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 Szanowny Panie Starosto! 

 

 

 Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z wielką 

radością przyjęło fakt uczestniczenia Szanownego Pana Starosty wraz z delegacją 

w ceremonii wręczenia Ogólnopolskich Wyróżnień za wychowanie dzieci młodzieży poprzez 

sport i rekreację opartą na zasadach fair play i etyki wary katolickiej. 

Mamy wielką nadzieję, że nawiązana współpraca reprezentowanego przez Pana powiatu 

z Katolickim Stowarzyszeniem Sportowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 

przyniesie korzyści młodym sportowcom nie tylko te niewymierne, ale i te, które będą mogły 

odczuć dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym w dostępie do uprawiania sportu, jak 

i uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach, na które nie zawsze mogliby sobie 

pozwolić, a mające wpływ na rozwój fizyczny i duchowy oraz kształtowanie postaw etyczno-

moralnych.  

Jedną z takich inicjatyw, która w przyszłym roku chcielibyśmy przeprowadzić w wybranych 

szkołach, jest Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Szkoły Podstawowej. Ze swej strony 

ufundujemy puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci bezpłatnego udziału dwóch osób  

w 14-dniowym specjalnym międzynarodowym obozie sportowym. 

Nie chcąc tracić czasu oraz funduszy w tym roku proponujemy dwóm wybranym osobom 

z jednej ze szkół znajdujących się na terenie Pańskiego powiatu, (płeć nie ma znaczenia, 

z rocznika 2005-2006), udział w dofinansowanym obozie sportowo-kulturalnym nad morzem 

w Dźwirzynie, w cenie 790 zł, za pełne 14 dni pobytu wraz z atrakcjami. Pragniemy 

podkreślić, że odpłatność ta jest już po dofinansowaniu i obejmuje takie aspekty, jak: 

transport, ubezpieczenie, opiekę lekarską, wychowawczą, instruktorską i trenerską, pełne 

wyżywienie i zakwaterowanie. 

Uczestnicy prócz zajęć sportowych z różnych dyscyplin oraz różnego rodzaju rywalizacji, jak 

np.: Otwarte Integracyjne Letnie Igrzyska Sportowe, będą mogli skorzystać z udziału 

w zajęciach kulturalnych, jak np.: warsztaty taneczne, małe formy teatralne, czy wokalne. 



Uczestniczyć w obozie będą mogły osoby zarówno o bardzo słabych umiejętnościach 

sportowych, jak i te, które reprezentują wysoki poziom wyszkolenia. Szczegóły w dołączonej 

ulotce.  

Ze względu na krótki okres domknięcia czynności organizacyjnych, związanych 

z powyższym obozem, prosimy o zgłoszenie kandydatów do 5. czerwca br. na adres  

e-mailowy: jerzydrynda@wp.pl, podając ich dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, 

telefon, e-mail. Dopiero po tym terminie, po zatwierdzeniu kandydata na obóz będą mili oni 

obowiązek uregulować należności na wskazane konto współorganizatora: MKKS Gloria 

Katowice, 83 1020 2313 0000 3102 0137 7688. 

Jako organizator zastrzegamy, że w przypadku większej ilości kandydatów niż posiadanych 

miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 Za troskę o rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia, serdecznie dziękujemy. 

 

         Z poważaniem 

 

 

 

             Sekretarz Generalny KSS RP 

              Jerzy Drynda 
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