
Borek Wielkopolski, 15 kwietnia 2013 roku

Uzasadnienie nadania tytułu i przyznania odznaki 

„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

Ludowemu Klubowi Sportowemu WISŁA Borek Wielkopolski

LKS WISŁA Borek Wielkopolski jest stowarzyszeniem kultury fizycznej 

działającym  od  1912  roku  na  terenie  gminy  Borek  Wielkopolski,  a  jego 

prekursorem  był  klub  sportowy  "BORKUM".  Od  12  czerwca  1919  roku 

połączono dwa kluby (Borkum i Wiktoria) w jeden klub "WISŁA". W 1932 

zarząd  klubu  otrzymał  od  władz  miejskich  nowy  teren  na  boisko  miejskie. 

Wówczas  zaczęły  powstawać  sekcje  siatkówki,  koszykówki,  tenisa  czy 

lekkoatletyczne.  Od 1975 r.  na  podstawie  porozumienia  pomiędzy  Dyrekcją 

Kombinatu PGR Karolew, a LZS "WISŁA" powstał Ludowy Klub Sportowy 

"ORKAN-WISŁA" Borek przy Kombinacie PGR Karolew. Członkowie klubu 

zajmowali  czołowe  miejsca  w  gminie,  województwie,  makroregionie,  kraju. 

Przykładem  są  tenisiści  stołowi,  którzy  wielokrotnie  zwyciężali  

w Mistrzostwach Pracowników PGR Wielkopolski,  wywalczyli awans do III 

ligi.  Sekcja  szachowa  zajęła  II  miejsce  w  "Pucharze  Wiosny"  na  szczeblu 

krajowym,  a  jedna  z  przedstawicielek  klubu  została  wicemistrzynią  Polski 

juniorów. W latach kryzysu PGR Klub stał się samodzielny i pozostała tylko 

sekcja  piłki  nożnej.  Oprócz  sekcji  seniorów  utworzono  również  sekcje 

młodzieżowe. W ostatnim dziesięcioleciu  klub działał z  dużymi sukcesami.  

W klubie powstały dwie sekcje piłki nożnej, w której pierwsza drużyna grała  

w klasie "A", a druga drużyna w klasie "B". W roku 2000 I drużyna przyjęła 

nazwę  LKS  WISŁA  MRÓZ  Borek  Wlkp.  W  okresie  tym  Wiślacy  zdążyli 

awansować o dwie klasy wyżej (sezon 1997/1998 - awans do "A" klasy; sezon 

1999/2000 - awans do klasy okręgowej) i w sezonie 2001/2002, jako lider klasy 
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okręgowej zrobili kolejny krok w historii i awansowali do IV ligi. Klub zdobył 

również Puchar Polski Okręgu Leszczyńskiego. Obecnie klub prowadzi sekcje 

piłki nożnej dla seniorów, a także dla Orlików (dzieci do 10 lat). Dodatkowo 

została nawiązana umowa partnerska pomiędzy naszymi klubami, dzięki czemu 

młodzi  piłkarze  naszego  stowarzyszenia  mogą  bezpośrednio  uczestniczyć  

w zajęciach piłkarskich Wisły. 

Działalność  LKS WISŁA Borek  Wielkopolski  opiera  się  na  ustawie  

o kulturze fizycznej, a przede wszystkim na zadaniach statutowych związanych 

z działalnością statutową w zakresie sportu i rekreacji ruchowej na rzecz ogółu 

społeczeństwa  oraz  prowadzi  działalność  wychowawczą  w  zakresie  kultury 

fizycznej. 

Najważniejszymi celami realizowanymi przez Klub od ponad wieku są:

1) Organizowanie i prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych (piłka 

nożna,  tenis  stołowy,  tenis  ziemny,  szachy,  warcaby,  siatkówka, 

koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, a także wiele innych).

2) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział 

w  imprezach  i  zawodach  organizowanych  przez  inne  kluby  i  związki 

sportowe  (imprezy  dla  mieszkańców  gminy,  imprezy  dla  pracowników 

PGR,  turnieje  sportowe  dla  zakładów  pracy,  stowarzyszeń  oraz 

społeczeństwa,  imprezy  sportowo-rekreacyjne  m.in.  festyny  piłkarskie  

i biegowe, udział w rozgrywkach piłkarskich pod egidą PZPN). 

3) Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie 

kultury  fizycznej  (m.in.  kursy  pierwszej  pomocy,  konkursy  plastyczne 

związane z kulturą fizyczną, organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci  

z zakresu piłki nożnej i pływania).

4) Współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym Borek Wielkopolski.

5) Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
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6)  Szkolenie  oraz  doskonalenie  kadr  trenersko  -  instruktorskich  (w  klubie 

społecznie pracowali i pracują trenerzy piłki nożnej, instruktorzy pływania, 

siatkówki,  tenisa  ziemnego  -  ludzie  z  ogromnym  doświadczeniem  

w zakresie kultury fizycznej).

7) Współpraca z władzami samorządowymi oraz dyrekcjami lokalnych szkół, 

poprzez czynny udział w imprezach organizowanych przez Miasto (m.in. 

Dni Borku Wlkp.) czy szkoły (np. szkolne turnieje piłkarskie). 

8) Propagowanie  osiągnięć  sportowych  członków  Klubu  w  lokalnych 

mediach,  na  oficjalnej  stronie  internetowej  klubu 

www.wislaborek.futbolowo.pl. 

9)  Czynny  udział  w  życiu  kulturalnym,  gospodarczym i  społecznym oraz 

podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego, współpraca z lokalnymi 

organizacjami, instytucjami oraz zakładami pracy oraz organizacja wielu 

imprez  o  charakterze  sportowo  rekreacyjnym  dla  społeczeństwa  m.in. 

turniej  z  okazji  święta  pracy,  zimowe  turnieje  piłkarskie,  amatorskich 

rozgrywek  piłkarskich  dla  mieszkańców,  turnieje  koszykówki  ulicznej 

organizacja  imprezy  biegowej  dla  społeczeństwa  Borek  Wlkp.  biega…, 

mikołajkowe  turnieje  dla  dzieci,  akcje  społeczne  na  rzecz  osób 

potrzebujących,  festyny  sportowo-rekreacyjne  połączone  z  konkursami 

sprawnościowymi i wiedzowymi.  

Aby móc realizować ww. zadania Klub  zrzesza osoby uprawiające sport, 

promuje, upowszechnia i zachęca do uprawiania sportu, organizuje szkolenia  

i obozy, organizuje imprezy sportowe i turystyczne, czuwa nad zachowaniem 

należytego poziomu moralnego i wychowawczego, współdziała z organizacjami 

sportowymi,  placówkami  oświatowymi  i  innymi  instytucjami  w  zakresie 

działalności  statutowej,  współpracuje  z  odpowiednimi  ogniwami  władzy 

samorządowej,  administracji  państwowej  i  organizacjami  społecznymi,  

a także stosuje inne środki sprzyjające rozwojowi sportu i kultury fizycznej  
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na terenie działania Klubu. Klub opiera swą działalność na społecznej  pracy 

swych członków.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadnione jest nadanie tytułu i odznaki  

„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp. dla Ludowego Klubu Sportowego Wisła  

Borek Wlkp.”
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