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I. Diagnoza sportu w powiecie wrzesińskim za rok 2003 
 
1.1. Obiekty sportowe w powiecie wrzesińskim 
   A. Obiekty zadaszone 

Powiat wrzesiński dysponuje 23 obiektami sportowymi zadaszonymi. 
Zaledwie 3 z nich moŜna przypisać funkcje hal sportowych o długości minimum 
36 metrów, 11 jest salami sportowymi od 20 metrów długości i 10 szerokości, a 
9 obiektów jest niewymiarowych i nie moŜna w nich prowadzić zajęć z gier 
zespołowych. Tylko 1 obiekt mieści pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, 4 
spełniają wymogi do ulokowania pełnowymiarowych boisk do piłki 
koszykowej, a w 10 moŜna bez przeszkód rozgrywać mecze w piłce siatkowej. 
Pod względem liczby zadaszonych obiektów sportowych w roku 2003 najlepiej 
wyglądała sytuacja we Wrześni, choć tu największa liczebnie szkoła 
podstawowa (SSP Nr 1) nie posiada sali sportowej, a druga szkoła (SSP Nr 6) 
dysponuje jedynie pomieszczeniem zastępczym. Najtrudniejsze warunki panują 
w gminie Kołaczkowo, gdzie tylko jedna szkoła dysponuje salą gimnastyczną. 
Niewiele lepiej jest w gminie Pyzdry. 

Ogółem powiat wrzesiński dysponuje obiektami sportowymi zadaszonymi 
o powierzchni około 7.500 metrów kwadratowych, co w przeliczeniu na jednego 
ucznia daje wartość 0,53 metra kwadratowego. 
    B. Boiska piłkarskie 
 Boisk piłkarskich trawiastych pełnowymiarowych (wymiary min. 90x45 
m) znajduje się w powiecie wrzesińskim aŜ 27. Zdecydowanie najwięcej 
przypada na gminę Września, gdzie rozlokowane są głównie w wioskach. Do 
obiektów piłkarskich moŜna równieŜ zaliczyć 2 pełnowymiarowe boiska  
o nawierzchni ŜuŜlowej i ziemnej oraz 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią  
o wymiarach 40x20 m. Boisk niewymiarowych o róŜnych nawierzchniach, 
 na których moŜna rozgrywać zawody w piłce pięcioosobowej jest 
zdecydowanie więcej. 
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     C. Inne boiska 
 W powiecie wrzesińskim w roku 2003 naliczyliśmy 17 boisk do piłki 
siatkowej plaŜowej. Najwięcej, bo aŜ 8 znajduje się we Wrześni. TakŜe w tym 
mieście znajdują się cztery korty do tenisa ziemnego o nawierzchni ceglanej, 
stadion lekkoatletyczny niepełnowymiarowy, tor do kolarstwa górskiego oraz 
dwa baseny pływackie 25 metrowe, jeden kryty i jeden odkryty. Zimą czynne 
jest odkryte lodowisko. W Orzechowie znajduje się jeden kort do tenisa 
ziemnego o nawierzchni ceglanej oraz basen kąpielowy odkryty. 

W powiecie rozmieszczonych jest wiele placów o nawierzchni asfaltowej. 
Jednak obecnie, ze względów zdrowotnych, tej nawierzchni nie wykorzystuje 
się do Ŝadnych rozgrywek sportowych prowadzonych przez poszczególne 
związki sportowe. Dlatego teŜ przy spisie obiektów sportowych postanowiliśmy 
ominąć te place, gdyŜ faktycznie nie powinny spełniać funkcji boisk 
sportowych.   
 
