SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ROKU 2009

W roku 2009r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni przeprowadził następujące imprezy
sportowo-rekreacyjne:
1.

Ferie Zimowe 2009 - w dniach od 19 do 31 stycznia 2009r. odbywały się codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 zajęcia z dziećmi w ramach ferii
zimowych 2009. W pierwszym tygodniu na hali OSiR przy ul. Sportowej w Bogatyni,
a przez 2 tygodnie w szkołach miasta i gminy Bogatynia, w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie, w Zespole Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Porajowie, w Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni. Przeprowadzano
zajęcia sportowo – rekreacyjne i plastyczne z realizacją programu profilaktyki
uzaleŜnień. Zorganizowano zajęcia na kręgielni i basenie, wyjazdy do kina na seanse
filmowe: „Wyspa Nim” i „Łowcy smoków” oraz pokaz Iluzjonisty, a takŜe spotkanie
z Policjantem „Bezpiecznie Ŝyć” Dla dzieci ze
szkół
z
Działoszyna,
Porajowa
i Trzcińca zapewniono transport. W ramach
zajęć sportowych uczestnicy poznawali
i doskonalili techniki gier zespołowych, w
ramach zajęć na basenie odbywały się
zabawy
oswajające
w
wodzie
oraz
doskonalenie techniki pływania, w ramach
zajęć na kręgielni poznawali sprawną
technikę gry w kręgle, w ramach zajęć
plastycznych
wykonywali
przeróŜne
prace
przy
wykorzystaniu obejrzanych filmów w kinie oraz po
przeprowadzonych pogadankach na temat szkodliwości
uŜywek takich jak alkohol, nikotyna i narkotyki.
Przeprowadzono równieŜ szereg rozmów na temat
zdrowego trybu Ŝycia, higieny osobistej, poskramiania
złości, zrozumienia drugiego człowieka, asertywności,
radzenia sobie z problemami, budowania atmosfery
wzajemnego zaufania, itp. Łącznie w zajęciach wzięło
udział 282 uczniów. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana
kadra instruktorska.

2.

Charytatywny Turniej w Halowej Piłce
NoŜnej – 24 stycznia wspólnie z klubem
MKS Granica oraz Fundacją „Górnik
przywraca nadzieję” zorganizowano turniej
w
celu
zgromadzenia
środków
finansowych na rehabilitację Kasi Mazur
mieszkanki gminy Bogatynia. Udało się
zgromadzić kwotę 2.700,00 zł.

3.

VIII Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej o Puchar Komendanta Policji
7 lutego po raz ósmy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu rozegrano
turniej dla słuŜb mundurowych. Udział wzięło 9 druŜyn z Polski i 1 druŜyna z Niemiec:
Policja Lubań, Policja Goerlitz, Policja Wrocław, Policja Bolesławiec, StraŜ PoŜarna
Zgorzelec, StraŜ Graniczna Lubań, Policja Zgorzelec, Policja Bystrzyca Kłodzka,
Policja Lwówek i Policja Ząbkowice.

4.

Turniej Halowej Piłki NoŜnej LZS-ów - 21 lutego 2009 r. Udział w turnieju wzięły
reprezentacje LZS-ów z gminy Bogatynia: WKS "Gięty" Krzewina, LZS Działoszyn Posada, LKS "Jaśnica" Opolno Zdrój, LKS "Sudety" Sieniawka, LKS „Pogoń”
Markocice, LKS „Izery” Jasna Góra. ZwycięŜyła druŜyna LKS Pogoń Markocice,
2 miejsce – LKS „Sudety” Sieniawka, 3 miejsce - LKS „Jaśnica” Opolno Zdrój,
4 miejsce – LZS Działoszyn–Posada, 5 miejsce – LKS Izery Jasna Góra, 6 miejsce –
WKS „Gięty”.

5.

Spotkanie z najlepszymi sportowcami i trenerami 2008 – 23 lutego 2009r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbyło się zainicjowane przez
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia spotkanie z najlepszymi sportowcami
i trenerami roku 2008. Podsumowanie przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Bogatyni. WyróŜniono 41 sportowców i 10 trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe
i turystyczno-krajoznacze na szczeblu
ogólnopolskim
i
międzynarodowym
z klubów działających na terenie gminy
Bogatynia. Nagrody dla naszych wybitnych
sportowców i trenerów wręczyli Burmistrz
Andrzej Grzmielewicz, Z-ca Burmistrza
Jerzy Stachyra, Z-ca Burmistrza Dominik
Matelski oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bogatyni Konrad Wysocki.
Laureaci otrzymali pamiątkowe statuetki i
nagrody rzeczowe. Mamy w swojej gminie
wspaniałych
lekkoatletów,
szachistów,
tancerzy, badmintonistów, raketlonistów, krajoznawców i zawodników taekwondo.

