej dziedzin.
Sport winien przynosić człowiekowi sprawność, radość i zdrowie oraz być okazją do
rozwijania cennych cech osobowości. Ponieważ powszechnie akceptowany system wartości
w wielu rodzajach sportu ulegał licznym wypaczeniom, istnieje naszym zdaniem potrzeba
przywrócenia tych wartości, które stanowią o społecznym znaczeniu sportu a które powinny
przyświecać człowiekowi w działaniu praktycznym.
Należy propagować ideę usportowienia dzieci i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży trudnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym. W tym
aspekcie ważne jest współdziałanie ze wszystkimi osobami i instytucjami które, na co dzień
pracują z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami społecznymi.
Na bazie rozbudowywania takich postaw spodziewamy się skutecznego postępu w
rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, sprawność niesie zdrowie, a zdrowie
radość.
Jest to, jak się wydaje metoda przeciwstawiania się negatywnym społecznie skutkom
specjalizacji w sporcie, które z pobudek nie zawsze czystych faworyzują niektórzy trenerzy
jak również rodzice.
Sport jest ważnym elementem strategii działania samorządu gminy Trzebielino na
rzecz jej rozwoju, gdyż wpływa on na jakość życia mieszkańców, przyczynia się do
kształtowania zdrowego społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu regionu,
zaangażowanego w rozwiązywanie codziennych
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problemów, a przede wszystkim

społeczeństwa wolnego od uzależnień i patologii. Zdrowe społeczeństwo buduje pozytywny
wizerunek gminy.

II. Uwarunkowania propagowania sportu w gminie
Trzebielino

Gmina Trzebielino położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego i
północnej części powiatu bytowskiego. Jednocześnie gmina zlokalizowana jest centralnie w
stosunku do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast : Kępice, Miastko, Słupsk i
Bytów.
Gmina Trzebielino sąsiaduje z 5 gminami :
-od północy – z gminami Kobylnica i Dębnica Kaszubska
-od wschodu – z gminą Kołczygłowy
od południa – z gminą miejsko-wiejską Miastko
-od zachodu – z gminą miejsko-wiejską Kępice
Gmina Trzebielino położona jest w województwie pomorskim, powiat bytowski, przy
drodze krajowej Poznań – Słupsk, 50 km od Bałtyku.
Gmina leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jej obszar to ponad 225
km².
W obszarze gminy dominują lasy, które zajmują 62% powierzchni i to właśnie one
stanowią największy jej kapitał. Bogate w owoce runa leśnego przyciągają grzybiarzy. W
większości są to lasy sosnowo-bukowe, które kryją w sobie szereg osobliwości
przyrodniczych m.in. rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt.
Przez tereny gminy przebiega jedna z największych rzek Pomorza–Wieprza oraz inne
mniejsze: Pokrzywna, Bystrzenica, Bożanka. Leśny odcinek Wieprzy, na południe od
Broczyny, stanowi obszar lęgowy ptaków, gatunkowo związanych z rzekami o bystrym
prądzie tj. pliszka górska, zimorodek, gągoł, tracz, nurogęś. Spośród ssaków chronionych
występuje tu wydra i bóbr. W okolicach wsi Zielin znajduje się cenny przyrodniczo rezerwat
– Torfowisko Zielin Miastecki, skupiający rzadkie gatunki roślin tj. rosiczka okrągłolistna,
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wełnianka, grążel żółty, grzybień biały oraz ptaków: żuraw, myszołów, kania ruda oraz orzeł
bielik.
Do ciekawostek przyrodniczo-historycznych należą pozostałości osady neolitycznej
oraz cmentarzyska kurhanowe. Na terenie gminy znajdują się też liczne zabytki wpisane do
rejestru zabytków.
Jednostki samorządu terytorialnego w myśl przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) realizują zadania w
zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, przeznaczając na ten cel część dochodów
własnych. Mogą być one wykonywane poprzez własne jednostki organizacyjne (ośrodki
sportu i rekreacji, szkoły) lub powierzane do realizacji innym podmiotom (stowarzyszeniom
kultury fizycznej).
Samorząd Gminy Trzebielino uznaje, że stowarzyszenia sportowe, uczniowskie kluby
sportowe utworzone na terenie gminy, a także szkoły w których organizuje się wiele zajęć
pozalekcyjnych najlepiej znają potrzeby środowiska, w którym działają.
Gmina Trzebielino wspiera finansowo i organizacyjnie te instytucje w ich codziennej
pracy. Aktualnie mieszkańcy naszej gminy, mogą rozwijać i podnosić swoje umiejętności
sportowe w:
•

stowarzyszeniach sportowych
- GKS „DIAMENT” Trzebielino
- UKS „Gladiator” przy Gimnazjum w Starkowie