1.2. Kluby sportowe na terenie powiatu wrzesińskiego 
 Na terenie naszego powiatu zarejestrowane  są 63 kluby sportowe, z 
których 32 to Uczniowskie Kluby Sportowe rekrutujące swych członków 
głównie spośród uczącej się młodzieŜy. 
          W sezonie 2003/2004 jedynie 17 klubów wzięło udział w rozgrywkach 
poszczególnych okręgowych lub polskich związków sportowych. Są to:  

A. Gmina Września   
• Victoria Września (piłka noŜna męŜczyzn - druŜyny seniorów, juniorów, 

trampkarzy) 
• Błękitni Psary Polskie (piłka noŜna męŜczyzn – druŜyna seniorów, 

juniorów, trampkarzy),  
• Kosynier Sokołowo (piłki noŜna męŜczyzn - druŜyna seniorów i 

trampkarzy),  
• Orkan Września (piłka siatkowa kobiet – zespół seniorek i zespoły 

juniorek) oraz sekcja lekkiej atletyki dziewcząt i chłopców w kategorii 
młodzików), Progress Września (piłka siatkowa męŜczyzn – druŜyna 
seniorów i juniorów młodszych),  

• Wrzesiński Klub Koszykówki (piłka koszykowa męŜczyzn- zespół     
    seniorów), 

• MKS Września (piłka koszykowa- zespół młodzieŜowy), 
• Wrzos Września (szachy- druŜyna seniorów),  
• UKS Iskra Marzenin (szachy- druŜyna seniorów i juniorów), 
• UKS śak Września (szachy- druŜyna seniorów, juniorów oraz sekcja 

lekkiej atletyki- juniorzy), 
• Wrzesiński Klub Karate De Shotokan (karate- juniorzy), 
• UKS Olimp Września (piłka noŜna- zespół trampkarzy, piłka siatkowa- 

zespól młodziczek).   
B. Gmina Miłosław  
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• Orlik Miłosław (piłka noŜna – zespoły seniorów, juniorów i trampkarzy), 
• MCK Fortuna Miłosław (tenis stołowy – zespół seniorów) 
• Sparta Orzechowo (piłka noŜna – zespoły seniorów i trampkarzy) 

     C. Gmina Nekla 
• Płomień Nekla (piłka noŜna – zespoły seniorów i trampkarzy) 
D. Gmina Pyzdry 
• Prosna Lisewo (piłka noŜna – zespół juniorów) 
E. Gmina Kołaczkowo (brak zespołów zgłoszonych do rozgrywek) 

 
1.3. Kadra trenerska w powiecie wrzesińskim 
 W powiecie wrzesińskim z zespołami zgłoszonymi do rozgrywek oraz  
z zawodnikami w sportach indywidualnych pracuje ogółem 38 trenerów  
i instruktorów sportowych. Liczba ta obejmuje jedynie trenerów i instruktorów 
pracujących dla klubów sportowych, zrzeszeń, klas sportowych i z zawodnikami 
biorącymi udział w zawodach okręgowych związków sportowych.  
Podział kadry trenerskiej na poszczególne dyscypliny 

• piłka noŜna – 19 
• lekka atletyka – 7 
• piłka siatkowa kobiet – 4 
• piłka siatkowa męŜczyzn – 4 
• piłka koszykowa męŜczyzn – 2 
• szachy – 2 
• karate – 2 

Dwóch trenerów pracuje w dwóch róŜnych dyscyplinach. 
 
1.4. Pozycja sportu wrzesińskiego  
            Pozycję sportu młodzieŜowego moŜna łatwo wyznaczyć na podstawie 
klasyfikacji Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie 
Edukacji narodowej i Sportu. O poziomie sportu seniorskiego świadczą pozycję 
zespołów w rozgrywkach ligowych oraz osiągnięcia zawodników w sportach 
indywidualnych. 
 
