
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Marka Konopkę oraz Piotra Gruszczyńskiego 

na 6. posiedzeniu Senatu 
w dniu 16 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie wniosku złożonego do Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” 
w Olsztynie, w ramach priorytetu „Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne”, obszar 
wsparcia „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym”, zadanie „Upowszechnianie 
i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast województwa warmińsko-mazurskiego”. 

Sednem rekomendowanego projektu jest organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla 
mieszkańców wsi i małych miast województwa warmińsko-mazurskiego. Planowane imprezy ze względu na 
swoją różnorodność skierowane są do możliwie największej liczby mieszkańców, zarówno do dzieci, mło-
dzieży, jak i dorosłych. Zadanie polegać będzie również na dofinansowaniu udziału młodzieży środowisk 
wiejskich i małomiasteczkowych w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego i krajowego, a także 
udziału w obozach sportowych. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym oraz do dorosłych 
mieszkańców wsi. Zakłada się udział około piętnastu tysięcy osób, uczestników akcji sportowych, w tym 
młodzieży szkolnej – około dziesięciu tysięcy osób, i dorosłych – około pięciu tysięcy osób, z wyszczegól-
nieniem grupy 50+. 

Aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego lu-
dzi w każdym wieku. Mieszkańców osiedli wiejskich, popegeerowskich cechuje niska aktywność fizyczna. 
Można szacować, że zaledwie około 20% dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia różne formy ak-
tywności ruchowej, która zależnie od rodzaju i intensywności ma wpływ na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb psychofizycznych człowieka.  

Brak dofinansowania tego rodzaju działalności może skutkować w przyszłości nie tylko brakiem kadr 
sportowych, ale również w konsekwencji wzrostem nakładów finansowych na przeciwdziałanie patologiom 
społecznym w różnych grupach wiekowych w środowiskach wiejskich, a także nakładów na korekcję wad 
postawy u dzieci, które stają się coraz większym problemem naszego społeczeństwa. 

Licząc na przychylność, polecamy szczególnej uwadze cele i zamierzenia wnioskodawców. Wierzymy, że 
znajdą one zrozumienie Pana Ministra, a wniosek uzyska dofinansowanie. 

Z wyrazami szacunku 
Marek Konopka 
Piotr Gruszczyński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




