Szanowni Państwo,
Przewodniczący Samorządów,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Prezesi i Członkowie Zarządów
Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania
Fizycznego,
Działacze i Sympatycy sportu szkolnego!

Podlaski Wojewódzki Związek Sportowy jak co roku przedstawia Państwu Wojewódzki
Kalendarz Sportowy na rok szkolny 2016/2017.
Kalendarz ten, rekomendowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zawiera
najważniejsze informacje organizacyjne, regulaminowe i terminowe współzawodnictwa
sportowego szkół. Znajdziecie w nim Państwo także zestawienia wyników uzyskanych w
minionym roku szkolnym.
Zaplanowany na kolejne miesiące katalog imprez sportowych daje młodzieży szansę na
podjęcie rywalizacji sportowej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Jest doskonałym sprawdzianem realizacji programu wychowania
fizycznego w szkole. Pragnęlibyśmy, aby ten wachlarz możliwości był jak największy, dlatego
ciągle zabiegamy o zwiększenie dotacji na organizację imprez z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas na ten rok
propozycje startowe znajdą swoje odbicie w powszechnym udziale młodzieży wszystkich szkół
naszego województwa w rywalizacji sportowej.
Sport szkolny, inspirowany i koordynowany przez Szkolny Związek Sportowy, jest jednym
z filarów rozwoju większości dyscyplin sportowych, a przede wszystkim „kuźnią” kadr na
przyszłość. Wychowanie młodzieży w duchu „fair play” powinno być priorytetem wszystkich,
którym leży na sercu dobro polskiego sportu. Wierzymy, że wspólnie uda nam się pokonać
trudności, jakich nastręczają co roku niewystarczająca jeszcze baza sportowa, zbyt niskie
nakłady finansowe lub ich brak. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za ogromną ofiarność
działaczy i przychylność samorządowców, którzy widzą i rozumieją wielką rolę sportu
w kształtowaniu młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że dobry duch zdrowej rywalizacji
przeniknie do wszystkich powiatów i gmin naszego województwa, pozwalając na realizację
programów rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Ważne jest, by w nowym roku sprawy
sportu szkolnego znalazły również właściwe miejsce w budżetach samorządów.
Liczymy również, że wsparcie finansowe Marszałka Województwa Podlaskiego na sport
szkolny w roku 2017 umożliwi nam zorganizowanie wszystkich tradycyjnych, masowych imprez
sportowych dla młodzieży. Ze swojej strony gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby
rywalizacja sportowa była zorganizowana w sposób profesjonalny.

Szanowni Dyrektorzy szkół, nauczyciele i wszyscy ci, którym na sercu leży dobro dzieci
i młodzieży szkolnej!
Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie i poświęcenie w pracy
w minionym roku i życzyć wszystkim sukcesów wychowawczo – dydaktycznych, a przede
wszystkim - ogromnej satysfakcji z osiągnięć Waszych podopiecznych. Bądźmy wierni idei
wychowania poprzez sport i zróbmy wspólnie wszystko, aby życie sportowe naszych szkół było
aktywne, a każda szkolna sala i boisko sportowe zapełnione były przez szczęśliwą i poznającą
smak sukcesu młodzież.
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