A. Sport młodzieŜowy 

Klasyfikacja Departamentu KFiS przy MENiS 
 
Powiat Wrzesiński 
Rok punkty miejsce w 

kraju 
liczba 
powiatów 

miejsce w 
Wielkopolsce 

liczba powiatów 
w Wielkopolsce 

2001 60 238 373 19 35 
2002 19 300-302 380 27 35 

2003 69,27 241 358 19 35 
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Dla porównania przytaczamy wyniki dwóch ościennych powiatów 
charakteryzujących się zbliŜoną do naszego powiatu liczbą mieszkańców. 
 W roku 2001 powiat śremski wywalczył 224 pkt., a w 2002 roku 203 pkt. 
Powiat średzki w roku 2001 zdobył 75 punktów, a w 2002 roku 115 pkt. 
 

W ciągu ostatnich trzech lat powiat wrzesiński zdobył w sumie 148,27 
pkt., co średnio na rok daje 49,76 pkt. Średnie miejsce w kraju za ostatnie trzy 
lata to  260.  
 
Dla powiatu wrzesińskiego punkty zdobywały następujące kluby: 

• Orkan Września - 100,57 pkt. 
• Tonsil (Progress) Września - 30 pkt. 
• Victoria Września - 10,7 pkt. 
• śak Września - 4 pkt. 
• Techpak Września - 3 pkt.(Klub nie był zarejestrowany). 

Podział punktów na dyscypliny sportu wygląda następująco: 
• siatkówka plaŜowa juniorek i juniorek młodszych – 74 pkt. 
• piłka siatkowa juniorów – 30 pkt. 
• lekka atletyka młodzików – 22 pkt. 
• piłka noŜna juniorów – 10,7 pkt. 
• piłka siatkowa juniorek młodszych – 8,57 pkt. 
• kolarstwo górskie młodzików – 3 pkt. 

 
        W roku 2003 największe sukcesy odniosły siatkarki plaŜowe. Martyna 
Wardak i Joanna Kubiak wywalczyły srebrne medale w Mistrzostwach Polski 
Juniorek, a Katarzyna Warwrzyniak i Ilona Zielińska zdobyły brązowe medale 
Mistrzostw Polski Juniorek i zostały mistrzyniami Polski w kategorii juniorek 
młodszych. Do kadry narodowej piłki noŜnej juniorów w kategorii U-16 
powołany został Mateusz Nowicki. 
 
B. Sport seniorski 

W roku 2003 najwyŜej notowane były zespoły siatkarskie. Zawodnicy 
Progressu Września spadli z II ligi (porządkowo III ligi), a siatkarki Orkana 
Września do niej awansowały.  

W piłce noŜnej w powiecie wrzesińskim mieliśmy aŜ siedem zespołów.                                                    
NajwyŜej, bo w IV lidze, grały druŜyny Victorii I Września i Błękitnych Psary 
Polskie. W klasie okręgowej (porządkowo V liga) walczyły Victoria II 
Września, Płomień Nekla, Orlik Miłosław i Sparta Orzechowo. W klasie „A” 
(porządkowo VI liga) grał Kosynier Sokołowo. Wiosną sezonu 2003/2004 z 
rozgrywek IV ligi wycofali się Błękitni Psary Polskie. W rozgrywkach III ligi 
(porządkowo IV, najniŜsza liga) piłki koszykowej powiat reprezentował WKK 
Września, nie wygrywając w rozgrywkach Ŝadnego meczu. 



 5 

W rozgrywkach szachowych powiat wrzesiński miał trzy zespoły. Wrzos 
Września walczy w III lidze, a UKS Iskra Marzenin i UKS śak Września  
w lidze strefowej (porządkowo IV lidze). 

Tenis stołowy reprezentowany przez dwa kluby z powiatu wrzesińskiego, 
mianowicie  I zespół MCK Fortuna Miłosław grał w II lidze a II zespół tego 
klubu i WKTS  Września w IV lidze. 

W sportach indywidualnych w kategorii seniorów nasi reprezentanci nie 
uczestniczyli w rozgrywkach (turniejach) rangi mistrzowskiej organizowanych 
przez okręgowe lub krajowe związki sportowe. 
 
