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Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
na jakość życia mieszkańców w gminie Dobra

Streszczenie 

Jakość życia człowieka zależy od kilku czynników, wśród których największą 
rolę odgrywa styl życia. Prawidłowe odżywianie się oraz systematyczna aktywność 
fizyczna to podstawowe elementy zdrowego stylu życia. Brak regularnych ćwiczeń 
fizycznych jest przyczyną powstawania wielu chorób przewlekłych. Wzrost pozio-
mu aktywności fizycznej społeczeństwa można uzyskać przede wszystkim przez 
działania mające na celu zwiększenie dostępności do sportu i aktywności fizycznej 
oraz wyrobienie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności. Niewy-
starczająca dostępność do sportu i aktywności fizycznej dużej części społeczeństwa 
stanowi ważną barierę ograniczającą aktywność fizyczną Polaków. Zniesienie tej 
przeszkody może w znacznej mierze zwiększyć efektywność programów propagu-
jących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Celem pracy jest ocena wpływu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
oraz działania władz samorządowych w gminie Dobra na podniesienie jakości ży-
cia mieszkańców. 

Gmina Dobra to przykład efektywnej pracy władz samorządowych, aktywnych 
środowisk lokalnych zintegrowanych na wspólny cel, tj. poprawę jakości życia 
mieszkańców. Różnorodność i atrakcyjność imprez organizowanych w gminie po-
wodują, że z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie uczestnic-
twem w aktywności sportowo-rekreacyjnej Gminy. Artykuł ma charakter badaw-
czy.

Słowa kluczowe: infrastruktura sportowo-rekreacyjna, jakość życia, gmina Dobra.
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Wstęp

Jakość życia człowieka zależy od kilku czynników, wśród których największą rolę 
odgrywa styl życia. Prawidłowe odżywianie się oraz systematyczna aktywność fizyczna 
to podstawowe elementy zdrowego stylu życia. Brak regularnych ćwiczeń fizycznych jest 
przyczyną powstawania wielu chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, niektó-
rych nowotworów, cukrzycy, osteoporozy czy otyłości (Sygit, Sygit 2008). Systematyczne 
podejmowanie aktywności fizycznej w każdym wieku człowieka ma ogromne znaczenie. 
U dzieci odpowiednia dawka ruchu kształtuje młode organizmy, u osób dorosłych odpo-
wiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu sprawności i wydolności fizycznej, w wieku 
starszym opóźnia proces starzenia. Dzisiejsze realia życia społecznego jeszcze bardziej uwi-
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daczniają pozytywny wpływ aktywności fizycznej. Dotyczy to m.in. aspektu socjalizacyjne-
go dzieci i młodzieży, gdyż sport pozwala oderwać się od trudności codziennego dnia oraz 
od wielu niebezpieczeństw, na jakie narażona jest współczesna młodzież. Pozwala konstruk-
tywnie spożytkować wolny czas, rozwinąć pasje i zainteresowania, uczy współpracy i od-
powiedzialności, wreszcie może być sposobem na życie. Kultura fizyczna daje wspaniałe 
możliwości ludziom nastawionym na konsumpcjonizm i łatwiznę.

Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa można uzyskać przede wszyst-
kim przez działania mające na celu zwiększenie dostępności do sportu i aktywności fi-
zycznej oraz wyrobienie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności 
(Ministerstwo Sportu 2007). Niewystarczająca dostępność do sportu i aktywności fizycz-
nej dużej części społeczeństwa stanowi ważną barierę ograniczającą aktywność fizyczną 
Polaków. Zniesienie tej przeszkody może w znacznej mierze zwiększyć efektywność pro-
gramów propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia (Sieńko-Awierianów i in. 
2015a, s. 275-280). 