6.

Turniej Bilarda – 21 marca 2009r. - odbył się Turniej Bilarda z gościnnym występem
Bogdana Wołkowskiego (ur. 1957), polski mistrz trików bilardowych i stokerowych.
Od 1998 wielokrotnie zdobywał mistrzostwo świata w trikach, zarówno na stole do
snookera, jak i do pool-bilarda. Jest nie tylko wykonawcą, ale równieŜ twórcą wielu
pokazowych zagrań. Mistrz poza wspaniałym pokazem udzielił równieŜ naszym
gminnym bilardzistom profesjonalnych porad, a takŜe nauczył kilku trudnych zagrań.
Turniej rozegrano systemem grupowym (do dwóch wygranych fremów), następnie
mistrzowie grup rozegrali mecz o 1 miejsce, a wicemistrzowie o 3 miejsce. Łącznie
odbyło się 14 spotkań.

7.

MłodzieŜowe Mistrzostwa Polski Taekwondo – 18 kwietnia na hali sportowej przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po raz pierwszy rozegrane zostały zawody
Taekwondo - zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni, Klub
Sportowy GROM oraz Polski Związek
Taekwondo Olimpijskiego. Zawody
zgromadziły
84
zawodników
reprezentujących 24 kluby. KS GROM
będąc
organizatorem
imprezy
jednocześnie brał czynny udział we
współzawodnictwie, wystawiając w II
Rundzie do walk dwóch zawodników w
najcięŜszej kategorii wagowej +87 kg.
Obaj Panowie znaleźli się na
podium,Tomasz Łabędź zdobywając
złoto oraz Grzegorz Bzowski srebro tym samym zakwalifikowali się do Finału MłodzieŜowych Mistrzostw Polski, które
odbędą się 15 maja w Ciechanowie.

8.

Trójbój siłowy – 18 kwietnia w sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bogatyni odbyły się po raz drugi zawody w trójboju siłowym. Dyscyplina sportu
w skład której wchodzą trzy boje: przysiad, wyciskanie sztangi oraz martwy ciąg
została rozegrana w dwóch kategoriach: juniorów i seniorów. Zawodnicy byli
klasyfikowani metodą Wilksa uwzględniającą zarówno podniesiony cięŜar jak i wagę
zawodnika. Większość startujących poprawiła swoje Ŝyciowe wyniki, a same zawody
stały na bardzo wysokim poziomie.

9.

Miejsko-Gminna Liga Pływacka – liga rozpoczęła się w listopadzie 2008r,
a zakończyła w kwietniu 2009r. Łącznie odbyło się 5 edycji. Aby zostać
sklasyfikowanym naleŜało mieć minimum trzy starty. Wystartowała łącznie ponad
setka dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Celem imprezy jest propagowanie pływania wśród
dzieci młodszych oraz stwarzanie im moŜliwości rywalizacji w grupie rówieśników.
Istotą jest udział w zawodach oraz
moŜliwość samorealizacji, osiągane
wyniki
nie
są
najwaŜniejszym
elementem tej rywalizacji. Zgodnie z
ideą imprezy największą wartość
stanowi
masowość
udziału,
wyzwolenie
u
dzieci
ambicji
samodoskonalenia
oraz
zaproponowanie
sposobu
na
wykorzystanie
czasu
wolnego.
Progresja kolejnych wyników będzie
ogromną satysfakcją dla uczestników
i dowodem słuszności podjętej inicjatywy. Głównym celem dla dzieci jest wzięcie
udziału w zawodach oraz wygrywanie z własnymi słabościami i dystansem 25 m.
Promujemy
rywalizację
opartą
na
spontaniczności. Dzieci w wieku szkoły
podstawowej są najwłaściwszym odbiorcą
powyŜszych załoŜeń. Naszym celem jest
zwrócenie uwagi na pływanie jako formę
rekreacji ruchowej.

10. Wędrówka „Na wspólnej drodze” – 25 kwietnia wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy
Bogatynia oraz Bogatyńskim Ośrodkiem kultury zorganizowano wędrówkę w ramach
współpracy miast „Mały Trójkąt” i organizowana wspólnie z sąsiadami z Czech
i Niemiec: Hradkiem n/n Nisou i Zittau na Styku Trzech Granic w Porajowie. Podczas
wędrówki spotykają się i zacieśniają więzi mieszkańcy przygranicznych miast z Polski,
Czech i Niemiec. Średnio udział w wędrówce bierze około 500 osób i więcej.
11. III Otwarte Mistrzostwa Badmintona – 25 kwietnia 2009r. Mistrzostwa rozegrano
w 5 kategoriach: chłopcy i dziewczęta szkół podstawowych, chłopcy i dziewczęta
gimnazjum oraz Open. Udział wzięły 52 osoby.

12. Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Lekkiej Atletyce – 9 maja 2009r. na
stadionie sportowym przy ul. Białogórskiej 28 w Bogatyni odbyły się Mistrzostwa
Dolnego Śląska Juniorów w Lekkiej Atletyce. Organizatorem zawodów był Dolnośląski
Związek Lekkiej Atletyki oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Podczas
mistrzostw gościnnie wystąpił nasz
znakomity polski lekkoatleta, srebrny
medalista Igrzysk Olimpijskich w
Pekinie w rzucie dyskiem Piotr
Małachowski. Piotrek to znakomity
polski lekkoatleta, srebrny medalista
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w rzucie
dyskiem. Zawodnik jest jednym z
najbardziej utalentowanych miotaczy
młodego
pokolenia.
Czterokrotny
rekordzista Polski w rzucie dyskiem
(66.21 - 2006, 66.61 - 2007, 66.65 2008, 68.65 - 2008). Srebrny medalista młodzieŜowych mistrzostw Europy (Erfurt
2005 - 63,99), szósty zawodnik mistrzostw świata juniorów (Kingston 2002 - 60,46),
mistrzostw Europy seniorów w Goteborgu (2006 - 64,57) i Finału Lekkoatletycznego
IAAF (Stuttgart 2006 - 62,50). Dwukrotny zwycięzca zawodów superligi Pucharu
Europy (Malaga 2006 - 66,21 i Monachium 2007 - 66,09) oraz Zimowego Pucharu
Europy w Rzutach (Tel Awiw-Jafa
2006 - 65,01). W 2007 zajął
podczas ZPE w Jałcie 2. miejsce
(65,06). Był 3. podczas superligi
PE w Annecy (2008 - 63.20). DuŜy
sukces odniósł na koniec sezonu
2007, zajmując 3. miejsce w
Światowym
Finale
IAAF
w
Stuttgarcie - 65.35. Podczas
igrzysk
olimpijskich
pewnie
awansował do finału osiągając juŜ
w pierwszym rzucie odległość
65,94 m. Był to jednocześnie najdalszy rzut całych eliminacji. W finale uzyskał wynik
67,82 m i został wicemistrzem olimpijskim. 4-krotny mistrz Polski (2005-2008). Na
mistrzostwa przyjechało około 400 sportowców, Piotrek przez cały czas trwania
zawodów słuŜył praktycznymi poradami,
bardzo chętnie pozował do zdjęć i
rozdawał
autografy
równieŜ
dla
publiczności. Dla wielu lekkoatletów
spotkanie z tak znakomitym dyskobolem
to niesamowite przeŜycie, które na długo
pozostanie w pamięci. Jak co roku na
bogatyńskim
stadionie padło wiele
wspaniałych rekordów, po raz pierwszy w
historii jeden z zawodników uzyskał
minimum na Mistrzostwa Europy, tym
znakomitym sportowcem jest Robert
Sobera z MKS „MOS” Wrocław, uzyskując fenomenalny wynik w skoku o tyczce 5,10.
Zawodnicy Bogatyńskiego Szkolnego Związku Sportowego „Szerszeń” zgodnie z