1.5. Wrześnianie w innych klubach 

W piłce koszykowej zawodnicy wychowani we Wrześni grali  
w druŜynach czołówki krajowej. W ekstraklasie grał Łukasz Koszarek,  
a w I lidze Łukasz Olejnik i Dawid Witos. 

W piłce noŜnej w kadrze pierwszoligowego Lecha był wychowanek 
Sparty Orzechowo Dariusz Stachowiak, drugi wychowanek  tego  klubu Tomasz 
Pawlak grał w drugoligowym Polarze Wrocław a do kadry Polski juniorów 
powołano wychowanka Victorii, obecnie zawodnika Aluminium Konin Łukasza 
Jasińskiego. Waldemar Przysiuda wywodzący się z Victorii Września 
reprezentował barwy  Ceramiki Opoczno. 

W lekkiej atletyce klub Orkan Wielkopolska Poznań reprezentowali 
medaliści mistrzostw Polski Tomasz Szymkowiak, Tomasz Pakulski, Jacek 
Nowaczyk. W kadrze Polski seniorów był halowy mistrz świata w biegu 
4x400m Jacek Bocian, absolwent Zespołu Szkół z Wojska Polskiego. 
 
 
2.Ocena sportu  

Analizując sytuację sportu powiatu wrzesińskiego w roku 2003 moŜna 
wyłowić negatywy i pozytywy. Niestety tych pierwszych jest znacznie więcej, 
co uwidacznia się w róŜnego rodzaju klasyfikacjach i zestawieniach. Boli to 
szczególnie na poziomie sportu młodzieŜowego, bo dowodzi, Ŝe sport seniorski 
nie będzie lepszy w przeciągu kilku następnych lat. 

Oto wyszczególnione przez autorów opracowania plusy i minusy obecnej 
sytuacji w sporcie powiatu wrzesińskiego: 
Minusy: 

• rozwarstwienie sportu, duŜy rozstrzał uprawianych dyscyplin, 
• słaby przemysł, brak znaczących sponsorów, 
• brak listy dyscyplin preferowanych, 
• słabe oparcie klubów o szkoły,  
• mało klas sportowych, mało godzin pozalekcyjnych, 
• brak ciągłości szkolenia (linia: szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoła 

ponadgimnazjalna), 
• brak konsekwentnego, obejmującego wiele lat systemu szkolenia 

młodzieŜy, 
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• brak czytelnego systemu finansowania sportu w poszczególnych gminach, 
     brak koordynacji działań między gminami, 
• brak systemu nagradzania zawodników, trenerów i działaczy, 
• brak grup trenerskich skupionych wokół wspólnego celu, 
• słaba baza sportowa, szczególnie w Kołaczkowie i Pyzdrach, 
• nieracjonalne obciąŜenie istniejącej bazy sportowej przy szkołach (mocno 

obciąŜona w czasie godzin lekcyjnych, w duŜej części pusta po zajęciach  
i w czasie weekendu), 

• słaba kondycja sportu w Kołaczkowie i Pyzdrach (brak zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach związkowych), 

• brak młodzieŜowych lig oraz cyklicznych turniejów w poszczególnych 
dyscyplinach na terenie powiatu, 

• szybki odpływ uzdolnionej młodzieŜy do innych klubów, szczególnie 
widoczny w lekkiej atletyce, 

• brak silnego ośrodka akademickiego, który zatrzymałby uzdolnioną 
sportowo młodzieŜ we Wrześni. 

Plusy: 
• duŜe zaangaŜowanie części nauczycieli, 
• duŜa grupa wykwalifikowanej kadry trenerskiej i instruktorskiej, 
• chęć zmiany na lepsze  ze strony władz powiatowych i gminnych, 
• spore nakłady na sport ze strony samorządu Wrześni, Miłosławia i Nekli, 
• stosunkowa dobra baza w części gmin, 
• cykl mitingów lekkoatletycznych dla dzieci, 
• duŜa liczba zespołów dziecięcych i młodzieŜowych w siatkówce kobiet i 

męŜczyzn oraz piłce noŜnej męŜczyzn.  
 