Zasadę powszechnej dostępności obywateli do dóbr kultury fizycznej gwarantuje 
wszystkim Polakom Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
w artykule 68 ust. 5. Obowiązek zapewnienia realnego udziału w korzystaniu z tych dóbr 
spoczywa zarówno na władzy rządowej, jak i samorządowej. Obowiązki władz samorządo-
wych w tym zakresie określają przede wszystkim ustawy o samorządzie terytorialnym oraz 
Ustawa o sporcie z 2010 roku, na mocy której zapewnienie warunków do rozwoju sportu 
jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego. Zadania władz samorządowych 
koncentrują się głównie na popularyzacji wśród mieszkańców korzyści płynących ze sportu 
i rekreacji, organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
zapewnieniu kadry instruktorskiej oraz budowie i utrzymaniu obiektów i urządzeń sporto-
wo-rekreacyjnych (Śniadek 2011, s. 217-227). 

Znaczenie sportu i rekreacji w strategiach rozwoju lokalnego z każdym rokiem jest coraz 
większe. Zarządzanie sportem lokalnym przestaje ograniczać się tylko do przygotowywania 
pojedynczych eventów. Aby samorządy lokalne mogły odnieść sukces, potrzebują długo-
falowej, konsekwentnie realizowanej strategii wsparcia sportu i rekreacji (Kogut-Jaworska 
2011, s. 375-381).

Materiał i metody badań 

Materiał do badań stanowiły dane uzyskane w Urzędzie gminy Dobra oraz dane będą-
ce sprawozdaniem z działalności samorządowej autorów pracy: radnej gminy Dobra Ewy 
Głowackiej oraz członka Rady Sołeckiej w Mierzynie – Elżbiety Sieńko-Awierianów. Metodą 
wybraną do badań była metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę badania do-
kumentów – raportów działalności oraz technikę wywiadu przeprowadzonego z sekretarzem 
gminy – panią Rozalią Adamską według dyspozycji dotyczących działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
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Wyniki badań 

Gmina Dobra jest malowniczą gminą wiejską położoną między Szczecinem oraz gra-
nicą polsko-niemiecką. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Bezrzecze, Buk, Dobra, Dołuje, 
Grzepnica, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica, Wołczkowo. 
Obszar gminy obejmuje 110,28 km² zróżnicowanego geograficznie terenu. Dogodne poło-
żenie Gminy sprawiło, że kojarzona jest ona z miejscem przyjaznym biznesowi, a co trzeci 
mieszkaniec prowadzi własną działalność gospodarczą. Mieszkańcy gminy uzyskują wyso-
kie dochody opodatkowane podatkiem PIT − średni roczny dochód przypadający na miesz-
kańca lokuje gminę na 11. miejscu w kraju.

Charakterystyczny dla Gminy Dobra jest stały wzrost liczby mieszkańców. W 1995 roku 
w gminie mieszkało 5856 osób1, a w 2014 roku liczba ta wynosiła już 20 144. Możliwość 
obcowania z przyrodą, połączona z bezpośrednim sąsiedztwem Miasta Szczecin sprawia, że 
ludzie chętnie wybierają Gminę Dobra, jako miejsce do życia. Wzrost liczby mieszkańców 
wiąże się z koniecznością rozbudowy niezbędnej infrastruktury. W ostatnich latach duża 
część budżetu Gminy Dobra przeznaczana jest na inwestycje wpływające na komfort ży-
cia mieszkańców, w tym infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Do powstałych już nowych 
dróg, chodników, sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, Terenu 
Sportowo – Rekreacyjnego „Mierzynianka” w Mierzynie, Orlika w Dobrej, dołączyła no-
woczesna Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną w Mierzynie2. Wydatki budżetu gminy 
na kulturę fizyczną w ciągu 2 lat wzrosły ponad dwukrotnie – z 0,8% w roku 2012 do 1,7% 
w roku 2014. Dla porównania, wydatki budżetu państwa na kulturę fizyczną i sport wynosiły 
odpowiednio 0,25% w 2012 roku i zaledwie 0,1% w 2014 roku3. 

