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Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, 
Turystyki i Integracji OsTurystyki i Integracji Osóób Niepeb Niepełłnosprawnych w Cieszynie nosprawnych w Cieszynie 
od samego poczod samego począątku swego istnienia ktku swego istnienia kłładzie nacisk na adzie nacisk na 
propagowanie sportu, rekreacji, aktywnego sposobu propagowanie sportu, rekreacji, aktywnego sposobu 
spspęędzania czasu wolnego, jako najlepszych form dzania czasu wolnego, jako najlepszych form 
rehabilitacji, bowiem chorehabilitacji, bowiem choććby poczby począątkowo skromny tkowo skromny 
i wymagaji wymagająący czyjegocy czyjegośś wsparcia udziawsparcia udziałł w zawodach, w zawodach, 
rywalizacja, wsprywalizacja, wspóółłzawodnictwo pozwalajzawodnictwo pozwalająą rozbudzirozbudzićć
wwłłasne ambicje, przeasne ambicje, przełłamaamaćć barierbarieręę llęęku, poczucie ku, poczucie 
dyskomfortu, inercji czy apatii. dyskomfortu, inercji czy apatii. 

To podczas wspTo podczas wspóólnych spotkalnych spotkańń i zawodi zawodóów mow możżna na 
nawinawiąązazaćć nieskrnieskręępowany kontakt, zaczerpnpowany kontakt, zaczerpnąćąć z czyjegoz czyjegośś
dodośświadczenia, zmobilizowawiadczenia, zmobilizowaćć sisięę do walki o lepszy wynik, do walki o lepszy wynik, 
na nowo zasmakowana nowo zasmakowaćć żżycia. ycia. 



NajwaNajważżniejszymi sposobami, za pomocniejszymi sposobami, za pomocąą ktktóórych realizujemy  rych realizujemy  
nasze statutowe zadania snasze statutowe zadania sąą::

-- zajzajęęcia rehabilitacyjne,cia rehabilitacyjne,

-- turnusy rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, 

-- obozy integracyjne,obozy integracyjne,

-- wycieczki i rajdy turystyczne,wycieczki i rajdy turystyczne,

-- zawody sportowe zawody sportowe –– szachowe,szachowe,

-- ppłływackie,ywackie,

-- strzeleckie,strzeleckie,

-- w tenisie stow tenisie stołłowym, owym, 

-- zawody zimowe o charakterze rekreacyjnym, zawody zimowe o charakterze rekreacyjnym, 

-- wspwspóółłudziaudziałł w organizacji zawodw organizacji zawodóów sportowow sportowo--rekreacyjnych   rekreacyjnych   
„„Powiat bez granicPowiat bez granic”” orazoraz

-- najwanajważżniejsze i najwiniejsze i najwięększe przedsiksze przedsięęwziwzięęcie, organizowane przez cie, organizowane przez 
nas nas -- Lekkoatletyczna Spartakiada OsLekkoatletyczna Spartakiada Osóób Niepeb Niepełłnosprawnych o nosprawnych o 

Puchar Ziemi CieszyPuchar Ziemi Cieszyńńskiej skiej –– obejmujobejmująąca konkurencje rekreacyjne ca konkurencje rekreacyjne 
i dyscypliny sportowe.i dyscypliny sportowe.



ZajZajęęcia rehabilitacyjne cia rehabilitacyjne 
organizowane sorganizowane s ąą na basenie, w sali na basenie, w sali 

do do ććwiczewicze ńń gimnastycznych, ale gimnastycznych, ale 
taktak żże na nadmorskim molo.e na nadmorskim molo.



Zajęcia rehabilitacyjne



Zajęcia rehabilitacyjne



Zajęcia rehabilitacyjne



Turnusy rehabilitacyjne i obozy Turnusy rehabilitacyjne i obozy 
integracyjne, z uwagi na rozbudowane integracyjne, z uwagi na rozbudowane 

elementy rehabilitacji leczniczej, elementy rehabilitacji leczniczej, 
organizowane sorganizowane s ąą w stacjonarnej formie w stacjonarnej formie 

w sprawdzonych ow sprawdzonych o śśrodkach rodkach 
w Kow Ko łłobrzegu, obrzegu, ŁŁebie, Sarbinowie, ebie, Sarbinowie, 

ŚŚwinoujwinouj śściu, a ostatniociu, a ostatnio
w Jastrzw Jastrz ęębiej Gbiej G óórze.rze.



Turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne



Turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne



Turnusy rehabilitacyjne i obozy integracyjne



SzczegSzczeg óólnie popularnlnie popularn ąą wwśśrróód czd cz łłonkonk óów w 
naszego Stowarzyszenia formnaszego Stowarzyszenia form ąą
aktywnoaktywno śści sci s ąą wycieczki i rajdy wycieczki i rajdy 
turystyczne, w ramach ktturystyczne, w ramach kt óórych rych 

zwiedzilizwiedzili śśmy Bieszczady, Mazury, my Bieszczady, Mazury, 
Pieniny, Karkonosze, GPieniny, Karkonosze, G óóry Story Sto łłowe owe 

i i ŚŚwiwięętokrzyskie, Jurtokrzyskie, Jur ęę KrakowskoKrakowsko --
CzCzęęstochowskstochowsk ąą, przemierzyli, przemierzyli śśmy szlak my szlak 

polskiego renesansu i wiele innych polskiego renesansu i wiele innych 
atrakcyjnych zakatrakcyjnych zak ąątktk óów naszego kraju. w naszego kraju. 



Wycieczki i rajdy turystyczne



Wycieczki i rajdy turystyczne



Wycieczki i rajdy turystyczne



Wycieczki i rajdy turystyczne



Wycieczki i rajdy turystyczne



Nasze apetyty sprawiNasze apetyty sprawi łły, y, żże e śściecieżżki ki 
naszych szlaknaszych szlak óów turystycznych w turystycznych 
zaprowadzizaprowadzi łły nas do termalnych y nas do termalnych 

basenbasen óów  w Sw  w S łłowacji, do Budapesztu, owacji, do Budapesztu, 
Pragi, Wiednia, a w roku minionym takPragi, Wiednia, a w roku minionym tak żże e 

do Lwowa.do Lwowa.



Wycieczki i rajdy turystyczne
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Wycieczki i rajdy turystyczne



Wycieczki i rajdy turystyczne



Przez szereg lat organizowaliPrzez szereg lat organizowali śśmy my 
zawody dla mizawody dla mi łłoośśniknik óów potyczek w potyczek 

szachowych, ktszachowych, kt óórzy ponaglani zegarami rzy ponaglani zegarami 
„„ łłamaliamali ”” sobie gsobie g łłowy nad planszami.owy nad planszami.



Zawody szachowe



Zawody szachowe



Sporym zainteresowaniem zawsze Sporym zainteresowaniem zawsze 
cieszycieszy łły siy si ęę zawody pzawody p łływackieywackie .



Zawody pływackie



Zawody pływackie



Na wiernNa wiern ąą grupgrup ęę uczestnikuczestnik óów od lat w od lat 
momo żżemy liczyemy liczy ćć podczas zawodpodczas zawod óów w 

strzeleckich i to niezalestrzeleckich i to niezale żżnie od tego, czy nie od tego, czy 
organizowane byorganizowane by łły pod Goleszowskimi y pod Goleszowskimi 
„„ muchomoramimuchomorami ”” , na polu , na polu paintbolowympaintbolowym

w Cieszynie w Cieszynie –– ZamarskachZamarskach , czy na , czy na 
profesjonalnej strzelnicy w Skoczowie profesjonalnej strzelnicy w Skoczowie 

BBłładnicachadnicach ..