       Brak duŜych i silnych firm na terenie powiatu wrzesińskiego w znaczny 
sposób ogranicza dopływ do klubów gotówki od sponsorów. W tej sytuacji 
sport seniorski nie będzie na najwyŜszym krajowym poziomie. Awans 
aktualnie działających przedstawicieli gier zespołowych do ligi o szczebel 
wyŜej jest co prawda moŜliwy, ale moŜe on nastąpić wyłącznie na bazie 
własnych zawodników. W tym kontekście szczególną uwagę przez najbliŜsze 
kilka lat trzeba połoŜyć na właściwy rozwój sportu dzieci i młodzieŜy.  
W tym okresie spektakularnych wyników moŜna się spodziewać jedynie  
w sportach indywidualnych. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku trzeba 
jednak stworzyć zawodnikom i ich trenerom odpowiednie warunki pracy. 

 
 
II. Wizja sportu w powiecie wrzesińskim do roku 2012 i sposoby jej 
realizacji  

Sport w powiecie wrzesińskim do roku 2012, głównie ze względu na małą 
liczbę ludności, powinien koncentrować się na kilku dyscyplinach. Taka 
strategia pozwali teŜ na zaoszczędzenie pewnej części środków samorządowych, 
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w większym wymiarze przekazaniu ich na wybrane dyscypliny oraz poddaniu 
szkoleniu w obrębie jednej dyscypliny większą liczbę uczniów.  

Pozwalamy sobie zaproponować takie dyscypliny, które: 
• są popularne zarówno wśród kibiców jak i uprawiających sport,  
• są oparte o wieloletnią tradycję sportu wrzesińskiego,  
• dysponują odpowiednio liczną kadrą trenersko-instruktorską oraz 

właściwymi obiektami sportowymi,  
• cechy somatyczne potrzebne do uprawiania dyscypliny nie prowadzą do 

silnej międzydyscyplinarnej  rywalizacji o zawodników,  
• pozwalają zawodnikom o róŜnych cechach somatycznych znaleźć dla 

siebie miejsce. 
Do tych dyscyplin zaliczamy:  

• piłkę noŜną męŜczyzn,  
• piłkę siatkową kobiet i męŜczyzn,  
• siatkówkę plaŜową kobiet i męŜczyzn,  
• lekkoatletykę męŜczyzn i kobiet, 
• koszykówka, 
• tenis stołowy, 
• szachy. 
Wszystkie wymienione dyscypliny powinny zapewniać szkolenie 

przynajmniej do wieku juniora starszego, a najlepiej młodzieŜowca lub seniora. 
Dyscyplina, która nie spełni tych warunków automatycznie będzie wykluczona  
z grona preferowanych. Ma to uwarunkowanie ekonomiczne. Środki finansowe 
łoŜone na szkolenie nie mogą być później konsumowane przez kluby z innych 
miast, a tak się dzieje, gdy młody zawodnik zmienia barwy klubowe. 

Zwiększenie uwagi na wymienione dyscypliny sprowadzać się powinno do: 
• zwiększeniem nakładów finansowych ze strony samorządów na 

wymienione dyscypliny, 
• utworzenie systemu szkolenia młodzieŜy opartego na grupach sportowych 

w szkołach podstawowych, klasach sportowych w gimnazjach,  
a w szczególnych  przypadkach takŜe w szkołach ponadgimnazjalnych, 

• utworzenia systemu rywalizacji i współpracy między klubami na terenie 
powiatu, 

• tworzeniem bazy sportowej pod kątem tych dyscyplin. 
Jednocześnie nie wykluczamy dokooptowania w odpowiednim czasie do tej 

grupy innych dyscyplin lub ich zamianę pod warunkiem spełniania warunków, 
które przyczyniły się do powstania listy.  