Bez nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej nie jest możliwe odniesienie pełnego suk-
cesu sportowego i upowszechnienie sportu (Ministerstwo Sportu 2007). Narodowy Program 
Zdrowia na lata 2016-2020 jako jeden z celów operacyjnych podaje zwiększenie aktywności 
fizycznej Polaków poprzez zwiększanie dostępności fizycznej i ekonomicznej do obiektów 
sportowych oraz poprzez poprawę wyposażenia infrastruktury (Narodowy Program Zdrowia 
na lata 2016-20204. 

Dzięki sukcesywnej rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnie w Gminie Dobra 
(por. tabela 1) wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość uczestnictwa w szeroko pojętej 
kulturze fizycznej, a ich zaangażowanie w systematyczną aktywność fizyczną stale wzrasta. 

Większość inwestycji prowadzonych w gminie powstaje przy współudziale środków po-
zyskanych z Unii Europejskiej. Dzięki nim wprowadzanych jest wiele projektów mających 
na celu integrację wszystkich mieszkańców – od najmłodszych do najstarszych, np. Program 
na rzecz dzieci i młodzieży Profilaktyka poprzez sport, czy Aktywny Senior.

1  http://szczecin.stat.gov.pl [dostęp: 06.04.2016].
2  http://eregion.wzp.pl/gminy/dobra-szczecinska), (http://www.dobraszczecinska.pl/ [dostęp: 04.04.2016].
3  http://www.rbako.republika.pl/Wydatki_bud%C5%BCetu_pa%C5%84stwa_ polskiego_w_latach_2010-2012.pdf [dostęp: 
02.05.2016].
4  http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/ 12281780/dokument164277.pdf [dostęp: 06.04.2016].
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Tabela 1
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna w gminie Dobra 

Lp. Rodzaj obiektu Miejscowość

1. Tereny sportowo-rekreacyjne „Mierzynianka” w Mierzynie
 kompleks „Orlik” w Dobrej
  teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko
2. Boiska Mierzyn
 Dobra
 Bezrzecze
 Wołczkowo
 Skarbimierzyce
 Kościno
 Rzędziny
 Stolec
 Buk
 Lubieszyn
 Łęgi (boisko niepełnowymiarowe)
  Grzepnica (boisko niepełnowymiarowe)
3. Trasy rowerowe Szlak rowerowy „Grzepnica - Sławoszewo” - 5,1 km
  Ścieżka rowerowa „Buk - Łęgi” - 3,6 km
4. Sale gimnastyczne PSP Mierzyn
 PSP Bezrzecze
  PSP Dołuje (mała sala gimnastyczna)

Źródło: opracowanie własne.

Fundusze unijne w Gminie Dobra wykorzystywane są również przez prywatnych przed-
siębiorców na zakup sprzętu sportowego. Akademia Sportu Mierzyn przy Elite Sport Club 
przyznane unijne środki przeznaczyła na zakup nowych stołów do tenisa stołowego, profe-
sjonalnych stołów do futbolu stołowego i broni do pneumatycznej strzelnicy. Otrzymując 
finansowe wsparcie, Akademia zobowiązała się do bezpłatnego prowadzenia dla dzieci 
z Gminy Dobra zajęć ze strzelectwa sportowego, tenisa ziemnego, tenisa stołowego oraz 
bezpłatnego udostępnienia stołów do futbolu stołowego (Sieńko-Awierianów i in. 2015b,  
s. 57-62).

Wspomniany wyżej program Profilaktyka poprzez sport prowadzony będzie w ra-
mach realizacji zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, jako forma profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach 
tego zadania planuje się przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Celem 
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głównym programu jest kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz alternatywne-
go sposobu spędzania wolnego czasu, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie 
motywacji do samorozwoju przez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć 
pozalekcyjnych oraz wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników. Program 
stworzy warunki do przybliżenia młodym ludziom wartości niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz kreowania ich kultury osobistej. Będzie to 
także narzędzie służące utrzymywaniu właściwego poziomu zdrowia wśród uczestników 
programu. Realizacja programu przyczyni się do rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych 
oraz wpłynie na poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w Gminie Dobra.

