
 

 
 

  

ORLIKOWE  PODSUMOWANIA  I  PLANY  
              

         Od  2010 roku Gmina  Sławno realizuje   ogólnopolski  projekt  pilotażowy  „Animator 

Programu - Moje Boisko Orlik 2012”.Projekt polega na współfinansowaniu przez  

Ministerstwo Sportu  i Turystyki  kosztów zatrudnienia animatorów czyli  osób inicjujących, 

organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach 

powstałych w ramach  rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”.  

Zajęcia prowadzone są w okresie od 01 marca do 30 listopada  przez animatorów sportu 

zatrudnionych w ramach projektu.  

        W 2013 roku   systematyczne zajęcia  sportowe w ramach programu prowadzili 

 Remigiusz Łubowski i Zbigniew Fura.”  Orlikowe zajęcia” odbywały się w łącznym 

 wymiarze 160 godzin  miesięcznie. Codziennie  pod kierunkiem  instruktorów sportu można 

było przez kilka godzin ćwiczyć wzmacniając umiejętności sportowe. Na obiekcie 

zorganizowano liczne  gry, zabawy, treningi, mitingi, turnieje i zawody dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych  a  także osób dorosłych. Do współpracy włączyły się 

szkoły oraz kluby sportowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia piłki nożnej, 

koszykówki oraz zajęcia ogólnorozwojowe. W rozgrywkach  uczestniczyły głównie dzieci i 

młodzież, natomiast dorośli wiernie dopingowali młodym zawodnikom, ale także sami  

bardzo chętnie rozgrywali mecze piłkarskie oraz uczestniczyli w licznych   turniejach i 

mitingach organizowanych dla mieszkańców gminy.  

     W wyniku tych działań   coraz częściej  można   było zauważyć całe  rodziny, które na 

obiekcie aktywnie  spędzały czas wolny z pożytkiem dla zdrowia.  

     Od momentu oddania do użytku Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK w Szadkowicach 

 (lipiec 2010 rok) terenie gminy Sławno obserwujemy stały wzrost zainteresowania 

aktywnymi formami spędzania czasu wolnego. Kompleks Sportowy w Szadkowicach stał się 

miejscem realizacji sportowych pasji, promowania zdrowego trybu  życia, ale również 

odgrywał ważna rolę w kształtowaniu postaw prospołecznych. Jest miejscem, gdzie dzieci  



i młodzież nie tylko cieszy  się z uprawiania sportu w doskonałych warunkach, ale również 

uczy się współodpowiedzialności w grupie , mądrego wygrywania oraz przyjmowania 

porażek.  

Zatrudnienie   animatorów  pozwoliło na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału obiektu, co 

w konsekwencji dało wspaniałe możliwości dla rozwoju lokalnej integracji. Animatorzy 

wykazali się przy tym ogromnym zaangażowaniem oraz pomysłowością w organizacji zajęć 

sportowo- rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych.  Prowadzone przez nich zajęcia 

sportowo – rekreacyjne  przyciągały niezliczone rzesze zawodników oraz kibiców. Oprócz 

codziennych zajęć zorganizowali m.in.  Turniej piłki nożnej sołectw „ O puchar Wójta Gminy 

Sławno”,  Dzień Dziecka  na Orliku, Turniej Piłki Nożnej OLDBOJÓW, Nocny turniej Piłki 

Siatkowej , Turniej Młodzieżowy  p.h.”  Pożegnanie wakacji na ORLIKU” , Turniej Piłkarski 

Coca-Cola Cup.  

         Ponadto przy ścisłej współpracy z MUKS Olimpijczyk animatorzy koordynowali   

uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej  z  terenu gminy Sławno  w „ Orlikowej Lidze 

Mistrzów” organizowanej  przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Od lipca  na ORLIKU 

prowadzone były rozgrywki piłkarskie w ramach Akademii Piłkarskiej, w której 

uczestniczyło 25 dzieci   w wieku od 7  do 12 lat. Był  to cykl   zajęć – treningów, na których 

dominowały  zajęcia z piłki nożnej, jednak utrzymane głównie w formie gier i zabaw. 

Najważniejszym celem Akademii Piłkarskiej w Gminie Sławno  było  przekazanie 

najmłodszym fanom piłki nożnej  fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw 

poprzez zabawę i współpracę w grupie.  Na obiekcie  zorganizowano także  eliminacje 

gminne Turnieju piłkarskiego  o puchar premiera Donalda Tuska. Zwycięska drużyna 

chłopców  ze Szkoły Podstawowej w Kunicach  uczestniczyła w rozgrywkach rejonowych w 

Dąbrowie nad Czarną. Od października  2013 r. Gmina Sławno   uczestniczy  w Programie  

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Tenisowego pod nazwą TENIS 10 . 

W ramach projektu pozyskano sprzęt do tenisa ziemnego, prowadzone  są zajęcia na 

ORLIKU  adresowane do dzieci  w wieku 6-10 lat. Zajęcia zaplanowano również na rok 

2014.  

     Zajęcia i imprezy sportowe organizowane na ORLIKU  cieszyły się niezwykłym 

powodzeniem wśród lokalnej społeczności, łączyły całe pokolenia dzieci i młodzież, co 

pokazała zarówno duża frekwencja zarówno zawodników, jak też kibiców, którzy z 

ogromnym zapałem  z ogromnym zapałem kibicujących im kibiców. Systematyczne 

uczestnictwo w zajęciach sportowych, oprócz korzyści zdrowotnych, przeciwdziała także 



zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży To dowodzi jak duża jest potrzeba 

organizowania przedsięwzięć o charakterze sportowo- rekreacyjnym. Dlatego  też w 2014 

roku  gmina Sławno ponownie przystąpiła  do projektu Animator Moje boisko Orlik 2012.  