Koncentrowanie swej uwagi na proponowanych dyscyplinach powinno 
zaowocować w roku 2012 zdecydowanym awansem sportu młodzieŜowego  
w klasyfikacji MENiS. Dobry wynik sprowadzałby się do lokaty w połowie 
drugiej setki powiatów. 

W sporcie seniorskim oczekiwać naleŜałoby awansu piłkarzy jednego  
z klubów do III ligi. Siatkarki mogłyby walczyć o ligę I b, a siatkarze ulokować 
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się pewnie w środku II ligi. W siatkówce plaŜowej wrzesińskie pary 
kwalifikowałyby się do finałów mistrzostw Polski, czego dotychczas nie udało 
się osiągnąć. W lekkiej atletyce oczekiwać naleŜałoby kilku punktowanych 
miejsc w finałach mistrzostw Polski.  

 
Aby zamierzone efekty zostały osiągnięte naleŜy stworzyć systemy: 

• szkolenia młodzieŜy, 
• finansowania sportu, 
• rozbudowy bazy sportowej, 
• motywowania kadry trenerskiej, zawodników i działaczy sportowych. 
Droga do sportowego mistrzostwa rozpoczyna się w klasach nauczania 

początkowego. JeŜeli w tym okresie powstaną zaniedbania, niezwykle trudno 
będzie nadrobić stracony czas. Dlatego postulujemy: 

• prowadzenie zajęć z najmłodszymi uczniami powierzać nauczycielom 
nauczania początkowego z duŜym zacięciem sportowym, 

• optymalnie wykorzystywać warunki bazowe szkoły (dostęp do sali 
gimnastycznej), 

• monitorować postępy dzieci. 
Wprowadzenie czwartej godziny wychowania fizycznego do wszystkich klas 

szkoły podstawowej spowoduje zwiększenie i tak juŜ duŜego obłoŜenia sal 
gimnastycznych. W tej sytuacji proponujemy: 

• realizację części zajęć w ramach godzin wychowania fizycznego na 
projekty edukacyjne, co pozwoli wyprowadzić część zajęć z sal 
gimnastycznych lub przenieść je na godziny popołudniowe i dni 
weekendowe, 

• monitorowanie przez władze gminne sposobów wykorzystywania przez 
szkoły sal gimnastycznych takŜe w soboty i niedziele, 

• wprowadzenie obowiązkowych zajęć z nauki pływania  dla uczniów szkół 
podstawowych. 

     Te postulaty odnoszą się równieŜ do pozostałych typów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 
 
Przy konstruowaniu systemu szkolenia młodzieŜy naleŜy pamiętać o: 

• ciągłości (droga od kategorii dzieci młodszych do juniorów starszych) 
systematyczności (prowadzenie szkolenia w kilku rocznikach) 
• wysokim poziomie (wykwalifikowana, najlepiej doświadczona kadra 

trenerska) 
• powiązaniu klubów z poszczególnymi szkołami (dysponenci obiektów  

i uczniów) 
Proponujemy następujące powiązania dyscyplin sportowych z Gimnazjami, 

przy których moŜna by utworzyć klasy sportowe: 
• Piłka noŜna – Gimnazjum Nr 2, 
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• Piłka siatkowa kobiet i siatkówka plaŜowa kobiet – Gimnazjum Nekla, 
Gimnazjum Miłosław i Gimnazjum Nr 2, 

• Piłka siatkowa męŜczyzn i siatkówka plaŜowa męŜczyzn –  
     Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Orzechowo, 
• Lekkoatletyka kobiet i męŜczyzn – Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum 

Kołaczkowo. 
Klasy sportowe naleŜałoby tworzyć przy duŜych gimnazjach, gdzie 

moŜna przeprowadzić odpowiednią selekcję. W indywidualnych przypadkach 
moŜna rozpatrywać zasadność otworzenia klas przy mniejszych jednostkach. 

Decyzję o utworzeniu klasy z takiej a nie innej dyscypliny podejmuje 
dyrektor szkoły. 