Władze Gminy poświęcają uwagę również starszym mieszkańcom, dla których oprócz 
wyjazdów integracyjnych i balów emeryta, organizowane są także zajęcia sportowe. Są to 
nieodpłatne zajęcia fitness prowadzone dla osób 50plus w sali gimnastycznej w szkole pod-
stawowej w Mierzynie oraz w Bezrzeczu.

Ponadto Gmina Dobra jest gospodarzem różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyj-
nych, także o zasięgu międzynarodowym. We wrześniu do Dobrej zjeżdżają najlepsi kie-
rowcy samochodów terenowych, między innymi uczestnicy Rajdu Dakar, aby rywalizować 
w rajdzie Baja Poland, będącym jedną z eliminacji mistrzostw świata5 ().

Kalendarz wydarzeń sportowych organizowanych przez Gminę na 2016 rok obejmuje:
 - Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dobra (sala gimnastycz-

na przy szkole podstawowej w Mierzynie) – 28 stycznia;
 - Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra (sala gimna-

styczna przy szkole podstawowej w Mierzynie) – 20 lutego;
 - Pierwsze Igrzyska Sportowe Przedszkolaków – Mierzynianka – 11 maja; 
 - Rajd Pieszego Wiosna na pograniczu w Stolcu – 14 maja; 
 - Mini Mundial dla uczniów szkół podstawowych , kompleks sportowy Orlik w Dobrej – 

21 maja;
 - Tydzień sportu dla wszystkich – 25 maja-1 czerwca;
 - Mierzyński wór przygód na Dzień Dziecka – Mierzynianka – 4 czerwca;
 - Dzień Dziecka – Orlik w Dobrej – 5 czerwca;
 - Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy, którego uczestnicy wyruszą w objazd gminy 

z terenu rekreacyjnego Mierzynianka – 11 czerwca;
 - Polsko-Niemiecki Rajd Rowerowy Dobra-Blankensee, który wyruszy z boiska sporto-

wego w Dobrej –18 czerwca; 
 - Rajd Baja Poland – 27 sierpnia; 
 - Sportowy Piknik Rodzinny na Mierzyniance – 10 września;
 - Biegi Przełajowe Gmina Dobra Biega – boisko sportowe w Wołczkowie – 17 września;
 - Bieg to zdrowie − ruszaj się, bo zardzewiejesz – Mierzynianka, 1 października;
 - Halowy Turniej Piłki Nożnej Dla Dzieci Dobra Cup 2016 – sp. w Mierzynie – 19 listo-

pada. 

5  http://dobraszczecinska.pl/images/pdf/folderpromocyjny/folder-gminadobra.pdf [dostęp: 04.04.2016].
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Niektóre z tych sportowo-rekreacyjnych imprez na stałe wpisały się do kalendarza im-
prez Gminy Dobra.

Oprócz gminy w propagowaniu aktywnego i zdrowego stylu życia biorą udział organi-
zacje społeczne i społeczność lokalna. W Mierzynie, największym sołectwie gminy Dobra, 
zamieszkałym przez ponad 1/3 mieszkańców gminy, wiele imprez organizowanych jest przy 
współudziale Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Mierzyn, parafii Mierzyn, Rady 
Sołeckiej, klubu sportowego Elite, Akademii Twórczej Edukacji „Pszczółka” i innych lokal-
nych przedsiębiorców. W najbliższym czasie w ramach tej lokalnej współpracy planowana 
jest organizacja następujących imprez o charakterze rekreacyjnym: 
 - Festyn z okazji dnia Dziecka Mama, tata i ja – Mierzyn dzieciom (plac przy kościele 

w Mierzynie) – 29 maja;
 - Mierzyński wór przygód na Dzień Dziecka (Mierzynianka) – 4 czerwca;
 - Festyn i Spektakl Jak to z tym Chrztem Polski było (Mierzynianka) – 26 czerwca; 
 - Festyn rodzinny Żyj zdrowo i sportowo (Mierzynianka) – 17 lipca;
 - Festyn parafialny w Mierzynie (plac przy kościele w Mierzynie) – 11 września.

