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Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
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W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
borykaliśmy się z bardzo niskim budżetem. 
Zrealizowaliśmy wszystkie powierzone nam 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zada
nia. Nie udało się jednak zdobyć przychyl
ności MSiT dla kilku nowych przedsięwzięć 
sportowych, pomimo składanych ofert.

Działalność Krajowego Zrzeszenia LZS 
obejmuje sport wyczynowy, powszechny i 
turystykę. Zacznijmy nasze podsumowanie 
od sportu wyczynowego, choć nie będzie 
ono pełne. Instytut Sportu, który opraco
wuje wyniki współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży, na dzień 30 listopada 
nie opublikował jeszcze wszystkich danych. 
Dlatego też nie możemy sporządzić naszego 
pełnego sprawozdania, jak w latach ubie
głych. W Uniejowie nagrodzimy jedynie 
najlepsze kluby w sportach tzw. wiodących 
w LZS.

W ramach zadań powierzonych nam przez 
MSiT w mijającym roku Krajowe Zrzeszenie 
LZS zorganizowało przy współpracy woje
wódzkich zrzeszeń i samorządów lokalnych 
17 imprez mistrzowskich dla różnych kate
gorii wiekowych w takich sportach jak: 
lekkoatletyka, kolarstwo (torowe, szosowe i 
MTB), zapasy kobiet i mężczyzn (styl wolny 
i klasyczny), kajakarstwo, podnoszenie cię
żarów, łucznictwo, biegi przełajowe i tenis 
stołowy. Odbyły się także zawody w zapa
sach, podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce 
i kolarstwie o Puchar Przewodniczącego KZ 
LZS. Razem 21 imprez, w których udział 
wzięło ponad 3100 zawodników.

Wyżej wymienione zawody to także 
sprawdzian jak przebiegało szkolenie 
zawodników w naszych OSSM i WLKS. W 
2017 roku powołanych zostało 75 Ośrodków 
Szkolenia Sportowego LZS w takich spor
tach jak: lekkoatletyka (20 ośrodków), zapa
sy mężczyzn (11), zapasy kobiet (5), łucz
nictwo (6), kolarstwo (15), tenis stołowy 

(2), narciarstwo klasyczne (5), podnoszenie 
ciężarów (11). Szkolono w nich do lipca br 
675 zawodników, a w drugim półroczu 661.
Przypomnijmy, że system typowania ośrod
ków premiuje te kluby, które poczyniły naj
większy postęp w ogólnopolskim współza
wodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. 
W ubiegłym roku OSSM LZS było 65, a 
szkolonych zawodników 502.

 W okresie styczeń – październik 2017 (za 
ten okres KZ LZS posiada sprawozdania z 
OSSM LZS) zrealizowano 282 zgrupowania 
krajowe, 6 zgrupowań zagranicznych, 341 
startów krajowych i 9 startów zagranicz
nych. Z kolei WLKS powołano 230, szkolo
no w nich ponad 5300 zawodników.

W ramach sportu powszechnego (Sport 
dla Wszystkich) zrealizowano 4 finały cen
tralne i 87 imprez regionalnych, w tym 
eliminacji do finałów centralnych. W tych 
pierwszych brało udział ponad 2200 osób, w 
drugich ok. 21 tysięcy osób. W porównaniu 
do roku ubiegłego spadek jest olbrzymi – 
wtedy przeprowadzono 189 imprez regio
nalnych z udziałem ok. 55 tys. uczestników.

W ramach finałów centralnych odbył się 
59. Ogólnopolski Masowy Turniej Szachowy 
o Złotą Wieżę, w którym uczestniczyło 59 
zawodników. Turniej ten jest jedyną cen
tralną, drużynową imprezą szachową w 

Zrzeszeniu o najstarszym rodowodzie w 
kraju. Rozgrywany w rocznym cyklu elimi
nacyjnym. W tym roku odbył się w dniach 
28 maja – 2 czerwca w Chotowej, gmina 
Czarna, województwo podkarpackie.

Zorganizowano dwa Ogólnopolskie Tur
nie je „Piłkarska Kadra Czeka” – finał cen
tralny dziewcząt odbył się w dniach 2123 
lipca w Siedlcach, a finał centralny chłop
ców w dniach 1115 lipca w Zamościu. 
W tym pierwszym uczestniczyło 235 osób, 
w drugim 250. Obydwa finały poprzedziły 
eliminacje, które rozpoczynają się od szcze
bla gminnego, a kończą na wojewódzkich.

Kolejny finał centralny to Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS. W tym roku odbyły się po raz 
dwudziesty, a gospodarzem była Spała. W 
zawodach integracyjnych i rekreacyjnych 
uczestniczyło ponad 860 osób, zaś w bloku 
sportowym ponad 400.

Czwartym finałem centralnym zorgani
zowanym w tym roku były Ogólnopolskie 
Masowe Biegi Przełajowe LZS im. Wojcie
cha Świątka, działacza LZS Ziemi Łódzkiej, 
który zmarł w 2015 roku. W rozegranych po 
raz dwudziesty drugi biegach, które odbyły 
się w dniach 67 października wzięło udział 
800 osób.