•

pozalekcyjnych zajęciach organizowanych przy szkołach
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III. Rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych w
gminie Trzebielino

Sportowe

zajęcia

pozalekcyjne

w

gminie

Trzebielino

cieszą

się

dużym

zainteresowaniem wśród dzieci młodzieży, a także wśród dorosłych mieszkańców naszej
gminy, którzy biorą w nich aktywny udział. Coraz częściej pojawiają się więc głosy, aby
zwiększyć liczby godzin tych zajęć oraz wzbogacić je o nowe dyscypliny sportowe zgodnie z
zainteresowaniami uczniów. Trudności ekonomiczne oraz kłopoty lokalowe sprawiają, że
liczba zajęć pozalekcyjnych jest ograniczona. Sytuacja ta mobilizuje samorząd do pracy nad
stworzeniem warunków i możliwości dzieciom i młodzieży wiejskiej do rozwijania
zainteresowań sportowych poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty, która będzie uwzględniała
zainteresowania potencjalnych uczestników. Na dzień dzisiejszy w zajęciach sportowych
prowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zajęciach organizowanych w
ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz GKS „DIAMENT” uczestniczy
duża grupa dzieci i młodzieży. Aktywizacja sportowa odbywa się poprzez doskonalenie
umiejętności w następujących dyscyplinach sportowych:
- piłka nożna
- piłka koszykowa
- gimnastyka artystyczna
- tenis stołowy
Trudna sytuacja, jaka panuje w środowisku wiejskim, gdzie brak hal sportowych i
boisk oraz ich zły stan, który wymaga ciągłej modernizacji, wpływa niekorzystnie na
upowszechnianie sportu na wsi. Wyklucza to także możliwość organizacji imprez
sportowych.
Chcąc pokazać i udowodnić, że sport jest ważnym elementem strategii działania
samorządu gminy Trzebielino, wybudowano tzw. Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Pieniądze
na realizację zadania pozyskano z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie
działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.
Dziś Gmina Trzebielino szczyci się pięknym boiskiem i nowoczesnym zapleczem
sportowym. w którym znajdują się szatnie dla gości, gospodarzy i sędziów z zapleczem
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sanitarnym, ustęp ogólnodostępny, magazynek pomieszczenia klubu i trenera oraz sala ze
swoim zapleczem. Powierzchnia użytkowa: 289,95 m2, powierzchnia zabudowy: 328,39 m2.
Dzięki Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu w gminie Trzebielino, sport nabiera
nowego wymiaru.
Stworzona została możliwość do rozwoju gier zespołowych i rozgrywek ligowych.
Aby należycie wykorzystać obiekt, samorząd wraz ze Stowarzyszeniem Sportowym
„DIAMENT” Trzebielino stara się pozyskiwać pieniądze na doposażenie zaplecza, a także na
organizację imprez sportowych.
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IV. Wybrane problemy związane z aktualną
Sytuacją sportu w gminie Trzebielino

•

Konieczne jest dostosowanie szkolnego programu wychowania fizycznego do standardów
europejskich współcześnie obowiązujących w krajach cywilizowanych, które wyrażają
się koniecznością zapewnienia każdemu dziecku codziennej, minimum jednogodzinnej
aktywności fizycznej. Stworzenie bazy niezbędnej do jej przeprowadzenia jest wspólnym
obowiązkiem rodziców administracji szkolnej jak i samorządowej. Stan bazy sportowej
Gminy Trzebielino na dzień dzisiejszy nie umożliwia realizacji tego zadania.

•

Postulowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki zmian organizacyjnych i
programowych wyrażające się poprzez tzw. minimum programowe uzupełnione o zajęcia
dodatkowe wybierane przez uczniów jest działaniem korzystnym, pozostawiającym
możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań ucznia w tym kształtowanie
trwałych nawyków aktywności fizycznej – tzw. „sporty całego życia”. Są jednak trudne
do wdrożenia z uwagi na trudności natury finansowej.