Tak bogaty program imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gminie Dobra 
możliwy jest głównie dzięki stałej rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Oczywiście, 
budowa nowych obiektów, zwłaszcza na terenach wiejskich, nie rozwiązuje problemu ni-
skiej aktywności fizycznej społeczeństwa. Stanowi ona jednak bazę dla wyrabiania nawy-
ków uczestnictwa w kulturze fizycznej. Atrakcyjny program zajęć i imprez oraz łatwy do-
stęp do obiektów sportowo-rekreacyjnej zwiększa szansę na zainteresowanie mieszkańców 
aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, a tym samym wpływa na podniesienie ich 
jakości życia.

Dyskusja

Ze względu na uniwersalny charakter oraz wielopłaszczyznowość odbioru i uczestnic-
twa, sport stanowi doskonałe narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wykorzystanie sportu 
jako instrumentu promocji danego terenu może być realizowane z pomocą: klubów spor-
towych działających na danym terenie, organizowanych wydarzeń sportowych, lokalnej  
„atmosfery sportowej”, wyrażającej się w zaangażowaniu mieszkańców w sport i utożsa-
mianiu się z miejscem jako kibice. Wśród wymienionych aspektów szczególne miejsce 
zajmują wydarzenia sportowe (tzw. eventy), dostarczające wielu korzyści ekonomicznych, 
politycznych, turystycznych, społecznych i kulturowych (Rogala 2011, s. 383-400). 

Społeczeństwo polskie cechuje niski stopień zaangażowania w systematyczną aktywność 
fizyczną. Jako przyczyny tego zjawiska podaje się najczęściej uwarunkowania związane 
z elementami wychowawczo-edukacyjnymi, stopień zamożności, dostępność do infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej oraz poziom zaangażowania w aktywność różnych organizacji 
pozarządowych. Konieczna jest zatem zmiana aktualnego systemu i form oddziaływania 
państwa na pobudzanie aktywności społecznej w obszarze sportu dla wszystkich. Ważną 
rolę upatruje się w programach i działaniach ukierunkowanych na zwiększenie uczestnictwa 
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w aktywności sportowej młodzieży oraz osób ze środowisk wiejskich (Ministerstwo Sportu 
2007). Samorząd, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, realizuje program dostęp-
ności do powszechnej kultury fizycznej przez:
1. rozwijanie i utrzymywanie bazy sportowo-rekreacyjnej,
2. współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji różnego 

rodzaju imprez sportowych,
3. tworzenie warunków do uprawiania amatorskiego sportu,
4. tworzenie systemu współzawodnictwa sportowego.

Wiejska Gmina Dobra to przykład efektywnej pracy władz samorządowych oraz ak-
tywnych środowisk lokalnych zorientowanych na wspólny cel, tj. poprawę jakości życia 
mieszkańców. Aktywność sportowo-rekreacyjna stanowi dziedzinę, która integruje miesz-
kańców zaangażowanych w organizację eventów oraz uczestników imprez. Ich różnorod-
ność i atrakcyjność powodują, że z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie 
uczestnictwem w aktywności sportowo-rekreacyjnej Gminy nie tylko jej mieszkańców, ale 
także sąsiednich terenów. Mierzyńskie eventy przyciągają mieszkańców sąsiednich sołectw 
oraz Szczecina. Dzięki aktywności na rzecz lokalnej społeczności zwiększają się możliwo-
ści pozyskiwania funduszy unijnych w ramach projektu mikrodotacje – Małe Inicjatywy 
Lokalne. Pozyskane środki wykorzystywane są na zakup sprzętu i organizację kolejnych 
imprez.