Alternatywą dla klas sportowych, szczególnie w mniejszych gimnazjach   
i szkołach podstawowych, powinny być grupy pracujące na bazie godzin 
pozalekcyjnych.  
      Na etapie szkół podstawowych naleŜałoby się raczej spodziewać pracy 
wszechstronnej i unikania ukierunkowania, które w proponowanych 
dyscyplinach jest wskazane dopiero w okresie gimnazjalnym. Dlatego klasy 
sportowe nie wydają się na tym etapie szkolenia rozwiązaniem właściwym.  
    Rozdział puli godzin powinien następować w oparciu o podane kryteria: 

• powiązanie grupy trenującej z konkretnym klubem funkcjonującym na 
terenie powiatu wrzesińskiego,          

• uzyskanie określonych wyników sportowych, 
• reprezentowanie przez grupę treningową dyscypliny uznanej za  

          priorytetową na terenie naszego powiatu.                                                                                                                         
Szczegółowy regulamin rozdziału godzin jest załącznikiem do Strategii. 

Przy systemie finansowania sportu naleŜy wziąć pod uwagę: 
• moŜliwości samorządów, 
• zainteresowanie sponsorów, 
• koszty funkcjonowania sekcji, w tym pokrycie wynajmu sal 

gimnastycznych przez kluby. 
System rozbudowy bazy sportowej powinien opierać się na: 
• nasyceniu obiektami sportowymi danego terenu, 
• ilością zawodników uprawiających dane dyscypliny, 
• potrzebami danego rejonu powiatu, 
• powiązaniami obiektu z rekreacją. 

 Motywowanie trenerów, zawodników i działaczy musi wykorzystywać: 
• system nagród, 
• system wyłaniania laureatów. 
Konieczne jest, by samorządy zwiększały środki finansowe przeznaczone 

na sport, aby wskaźnik procentowy wydatków na kulturę fizyczną oscylował  
w granicach do 1,5% budŜetu. 

Efekty mogą być jeszcze bardziej spektakularne, gdy rozwój gospodarczy 
powiatu zaowocuje większym zaangaŜowaniem się w Ŝycie sportowe 
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znaczących sponsorów. Tylko wówczas ambicje sportowe mogą iść w kierunku 
sprowadzenia zawodników z zewnątrz. W kaŜdej innej sytuacji sport wrzesiński 
powinien opierać się na własnych wychowankach. 
 
III. Sposoby kontroli 
 
 Wcielając w Ŝycie Strategię naleŜy zadbać o właściwe monitorowanie 
całego procesu i ewentualnie, „na gorąco”, wprowadzać poprawki i zmiany. 
Kontroli podlegałby sposób realizacji strategii i etapowe wyniki zmian 
systemowych. Kontrolę przeprowadzałaby Rada Sportu reprezentująca 
wszystkie gminy powiatu wrzesińskiego.  
   Jej opinia na temat wyników kontroli byłaby przedstawiana na forum Rady 
Powiatu Wrzesińskiego i rad poszczególnych miast i gmin.   
Kontrola opierałaby się na: 

• dociekaniu celowości powstawania nowych i wykorzystania 
dotychczasowych obiektów sportowych, rekreacyjnych  
i turystycznych oraz ich zbieŜności ze Strategią, 

• sprawdzania stopnia realizowania postulatów Strategii przez 
dyrektorów szkół i innych placówek o charakterze oświatowym bądź 
sportowym, 

• porównywaniu wyników sportowych (coroczna punktacja DKFiS przy 
MENiS, osiągnięcia zawodników i zespołów w kategorii seniorów), 

Wyniki kontroli byłyby punktem wyjścia do wprowadzania poprawek do 
Strategii. 
 