naszymi oczekiwaniami równieŜ nie zawiedli i po raz kolejny uzyskali znakomite
wyniki. Naszym lekkoatletom przybyło 5 medali: Złoty medal: Artur Grodnici – kula
(15,35) i Marta Kloc – 400m (60,86) ; Srebrny medal: Kamila Kasprzak – wzwyŜ (1,60)
; Brązowy medal: Dominika Kwiatkowska – wzwyŜ (1,50) i Patrycja Wojtania – 3-skok
(10,65).
13. VIII Mistrzostwa MiG Bogatynia Grand Prix w Szachach - w miesiącach styczeń –
czerwiec po raz ósmy organizowane są Mistrzostwa MiG Bogatynia Grand Prix w
Szachach. W sobotę 06.06.2009r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w
Bogatyni, odbył się szósty, finałowy turniej w tegorocznym cyklu „Grand Prix”. W
dotychczasowych turniejach
wystartowało 88 zawodników z Bogatyni, Porajowa,
Jerzmanek i Zgorzelca. Liga trwała od stycznia do czerwca 2009, rozegrano łącznie 6
turniejów.
Po podsumowaniu osiągniętych wyników z całego cyklu rozgrywek wyłoniono zwycięzców
w poszczególnych kategoriach:
KATEGORIA OPEN
1 miejsce – Dominika Starczewska
2 miejsce – Adrian Grześków
3 miejsce – Paweł Maj
4 miejsce – Piotr Belkner
5 miejsce – Adolf Woroniecki
6 miejsce – Jakub Nowak
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
1 miejsce – Paweł Adaszewski
2 miejsce – Patryk Starczewski
3 miejsce – Michał Onyszko
Dziewczęta 1996 i młodsze
1 miejsce – Magdalena Adamska
2 miejsce – Karolina Rajewicz
3 miejsce – Klaudia Kicmal
Chłopcy 1996 i młodsi
1 miejsce – Krzysztof Bernaszuk
2 miejsce – Filip Wojtowicz
3 miejsce – Maciej Jankowski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni serdecznie dziękuje Panu Waldemarowi
GałaŜewskiemu i Pani Renacie GałaŜewskiej za profesjonalne poprowadzenie całego
cyklu rozgrywek. Zawodnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w lidze w następnym
roku.
14.
Mistrzostwa Euroregionu Nysa w Wyciskaniu Sztangi LeŜąc – 09 maja 2009.
Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i tegoroczna edycja mistrzostw odbyła się w
Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Do rywalizacji stanęło 40 zawodników, którzy klasyfikowani
byli w 7 kategoriach. W tym roku gośćmi specjalnymi imprezy byli: 2-krotny Mistrz Świata
w kulturystyce Robert Piotrkowicz oraz pierwszy Polak, który uzyskał 1000kg w trójboju
siłowym Darek Mirowski. Robert Piotrkowski zademonstrował pokaz kulturystyczny. Darek

Mirowski pomimo leczenia kontuzji tricepsu wycisnął 285kg. Obaj mistrzowie chętnie
pozowali do wspólnych zdjęć z publicznością i opowiedzieli o przebiegu swojej kariery
sportowej.
Wśród juniorów w kat. do 82,5kg najlepszy okazał się Damian Półtorak z Lubuskiej
Federacji wyciskając 140kg, natomiast kat. powyŜej 82,5kg wygrał Bartek Kowalski z
wynikiem 170kg reprezentujący Fitness Studio Fit&Gym II z Bogatyni. Najlepsi wśród
seniorów okazali się:
Kat. do 82,5kg – Dawid Kalarus 180kg,
Kat. do 90kg – Krzysztof Andreasik 200kg,
Kat. do 100kg – Andrzej Kocyła 212,5kg,
Kat. do 110kg – Grzegorz Rompalski 200kg,
Kat. +110kg – Krzysztof Król 200kg.

15. II Międzynarodowy Bieg Uliczny – Prawie setka zawodników wystartowała w sobotę
30. maja w II Międzynarodowym Biegu Ulicznym odbywającym się w ramach
tegorocznych Bogatyńskich Dni Węgla i Energii Karbonalia 2009. Zawodnicy biegnąc
głównymi ulicami Bogatyni mieli do pokonania 2,5km (jedna pętla) w biegu rekreacyjnym,
bądź 10km (4 pętle) w biegu głównym. W biegu rekreacyjnym, w którym wystartowało 29
zawodników, jako pierwsi linię mety przekroczyli ojciec z synem p. Tomasz oraz Norbert
Maj z Olszyny. Zwycięzca potrzebował na to 9minut i 46 sekund, natomiast syn 09:50.
Spośród kobiet najszybszą okazała się p. Joanna Sabaj z Bogatyni oraz p. Gabriela
Kuczyc z Sieniawki. Liderem biegu głównego został dziewięciokrotny Mistrz Polski na
dystansach od 2000 do 10000 metrów, reprezentant naszego kraju Dariusz Kruczkowski
ze Szklarskiej Poręby z czasem 00:31:56. Na drugiej pozycji w rywalizacji panów
uplasował się Marcin Zagórny z Krosna Odrzańskiego uzyskując rezultat 00:32:11.
Najlepszą kobietą na tym dystansie okazała się ElŜbieta Jarosz z Wrocławia, która 10 km
pokonała w czasie 00:40:56. Najlepszy zawodnik z Bogatyni Tomasz Rudnik przybiegł na
metę jako 5.
Serdeczne podziękowania organizatorzy przekazują wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji i przebiegu imprezy, w szczególności straŜakom OSP za
profesjonalne zabezpieczenie trasy biegu, a zawodnikom za udział.