Oczywiście, przed samorządowcami i organizacjami pozarządowymi w Gminie Dobra 
stoją kolejne wyzwania. Ważnym aspektem podnoszenia jakości życia mieszkańców jest 
aktywizacja przez sport i rekreację osób niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
większość ośrodków rehabilitacyjnych zlokalizowana jest w mieście, należy dołożyć wszel-
kich starań, aby umożliwić tej grupie społecznej uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekre-
acyjnych. Są one bowiem ważnym elementem rehabilitacji medycznej i w sposób znaczący 
mogą przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. 

Podsumowanie 

Udział w aktywności sportowo-rekreacyjnych w Gminie Dobra wpływa na podniesienie 
jakość życia mieszkańców. Dzieje się to przez:
 - integrację społeczną,
 - promocję zdrowia,
 - przeciwdziałanie patologii społecznej i wykluczeniu społecznemu.
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Impact of the Sport and Recreation Infrastructure Development  
on the Quality of Life of Dobra Municipality’s Inhabitants 

Summary 

The human quality of life depends on several factors among which the greatest 
role is played by the lifestyle. Proper nutrition and systematic physical activity are 
the basic elements of healthy lifestyle. Lack of regular physical exercises is the rea-
son of occurrence of many chronic diseases. Growth of the level of society’s physi-
cal activity can be achieved, first of all, by the measures aimed at an increase of 
accessibility of sports and physical activity as well as getting into the habit of per-
manent care of maintaining the level of fitness. Insufficient accessibility of sports 
and physical activity of a big part of the society is a crucial barrier limiting Poles’ 
physical activity. Removal of this obstacle may considerably increase effectiveness 
of the programmes promoting physical activity and healthy lifestyle.

An aim of the article is to assess the impact of the sport and recreation infra-
structure development as well as measures undertaken by the self-government au-
thorities in Dobra Municipality on the inhabitants’ quality of life. 
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Dobra Municipality is an example of an effective work of the self-government 
authorities, active local milieus integrated onto the common objective, i.e. improve-
ment of the quality of life of inhabitants. Variety and attractiveness of the events be-
ing organised in the municipality cause that form year to year there can be observed 
the greater and greater interest in sport and recreation activity of the municipality. 
The article is of the research nature.

Key words: sport and recreation infrastructure, quality of life, Dobra Municipality.

JEL codes: I12

Влияние развития спортивно-рекреационной инфраструктуры  
на качество жизни жителей в гмине Dobra

Резюме 

Качество жизни человека зависит от нескольких факторов, в числе кото-
рых самую большую роль играет образ жизни. Правильное питание и систе-
матическая физическая активность – основные элементы здорового образа 
жизни. Отсутствие регулярных физических упражнений – причина возникно-
вения многих хронических заболеваний. Роста уровня физической активно-
сти можно достичь прежде всего путем действий, направленных на повыше-
ние доступности спорта и физической активности, а также выработки навыка 
постоянной заботы об удержании уровня физической подготовки. Недоста-
точная доступность спорта и физической активности большой части обще-
ства представляет собой серьезный барьер, ограничивающий физическую 
активность поляков. Устранение этого препятствия может значительно повы-
сить эффективность программ, пропагандирующих физическую автивность  
и здоровый образ жизни.

Цель работы – оценить влияние развития спортивно-рекреационной ин-
фраструктуры и действий органов самоуправления в гмине Dobra на повыше-
ние качества жизни жителей. 

Гмина Dobra – пример эффективной работы органов самоуправления, ак-
тивной местной среды, интегрированных вокруг общей цели, т.е. повышения 
качества жизни жителей. Разнообразие и привлекательность мероприятий, 
организуемых в гмине приводят к тому, что из года в год наблюдается все 
больший интерес к участию в спортивно-рекреационной активности гмины. 
Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: спортивно-рекреационная инфраструктура, качество жиз-
ни, гмина Dobra.
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