Sport

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w
Blinowie
ULKS SP Blinów wpisany do ewidencji uczniowskich klubów
sportowych pod numerem 57 26.10.2001r. Od początku
działalności najbardziej rozwinęła się sekcja tenisa
stołowego. Udział w zawodach rangi wojewódzkiej, krajowej i
międzynarodowej.
Największe sukcesy: 4 miejsce Mistrzostw Polski w Stroniach
Śląskich UKS,
Udział w półfinałach mistrzostw Polski indywidualnie oraz

drużynowe w Grajewie , Łomży, Ciechanowie. Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego indywidualnie i drużynowo w
kategoriach: żak, młodzik, kadet.
Udział w zawodach PZTS, LZS, SZS. Nasi zawodnicy byli
reprezentantami województwa Lubelskiego w współzawodnictwie z
innymi województwami, oraz w zawodach z drużynami Ukrainy i
Białorusi.
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Polichnie został założony 6 lipca 2006 r.
W skład Zarzadu Klubu wchodzą:
1. Andrzej Giszka – Prezes Klubu
2. Paweł Koźmala – Sekretarz
3. Elżbieta Serwatka – Skarbnik
Szczegółowy zakres jego działalności reguluje Statut.
W ramach UKS-u prowadzona jest sekcja piłki siatkowej,
koszykowej, ręcznej i nożnej.
Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Piotr Lewandowski.
Polega ona na przeprowadzaniu

treningów

jak

również

organizowaniu zawodów sportowych w wymienionych dyscyplinach w
hali sportowej w Polichnie oraz na meczach wyjazdowych w
powiecie kraśnickim i województwie lubelskim przy współpracy z
Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Kraśniku.
Liczba członków Uczniowskiego Klubu Sportowego w
poszczególnych latach przedstawiała się w granicach 25 – 36
osób. Do klubu należą uczniowie z Polichny, Podlesia, Kolonii
Rzeczycy, Majdanu Obleszcze, Dąbrowicy, uczęszczający do
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie. Co roku biorą oni
udział, bądź są organizatorami zawodów, turniejów, mitingów,
meczy sparingowych na terenie gminy Szastarka i powiatu
kraśnickiego. Członkowie Klubu co roku biorą także udział w

rajdach rowerowych, imprezach rekreacyjno – sportowych,
piknikach, wyjazdach na mecze zespołów ligowych w kraju.
Funkcjonowanie UKS – u jest możliwe dzięki dotacjom Urzędu
Gminy w Szastarce. Sprzęt sportowy częściowo pozyskiwany jest
także ze środków Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz
Ministerstwa Sportu – Departamentu Sportu Powszechnego w
Warszawie w ramach akcji „Sport wszystkich dzieci”,
„Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii dzieci i
młodzieży”, co miało miejsce w 2006r.,2007r.i w 2010r.
Uczniowski Klub Sportowy ma za zadanie rozwijanie
zainteresowań uczniów, krzewienie kultury fizycznej, rekreacji
i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu
przez dzieci i młodzież. Promuje zdrowy styl życia, integrację
społeczności lokalnej, kształtuje właściwe postaw /zasada fair
play/. Promuje dzieci i młodzież z Gminy Szastarka.
W okresie swojej działalności może poszczycić się licznymi
osiągnięciami.
Osiągnięcia w 2010 roku:
Osiągnięcia na szczeblu powiatowym w 2010 roku :
– I miejsce w halowej piłce nożnej dziewcząt
– II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt
–
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piłce koszykowej dziewcząt
piłce koszykowej chłopców
piłce ręcznej dziewcząt
piłce ręcznej chłopców
sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt.

Ponad to, Klub sportowy był organizatorem imprez sportowych
dla dzieci i
młodzieży :
– gminne biegi przełajowe
– piknik w lesie „Mosty”.
Członkowie klubu uczestniczyli także w sportowych imprezach
wyjazdowych:

– mecze sparingowe koszykówki w Terpentynie, Urzędowie i
Szastarce
– festyn rekreacyjno sportowy w Olbięcinie
– rajd rowerowy do Ożanny k/Leżajska
– Rajd rowerowy w Lasy Janowskie
– wyjazd do Rzeszowa – oglądanie meczu piłki siatkowej o
puchar CEV
siatkarzy ASSECO RESOVIA RZESZÓW z SCC Berlin.
Gminny Ludowy Klub Sportowy SPORTICO Szastarka
Klub założony został w 1999 roku , obecnie gra w A klasie
grupy pierwszej Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
Lista zawodników zgłoszonych do rozgrywek piłkarskich
prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej na sezon
2010/2011
Seniorzy „A” Klasa
1. Brzezina Patryk
2. Dąbek Wojciech
3. Dulęba Karol
4. Gąska Karol
5. Jachura Grzegorz
6. Kolasa Daniel
7. Kolasa Grzegorz
8. Kamiński Tomasz
9. Krzysztoń Marek
10. Miś Marcin
11. Mularczyk Michał
12. Oleszko Łukasz
13. Pawłasek Paweł
14. Puzio Tomasz
15. Pikula Piotr
16. Pikula Rafał
17. Piskorski Krzysztof
18. Fila Damian
19. Prymaka Jerzy
20. Serwatka Adam

21. Śledź Mariusz
22. Traczyk Łukasz
23. Wojtan Jacek
Lista dodatkowa zgłoszonych
piłkarskich :
1.Wiśniewski Piotr
2. Furmanowicz Damian
3. Pawłasek Damian
4. Widz Damian
5. Kędziora Arkadiusz
6. Drewniak Michał
7. Giżka Kamil
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