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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

NAWA SKIERNIEWICE

CEL DZIAŁALNOÂCI
Celem działalnoÊci UKS Nawa Skierniewice jest zaanga˝owanie dzieci i młodzie˝y
do aktywnego uprawiania sportu, zainteresowanie współzawodnictwem sportowym,
integracja młodzie˝y oraz zapobieganie patologiom społecznym przez organizacj´ czasu
wolnego i mo˝liwoÊç podnoszenia umiej´tnoÊci sportowych. Jak równie˝ promowanie
umiej´tnoÊci pływania wÊród uczniów szkół miasta Skierniewice.

HISTORIA
Sekcja Pływacka przy Pływalni Miejskiej NAWA Skierniewice powstała we wrzeÊniu
1998 roku. Był to moment przełomowy w historii lokalnego pływania. Wtedy właÊnie
dyplomowany trener pływania pierwszej klasy Marcin Sarna zajàł si´ organizacjà sekcji.
W latach 1998-2003 pływacy Nawy odnieÊli wiele sukcesów na arenach województwa
oraz kraju, a tak˝e, co najwa˝niejsze zyskali uznanie trenerów kadry narodowej i do klubu
napłyn´ły pierwsze reprezentacyjne powołania.
W marcu 2003 roku, sekcja przekształciła si´ w stowarzyszenie sportowe i rozpocz´ła
funkcjonowanie na własny rachunek jako Uczniowski Klub Sportowy Nawa Skierniewice.
Prezesem UKS Nawa został Marek Krawczyk.
Ju˝ po pi´ciu latach istnienia klub NAWA Skierniewice zaliczany był do krajowej czołówki
klubów szkolàcych młodzie˝. Tylko w 2004 roku, tylko podczas zimowych i letnich imprez
rangi mistrzostw Polski, skierniewiczanie wywalczyli 16 medali. Znakomite wyst´py
zawodników UKS Nawa Skierniewice przyniosły kolejne wyró˝nienia. W barwach
narodowych wyst´powali: Joanna Charzewska, Rafał Gàsiorowski, Krzysztof Jankiewicz,
Sebastian Krawczyk i Marlena Rutkowska. W roku 2009 i 2010 Krzysztof Jankiewicz nasza
najwi´ksza „gwiazda” zdobywał medale na Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów.

AKTUALNE DZIAŁANIA
Obecnie w klubie trenuje ponad 60 wspaniałych, młodych zawodników w wieku
od 8 do 18 lat. Pływajà oni pod okiem znakomitych fachowców: Marcina Sarny,
Artura Zakrzewskiego, Bartłomieja MiÊty i Przemysława Krawczyka. Sportowcy
kilkadziesiàt razy w roku wyje˝d˝ajà na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnokrajowej
JesteÊmy organizatorami wielu obozów sportowych oraz rekreacyjnych, zarówno
w kraju, jak i za granicà. Realizujemy podczas nich bardzo ciekawe programy, bogate
mi´dzy innymi w zaj´cia ruchowe.
Klub Nawa Skierniewice jest bardzo dobrze postrzegany przez mieszkaƒców Skierniewic.
Dowodem niech b´dà wyniki I Gali Sportu w Skierniewicach z dnia 17.02. 2011r.
Kapituła pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Skierniewice wybrała Najlepszym
Sportowcem Skierniewic Krzysztofa Jankiewicza, aktualnie odbywajàcego sta˝
przedolimpijski w Madrycie.
W Plebiscycie na Najbardziej Popularnego Sportowca Roku mieszkaƒcy Skierniewic
wybrali naszà zawodniczk´ Paulin´ Zyg´.
W klubie aktywnie działajà równie˝ rodzice młodych sportowców. Organizowane
sà spotkania i imprezy integracyjne.
Obecnie wystàpiliÊmy o dotacj´ w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
o dofinansowanie cyklu szkoleƒ i zawodów ,które chcemy zorganizowaç
dla skierniewickich dzieci. Pragniemy objàç szkoleniem, które b´dzie trwało przez
3 miesiàce, 200 dzieci klas I-VI ze szkół podstawowych.

OCZEKIWANE OBSZARY
WSPARCIA
DziałalnoÊç klubu finansowana jest ze Êrodków
przekazywanych przez Miasto Skierniewice
jak równie˝ ze składek rodziców.
Jednak Êrodki te nie pozwalajà na zaspokojenie potrzeb klubu, dlatego potrzebujemy
wsparcia finansowego i nie tylko w wymienionych poni˝ej obszarach:
Strój sportowy – dresy, koszulki, czepki
pływackie.
Wyjazdy na zawody – wynaj´cie
Êrodków transportu, zakwaterowanie,
wy˝ywienie.
Wyjazdy na obozy treningowe.
Stypendia dla najbardziej utalentowanych zawodników.

