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Jesteœmy stowarzyszeniem kultury fizycznej i organizacj¹ po¿ytku publicznego pod nazw¹ Ludowo Uczniowski Klub 

Sportowy "Kwisa" Leœna. Zajmujemy siê propagowaniem sportów wodnych wœród dzieci i m³odzie¿y.
Od 32 lat zajmujemy siê kajakarstwem górskim, a ponad to od 15 lat pi³k¹ kajakow¹. W naszym klubie mamy dwóch 

instruktorów, którzy szkol¹ prawie 50 m³odych adeptów. Mamy w tej dziedzinie du¿e osi¹gniêcia. Nasi zawodnicy s¹ w 

reprezentacji kraju i bior¹ udzia³ w zawodach o randze miêdzynarodowej typu: Mistrzostwa Œwiata, Mistrzostwa Europy, Puchar 

Œwiata, Puchar Europy. W sezonie 2009 nasi wychowankowie startowali w 32 imprezach w kraju i za granic¹ i 169 razy stawali 

na podium. Mo¿emy siê pochwaliæ miêdzy innymi: IV miejscem na Mistrzostwach Œwiata seniorów w slalomie w La Seu Urgel 

(Hiszpania), IV miejscem na M³odzie¿owych Mistrzostwach Europy w slalomie w L. Mikulaszu (S³owacja) i II miejscem na 

M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w slalomie Dawida Dobrowolskiego, III miejscem w Pucharze Europy seniorek w Kajak 

Polo w Mechelen (Belgia) i II miejscem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w slalomie w Krakowie Natalii Ro¿niakowskiej, 

XI miejscem w Mistrzostwach Europy Seniorów w Kajak Polo w Essen (Niemcy) Jacka Sztuba, IV miejsce w Mistrzostwach 

Polski seniorów w Kajak Polo w Leœnej, IV miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w Kajak Polo w Kaniowie. Ponadto Bogdan 

Sztuba zosta³ wybrany najlepszym trenerem w regionie jeleniogórskim za 2009 rok, a Dawid Dobrowolski zaj¹³ IV miejsce 

wœród sportowców w 35 sportowym plebiscycie Nowin Jeleniogórskich.
Z w³asnych œrodków zbudowaliœmy tor kajakarski na rzece Kwisie w Leœnej, na którym 31 lipca rozegrane zostan¹ XVI 

Miêdzynarodowe Regaty o "Puchar Kwisy", a 1-2 sierpnia odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada 

M³odzie¿y w slalomie kajakowym. Jesteœmy równie¿ dzier¿awc¹ basenu miejskiego w Leœnej, który po remoncie sta³ siê 

piêknym obiektem sportowym na którym od 7 do 9 maja zorganizujemy I Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Kwisy w Kajak Polo.
W ubieg³ym roku otrzymaliœmy dotacjê z Gminy Leœna w wysokoœci 25.000 z³, z Ludowych Zespo³ów Sportowych we 

Wroc³awiu 12.000 z³. a z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego we Wroc³awiu 10.000 z³, jednak¿e przy skali 

naszej dzia³alnoœci oraz koniecznoœci podnoszenia obligatoryjnych op³at (do PZK, OZK, transport, noclegi, wy¿ywienie, sprzêt 

sportowy, itp.) jest to kwota zdecydowanie niewystarczaj¹ca, a zapotrzebowanie klubu jest dwa razy wiêksze.
Klub prowadzi pe³n¹ ksiêgowoœæ i rozlicza siê z otrzymanych dotacji z wy¿ej wymienionymi instytucjami w 100%, a nasze 

rozliczenia nie wzbudzaj¹ ¿adnych zastrze¿eñ.
W zwi¹zku z tym, ¿e w naszym klubie trenuje coraz wiêcej zawodników istnieje potrzeba zakupu wiêkszej iloœci sprzêtu 

p³ywaj¹cego. Koszt jednego kajaka ³¹cznie ze sprzêtem to oko³o 4.000 z³. Dlatego te¿ zwracamy siê do pañstwa z proœb¹ o 

wsparcie finansowe w sezonie 2010.
Interesuj¹ nas wszystkie formy pomocy - zakup sprzêtu sportowego, darowizny na cele statutowe (jednorazowe lub 

umowy d³ugoterminowe) lub inne formy do uzgodnienia. W zamian oferujemy reklamy na kajakach, sprzêcie, strojach, 

proporczykach, kalendarzach, plakatach, banery reklamowe na organizowanych przez nas imprezach krajowych i 

miêdzynarodowych i inne œwiadczenia reklamowe - równie¿ do uzgodnienia. Trzeba dodaæ, ¿e nasz klub wspó³pracuje z 

mediami w naszym regionie tj. "Nowiny Jeleniogórskie", "Ziemia Lubañska", "S³owo Sportowe", "Muzyczne Radio", "TV 

Lubañ". A w ci¹gu ostatnich lat, na temat naszego klubu zosta³o nagranych kilka programów przez telewizjê: Polsat, TVP 2, TVP 

Wroc³aw, TV Lubañ.
Liczymy na zainteresowanie siê nasz¹ proœb¹. Ucieszy nas jednorazowa pomoc, a jeszcze bardziej sta³a umowa ze 

sponsorem z której zobowi¹zujemy siê lojalnie wywi¹zaæ. Za wszelkie formy pomocy serdecznie dziêkujemy.

Ze sportowym pozdrowieniem 
           Zarz¹d Klubu
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