•

Ocena szkolna z wychowania fizycznego (szczególnie w szkołach podstawowych)
powinna być wyrazem nie poziomu sprawności, ale systematycznej pracy ucznia w
zakresie sprawności, rozwoju jego wiedzy z tego przedmiotu, rozwoju nawyków
zdrowotno –higienicznych, umiejętności samooceny swego zdrowia i sprawności, a więc
musi uwzględniać efekty procesu edukacyjnego, a nie wrodzoną sprawność.

•

Każde dziecko zainteresowane rozwojem sportowym powinno mieć zagwarantowaną
możliwość realizacji swoich oczekiwań w tym zakresie. Coraz częściej spotykamy się z
postulatem przywrócenia tzw. SKS-ów płatnych dla nauczycieli.

•

Celowym wydaje się roztaczanie przez szkołę, szczególnej opieki pedagogicznej i
socjalnej nad uczniami uprawiającymi sport kwalifikowany w klubach sportowych.
Należy dążyć do tego, aby każdy młodemu człowiekowi naszej gminy pomóc w wyborze
i zgłoszeniu do klubu sportowego w celu uprawiania wybranej dyscypliny.
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V. Cele wyznaczone w Programie rozwoju sportu dla
dzieci i młodzieży w gminie Trzebielino

1. Należy dążyć do modernizacji i remontów oraz utrzymanie istniejącej bazy sportowej
poprzez:
· poprawę warunków sanitarnych dla osób uczęszczających na zajęcia sportowe,
· podniesienie warunków bezpieczeństwa uprawiania sportu oraz widzów na imprezach
sportowych,
· poprawę estetyki obiektów.
2. Promocja różnorakich systemów współzawodnictwa sportowego na szczeblu
środowiskowym , pozwalających na spełnienie naturalnych dążeń do rywalizacji (np. ligi
amatorskie, mistrzostwa szkół).
3. Opracowanie i realizacja długofalowych programów edukacyjno – popularyzatorskich
kształtujących powszechną świadomość dobra kultury fizycznej, jako istotnego elementu
profilaktyki zdrowotnej wszystkich grup społecznych i wiekowych, jako ważnej składowej
systemu wychowania.
4. Stworzyć warunki do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla młodzieży
uzdolnionej ruchowo, ale również dla osób nie mogących czynnie uprawiać sportu
kwalifikowanego.
5. Umocnić i doskonalić szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w uczniowskich klubach
sportowych, zapewnić prawidłowo wykształconą kadrę instruktorsko - trenerską.
6. Stworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych sekcji sportowych, tak aby młodzież z
gminy Trzebielino miała możliwość wyboru dyscypliny spośród
większego wachlarza propozycji.
7. Rozpocząć działania w kierunku nowych inwestycji fizycznej.
8. Wytworzyć system, w którym istniałaby możliwość wykorzystywania sportowych
obiektów szkolnych na lekcje, treningi i zawody, również przez dzieci i młodzież nie
będących uczniami tych szkół.
11. Nawiązać współpracę zagraniczną z klubami i stowarzyszeniami sportowymi w celu
wymiany grup sportowych w różnych dyscyplinach sportu oraz organizacji wspólnych
zawodów i imprez sportowych.
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VI. System finansowania działalności sportowej
Fundusze na rozwój sportu w gminie Trzebielino mogą pochodzić z następujących źródeł:
 budżetu samorządów (gmina, powiat, województwo),
 budżetu centralnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Polska
Konfederacja Sportu),
 z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Trzebielinie
 pozyskiwane w ramach realizacji programów Unii Europejskiej,
 pozyskane od sponsorów prywatnych i prawnych.
Samorząd gminy Trzebielino przyjmuje stanowisko, że wydatki na szerzenie kultury
fizycznej są jak najbardziej uzasadnione, gdyż są inwestycją w lepsze jutro.
Koniecznością staje się wzmożona aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
na upowszechnianie sportu.
Zadaniem samorządu jest skuteczność w zakresie zdobywania funduszy na budowę i
modernizację obiektów sportowych w naszej gminie, a także ciągła dbałość o rozwój sportu
szkolnego.
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