16. III Mistrzostwa Bogatyńskich Siłaczy – W niedzielny poranek 31.maja piętnastu
twardzieli stanęło do walki w III Mistrzostwach Bogatyńskich Siłaczy. W barwach Bogatyni
wystartowało 4 zawodników: Filip Barbachowski, Radosław Bryła, Kamil Kuciński i
Mateusz Ostrowski. Dwie pierwsze konkurencje (martwy ciąg z cięŜarem270kg, oraz
spacer farmera – walizki po 135kg kaŜda połączony z przetaczaniem opony – 350kg) były
traktowane jako eliminacje, po których do finału zakwalifikowało się ośmiu najlepszych.
Cała nasza czwórka bardzo dobrze się spisała i wszyscy wystartowali w finale, gdzie
musieli zmierzyć się jeszcze z 4 konkurencjami. Poza naszymi zawodnikami do finału
weszli jeszcze: Łukasz WoŜniak – Gniezno, Michał Kopacki – Tuszyn, Grzegorz
Lichodziejewski – śary oraz Krzysztof Ryszka – Gniezno. Wyciskanie na barki belki
waŜącej 110kg najlepiej poszło Łukaszowi WoŜniakowi, który pomału wychodził na
prowadzenie. W przysiadzie ze sztangą waŜącą 155kg, trzymaną z przodu znowu
niepokonany okazał się Łukasz Woźniak, a Filip Barbachowski uplasował się na 2 pozycji
wykonując 8 przysiadów. W trzeciej finałowej konkurencji, tzw. zegarze, poza zasięgiem
okazał się reprezentant Bogatyni Filip Barbachowski, który pozostawił konkurentów daleko
z tyłu. Ostatnia konkurencja, którą było trzymanie auta stojącego na platformie
potwierdziło dobrą formę zawodnika z Gniezna Łukasza Woźniaka, który ostatecznie
wygrał III Mistrzostwa Bogatyńskich Siłaczy. Na drugim miejscu uplasował się Michał
Kopacki, 3. Filip Barbachowski, 4. Grzegorz Lichodziejewski, 5. Kamil Kuciński, 6.
Radosław Bryła, 7. Mateusz Ostrowski, 8. Krzysztof Ryszka. NaleŜy podkreślić, Ŝe zawody
były sędziowane przez czołowych zawodników Strong-Man Ireneusza Kurasia i Andrzeja
Zielenieckiego.

17. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – 6 czerwca 2009r. w Zespole Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie odbyła się II Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni. Przedszkolaki
wystartowały w 6 konkurencjach:
• bieg na 40 metrów
• rzut piłeczką
• pięcioskok
• slalom z przeszkodami
• przejście przez tunel
• przejazd na hulajnodze
Do ogólnej punktacji brane były pod uwagę wyniki trzech konkurencji: bieg na 40m, rzut
piłeczką
i pięcioskok (punkty były liczone wg tabel lekkoatletycznych). Pozostałe 3 konkurencje
rozegrano
w formie zabawy.
KaŜde przedszkole reprezentowały 20-osobowe grupy ( 10 dziewczynek, 10 chłopców). W
przerwie zawodów przygotowano dla uczestników posiłek
Przedszkola uzyskały następującą ilość punktów:
Przedszkole nr 5 w Bogatyni – 4124 pkt.
dziewczęta – 2670 pkt.
chłopcy – 1454 pkt.
Przedszkole nr 4 w Bogatyni – 3665 pkt.
dziewczęta – 1897 pkt.
chłopcy – 1768 pkt.
Przedszkole nr 6 w Bogatyni – 2990 pkt.
dziewczęta – 1392 pkt.
chłopcy – 1598 pkt.
Przedszkole nr 7 w Bogatyni – 2901 pkt.
dziewczęta – 2130 pkt.
chłopcy – 771 pkt.
Przedszkole nr 3 w Bogatyni – 2830 pkt.
dziewczęta – 1468 pkt.
chłopcy – 1362 pkt.
Przedszkole nr 1 w Porajowie – 2672 pkt.
dziewczęta – 1244 pkt.
chłopcy – 1428 pkt.
Wszystkie przedszkola otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a przedszkolaki
złote medale, dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe. Uczestników udekorowali
Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Grzmielewicz i Dyrektor OSiR Konrad Wysocki.

18. Sekcja Pływacka – od miesiąca lutego tego roku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Bogatyni rozpoczęła działalność sekcja pływacka. Sekcja prowadzi zajęcia na basenie
przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni i uczy dzieci klas 2 i 3 szkół
podstawowych podstaw pływania. W chwili obecnej na treningi uczęszcza ponad 90
dzieci, które pod czujnym okiem instruktorów uczą się podstaw pływania.