IV. Rekreacja na terenie powiatu wrzesińskiego  
  

Z roku na rok daje się zaobserwować u mieszkańców powiatu 
wrzesińskiego poświęcanie większej ilość czasu wolnego na rekreację. W roku 
2003 na naszym terenie funkcjonowało siedem lig rekreacyjnych proponujących 
zabawę z piłką blisko 1000 ludziom. 
Ligi rekreacyjne: 

• halowej piłki noŜnej (Września) – 30 druŜyn (WTPN), 
• piłki siatkowej (Września) – 30 druŜyn (śak), 
• piłki noŜnej druŜyn wiejskich (Września) – 9 druŜyn (LZS), 
• piłki noŜnej druŜyn wiejskich (Kołaczkowo) – 12 druŜyn, 
• halowej piłki noŜnej (Pyzdry) – 10 druŜyn, 
• halowej piłki noŜnej (Nekla) – 10 druŜyn, 
• halowej piłki noŜnej (Czeszewo) – 8 druŜyn. 

Oprócz tego przeprowadzano trzy inne imprezy cykliczne: 
• turnieje tenisa stołowego (TKKF), 
• turnieje siatkówki plaŜowej, 
• turnieje tenisa ziemnego  (WTT). 
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Obok wymienionych imprez o charakterze cyklicznym przeprowadzano 
takŜe zawody okazjonalne typowo rekreacyjne lub otwarte z opcją rekreacyjną 
jak chociaŜby: Festyn z okazji Dnia Dziecka, Bieg Kosynierów, Bieg 
Kazimierzowski, Bieg o Złoty Kłos, Rodzinny Rajd Rowerowy, Złoty Kłosek  
i inne. 

Na szczególną uwagę zasługuje Rodzinny Rajd Rowerowy, który na starcie 
skupił aŜ 1300 uczestników.  
W poprzednich latach mieszkańcy powiatu mogli uczestniczyć jeszcze w: 

• lidze piłki koszykowej, 
• cyklicznych zawodach kolarstwa górskiego. 
W roku 2004 zaproponowano równieŜ cykl turniejów szachowych dla dzieci. 

 
Pozwalamy sobie zauwaŜyć, Ŝe zdecydowanie cenniejsze dla 

propagowania rekreacji jest organizowanie imprez cyklicznych. Dlatego 
optujemy, by dalsze działania szły w tym kierunku. Niepokojący jest nikły 
udział kobiet w rekreacji, być moŜe związany z małą liczbą skierowanych do 
nich propozycji. Proponujemy równieŜ by imprezy rekreacyjne miały wymiar 
powiatowy. Dobrym przykładem takiej imprezy cyklicznej jest liga rekreacyjna 
w piłce siatkowej, w której uczestniczy obok zespołów wrzesińskich aŜ pięć 
zespołów z gminy Miłosław i Kołaczkowo. 

Zwraca teŜ uwagę małe zaangaŜowanie szkół w propagowaniu rekreacji 
wśród dzieci o mniejszych zdolnościach ruchowych. 
 
Propozycje: 

• więcej imprez cyklicznych (liga piłki koszykowej), 
• uaktywnienie kobiet (liga piłki siatkowej, cykliczne rajdy rowerowe), 
• zwiększenie zasięgu lig (powiatowa liga piłki noŜnej), 
• więcej imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 
• udział finansowy samorządu w organizacji imprez rekreacyjnych. 

 
 
 

UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW NA KULTUR Ę FIZYCZNA 
I SPORT W BUDśETACH GMIN 

 
 

             LATA 
GMINA 2000 2001 2002 2003 2004 

KOŁACZKOWO 0,32 0,23 0,26 0,25 0,22 

MIŁOSŁAW 0,50 0,33 0,37 0,40 0,40 
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NEKLA 0,54 0,63 0,58 0,71 0,61 

PYZDRY 0,10 0,10 0,21 0,94 0,45 

WRZEŚNIA 0,73      0,84      0,79      0,82 1,08 

POWIAT  
WRZESIŃSKI 

0,62 0,57 0,64 0,73 0,60 

 