Zawody strzeleckie



Zawody strzeleckie



Zawody strzeleckie



Niezmiennie duNiezmiennie du żążą popularnopopularno śściciąą cieszciesz ąą
sisięę zawody w tenisie stozawody w tenisie sto łłowym, ktowym, kt óóre na re na 

przestrzeni lat z lokalnej imprezy przestrzeni lat z lokalnej imprezy 
przerodziprzerodzi łły siy si ęę do obecnego do obecnego 

MiMięędzywojewdzywojew óódzkiego Turnieju Tenisa dzkiego Turnieju Tenisa 
StoSto łłowego, ktowego, kt óórego kolejna edycja rego kolejna edycja 

odbyodby łła sia sięę w dniach w dniach 
20 i 21 pa20 i 21 paźździernika dziernika ubrubr ..



Zawody w tenisie stołowym



Zawody w tenisie stołowym



Zawody w tenisie stołowym



Spora grupa chSpora grupa ch ęętnych uczestniczy od wielu tnych uczestniczy od wielu 
lat w zawodach zimowych, ktlat w zawodach zimowych, kt óóre w przypadku re w przypadku 
naszego Stowarzyszenia majnaszego Stowarzyszenia maj ąą charakter charakter 
klasycznie rekreacyjny. Mklasycznie rekreacyjny. M óówiwiąą o tym same o tym same 
rodzaje rozgrywanych konkurencji:rodzaje rozgrywanych konkurencji:

-- rzut rzut śśnienie żżkkąą do tarczy lub wiadrado tarczy lub wiadra
-- zjazd na sankachzjazd na sankach
-- bieg slalomowy z jajkiembieg slalomowy z jajkiem
-- zjazd na zjazd na „„ byle czymbyle czym ””
-- figury ze figury ze śśniegu.niegu.
NieodNieod łąłącznym elementem kocznym elementem ko ńńczcząącym kacym ka żżde de 

zawody zimowe jest kulig oraz grillowanie zawody zimowe jest kulig oraz grillowanie 
kiekie łłbasy.basy.



Zawody zimowe
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Zawody zimowe



Zawody zimowe



Przez szereg lat wspPrzez szereg lat wsp óólnie ze lnie ze 
Starostwem Powiatowym w Cieszynie Starostwem Powiatowym w Cieszynie 
organizowaliorganizowali śśmy wiosennmy wiosenn ąą imprezimprez ęę
sportowosportowo --rekreacyjnrekreacyjn ąą dla osdla os óób b 
niepeniepe łłnosprawnych pod nazwnosprawnych pod nazw ąą „„ Powiat Powiat 
bez granicbez granic ”” ..



„Powiat bez granic”



„Powiat bez granic”



MiMięędzynarodowa Lekkoatletyczna Spartakiada dzynarodowa Lekkoatletyczna Spartakiada 
OsOsóób Niepeb Niepe łłnosprawnych o Puchar Ziemi nosprawnych o Puchar Ziemi 
CieszyCieszy ńńskiej, to bodaj najwiskiej, to bodaj najwi ęększe amatorskie ksze amatorskie 
zawody tego typu organizowane w kraju. Liczba zawody tego typu organizowane w kraju. Liczba 
uczestnikuczestnik óów za kaw za ka żżdym razem znacznie dym razem znacznie 
przekraczaprzekracza łła 200 osa 200 os óób, a w rekordowym roku b, a w rekordowym roku 
450. 450. ŁąŁącznie we wszystkich dwudziestu cznie we wszystkich dwudziestu 
edycjach wziedycjach wzi ęłęło udziao udzia łł ponad 6 tysiponad 6 tysi ęęcy cy 
niepeniepe łłnosprawnych zawodniknosprawnych zawodnik óóww--amatoramator óów.w.

Uczestnikami imprezy byli Uczestnikami imprezy byli -- poza oczywipoza oczywi śście cie 
mieszkamieszka ńńcami szeroko rozumianego naszego cami szeroko rozumianego naszego 
regionu regionu -- zawodnicy przybywajzawodnicy przybywaj ąący z terenu cy z terenu 
niemal caniemal ca łłego kraju, a takego kraju, a tak żże z Czech i Se z Czech i S łłowacji. owacji. 
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Międzynarodowa LA Spartakiada o Puchar Ziemi Cieszyńskiej


