Gmina Krzywda

Sport
Gmina Krzywda jest dużą jednostką terytorialną. Istnienie rozwiniętej infrastruktury sportowej, jak również działalność
klubów sportowych daje możliwość zorganizowania czasu wolnego lokalnej społeczności oraz wzbudzenie większego
zainteresowania sportem.
Sport w gminie Krzywda jest na dość wysokim poziomie. Gmina posiada trzy ośrodki sportu i dziewięć stowarzyszeń kultury
fizycznej.
Istniejące kluby sportowe zrzeszają zarówno młodzież jak i dzieci. Sport kształtuje nie tylko nawyki zdrowego trybu życia ale
również dyscyplinę.

Na terenie Gminy Krzywda działają trzy kluby sportowe:
●
●
●

LKS „Unia” Krzywda,
KS „Hutnik” Huta Dąbrowa,
LZS „Olimpia” Okrzeja

oraz sześć uczniowskich klubów sportowych:
●
●
●
●
●
●

ULKS przy Szkole Podstawowej im Marii Kownackiej w Krzywdzie,
ULKS Radoryż Smolany;
ULKS „Radoryż” przy Gimnazjum Nr 2 w Radoryżu Kościelnym,
ULKS „Struś” Okrzeja,
ULKS „Kangur” Okrzeja;
LUKS „Hutnik” Huta Dąbrowa

Głównymi dyscyplinami promowanymi przez te kluby są piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, tenis
stołowy oraz gimnastyka.
Na terenie gminy Krzywda wiodącą dyscypliną sportową jest piłka nożna. W związku z coraz większym
zainteresowaniem młodzieży grami zespołowymi w klubach powstaje wiele sekcji. W przypadku piłki nożnej,
początkowo w każdym klubie były dwie sekcje, juniorów i seniorów, ale już od kilku lat liczba sekcji powiększyła się o:
trampkarzy młodszych, trampkarzy starszych. Bardzo dobre podejście trenerów i różnorodność prowadzonych przez
nich zajęć sprawia, że dzieci i młodzież bardzo chętnie przychodzą na treningi i mocno angażują się w to, aby zostać
bardzo dobrym sportowcem.
Rola stowarzyszeń działających na terenie gminy w organizacji i rozwoju działań z zakresu kultury fizycznej i sportu
oceniana jest jako dobra.
Podczas wakacji kluby oprócz zwykłych treningów organizują wychowankom obozy treningowe. Ze względów
finansowych większość obozów odbywa się na obiektach znajdujących się na terenie gminy.
W okresie zimowym kluby nie zaprzestają swojej działalności. We współpracy z dyrektorami szkół zajęcia sportowe,
treningi odbywają się na salach gimnastycznych miejscowych szkół. Podczas ferii zimowych dzieci mogą brać udział w
zimowiskach organizowanych przez kluby. W tym czasie mogą doskonalić swoje umiejętności z dyscyplin takich jak
tenis stołowy, siatkówka, koszykówka czy gimnastyka.
Praktycznie w każdej szkole na terenie gminy istnieją uczniowskie kluby sportowe. Jedynie w trzech oddziałach
szkolnych ( tj. Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej, Fiukówce i Anielinie) nie działają tego rodzaju stowarzyszenia.
Istniejąca baza sportowa jest na wysokim poziomie. Władze samorządowe dbają o to by zaplecze sportowe spełniało
warunki bezpiecznego oraz przyjemnego aktywnego spędzania wolnego czasu.
W czterech szkołach gminy Krzywda (Fiukówka, Huta Dąbrowa, Krzywda, Radoryż Smolany) zmieniono nawierzchnie
boisk szkolnych z asfaltowych na syntetyczną. Planowana jest również budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w
Radoryżu Kościelnym oraz budowa trzech boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej przy szkołach w Okrzei,
Woli Okrzejskiej i Radoryżu Kościelnym. Gmina Krzywda posiada trzy ogólnodostępne ośrodki sportu (Krzywda, Huta
Dąbrowa, Okrzeja). Ogromny wpływ na powstanie tych obiektów miał pogarszający się stan wydolności i sprawności
fizycznej oraz ogromny niedostatek sprawności ruchowej wśród mieszkańców gminy. Istniejące ośrodki sportu stały
się bazą nie tylko dla działających klubów sportowych (LKS „Unia” Krzywda, KS „Hutnik” Huta Dąbrowa, LZS „Olimpia”
Okrzeja) ale również wpłynęły na jakość prowadzonych zajęć wychowania fizycznego. Młodzież zyskała dostęp do
bardziej urozmaiconych form aktywności ruchowej oraz chętniej uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego oraz
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zajęcia pozalekcyjne. Obiekty te są również miejscem organizacji rozgrywek o mistrzostwo Ligi OZPN Biała Podlaska w
piłce nożnej, międzyszkolnych rozgrywek sportowych oraz różnego rodzaju zawodów sportowych w wielu
dyscyplinach.
W środowisku wiejskim, młodzież nie dysponuje alternatywną formą aktywnego spędzania wolnego czasu.
Rozwinięta infrastruktura sportowa oraz działalność klubów sportowych w środowisku lokalnym gminy Krzywda daje
szansę zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach sportowych między dziećmi i młodzieżą z obszarów wiejskich, a
dziećmi i młodzieżą z obszarów miejskich, wpływa również na wzrost zainteresowania mieszkańców sportem oraz
szeroko pojmowanymi formami aktywnego wypoczynku, stwarza także warunki do uprawiania różnorodnych dyscyplin
sportowych.
1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „RADORYŻ” przy Gimnazjum Nr 2 w Radoryżu Kościelnym
21-470 Krzywda
2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Radoryżu Smolanym im. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego
Radoryż Smolany 26
21-470 Krzywda
3. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej
21-470 Krzywda
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KANGUR” przy Szkole Podstawowej w Okrzei
ul. Szkolna 1
21-480 Okrzeja
Tel.: (25) 755 09 34
5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STRUŚ” przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Okrzei
ul. Szkolna 1
21-480 Okrzeja
Tel.: (25) 755 09 34
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HUTNIK” w Hucie Dąbrowie
21-470 Krzywda
Tel.: (25) 755 04 16
7. Klub Sportowy „HUTNIK”
21-470 Huta Dąbrowa
Tel. (25) 755 03 19
Fax: (25) 755 04 90
8. Ludowy Zespół Sportowy „OLIMPIA” Okrzeja
21-480 Okrzeja
9. Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Krzywda
ul. Osiedlowa 46
21-470 Krzywda
Tel. (25) 755 10 06
Fax: (25) 755 10 61
e-mail: uniakrzywda@wp.pl
NIP: 825-211-68-87
REGON 060439137
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