W ramach sportu powszechnego, Krajowe 
Zrzeszenie LZS zrealizowało Program Ro-
dzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla 
Zdrowia, Sportu i LZS. Do projektu przystą
piły wszystkie województwa. Zgłosiło się do 

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w imprezach mistrzowskich KZ LZS 
w 2017 roku

1. Wielkopolskie – 1407,50 pkt.
2. KujawskoPomorskie – 965,50 pkt.
3. Lubelskie – 750,00 pkt.
4.  Łódzkie – 625,50 pkt.
5. Mazowieckie – 570.00 pkt.
6.  Pomorskie – 567,00 pkt.
7. Lubuskie – 530,50 pkt.
8. Podlaskie – 457,50 pkt.
9. Dolnośląskie – 417,50 pkt.

10. WarmińskoMazurskie – 382,50 pkt.
11. Zachodniopomorskie – 378,50 pkt.
12. Małopolskie – 212,50 pkt.
13. Opolskie – 142,00 pkt.
14. Świętokrzyskie – 125,50 pkt.
15. Śląskie – 80,00 pkt.
16. Podkarpackie – 39,00 pkt.

Krajowe Zrzeszenie L ZS

W dniach 8-10 grudnia 2017 roku spotkamy się w Uniejowie (woj. łódzkie), by podsumować osiągnięcia sportowe naszych klubów 
i wojewódzkich zrzeszeń, poinformujemy o realizacji zadań powierzonych Krajowemu Zrzeszeniu LZS przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Odbędzie się także impreza sportowa dla 16 laureatów konkursu „Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. Generalnie odpowiemy sobie i innym na pytanie: jaki 
był to rok w naszej działalności?

P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 17
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niego 75 rodzin, z których 16 rywalizowało 
o miano najlepszej podczas finału central
nego, który odbył się w dniach 58 lipca w 
Centralnym Ośrodku Szkoleniowym LZS 
w Mielnie. Najaktywniejsze rodziny zosta
ną nagrodzone podczas naszego podsumo
wania w Uniejowie. Warto nadmienić, że 
rodziny biorące udział w finale zdobyły od
znakę Aktywnej Rodziny LZS.

W ramach Upowszechniania Sportu w Śro
dowisku Wiejskim realizowany był program 
organizator sportu dzieci i młodzieży w śro
dowisku wiejskim. Uczestniczą w nim osoby, 
które posiadają uprawnienia co naj mniej or
ganizatora sportu oraz mają doświadczenie 
w działalności sportowej na rzecz dzieci i 
młodzieży o zasięgu gminnym, powiatowym 
czy wojewódzkim, a połowę wynagrodzenia 
organizatora pokrywa samorząd lokalny. W 
tym roku takich organizatorów było zaled
wie 35 w całym kraju, w ubiegły roku było 
ich 157. Niestety, jak widać MSiT wycofuje 
się ze wspierania tego projektu.

Po raz kolejny udało się przeprowadzić 
konkurs na najlepsze inicjatywy sportowe, 
który w tym roku nosił tytuł „Upowszech
nianie aktywności fizycznej poprzez wy
różnienie najlepszych projektów realizowa
nych w środowisku wiejskim”. Do konkursu 
zgłoszono 38 projektów (ponad 12 tysięcy 
uczestników), z których 16 trafiło do finału. 
Laureatów konkursu przedstawiamy na ko
lejnych stronach tego wydawnictwa.

Impreza „Bądź aktywny – Trzymaj wagę” 
na stałe już wpisała się do naszego kalenda
rza, ale w tym roku udało się zrealizować 
tylko jeden finał centralny. Odbył się on w 
Zakopanem w dniach 14 czerwca, uczest
niczyło 79 osób.

Obraz szkoleń, z których kiedyś znane były 
w całym kraju Ludowe Zespoły Sportowe, 
przedstawia się marnie, jeśli nie powiedzie 
nie ma ich wcale. Odbyło się tylko jedno 
szkolenie centralne pn. „Aktywny Senior 
LZS” – uczestniczyło w nim 31 osób. Byli 
to działacze i pracownicy klubów, naszych 
stowarzyszeń szczebla gminnego i powiato
wego. Jego głównym celem było znalezienie 
recepty na podniesienie poziomu aktywno
ści fizycznej osób starszych.

Hasło „Aktywny Senior LZS” ma także 
swoją „drugą twarz”. W 16 województwach 
powstały grupy ćwiczących seniorów – jest 
ich w sumie 279, a zajęcia sportowe organi
zują dla nich 32 osoby. Seniorzy uprawiają 
nordic walking i gimnastykę, grają w tenisa 
stołowego, uczestniczą w pieszych i rowero
wych wycieczkach – jednym słowem pięk
nie się integrują.

Ten rok był drugim z kolei, w którym 
Krajowe Zrzeszenie LZS nie uzyskało dofi
nansowania na realizację ogólnopolskich 
imprez turystycznych. W związku z powyż
szym realizacja kalendarza ogólnopolskich 
imprez turystycznokrajoznawczych KZ 

LZS oparta była na środkach własnych 
Krajowego Zrzeszenia LZS, wpłatach uczest
ników imprez oraz środkach Wojewódzkich 
Zrzeszeń LZS, co w znaczącym stopniu 
wpłynęło na zasięg i zakres podejmowanych 
działań. 

Zrealizowano 4 imprezy centralne, w któ
rych udział wzięło 520 osób  (wobec 600 
osób w 5 imprezach w 2016 r.), w tym sztan
darową – Finał Centralny XXXIV Ogól
nopolskiej Olimpiady Wie dzy Tury s ty czno
Krajoznawczej LZS w Zakopanem (więcej 
str. 19). 

Za aktywność turystyczną w Uniejowie 
nagrodzone zostaną 4 województwa –1. 
łódzkie, 2. zachodniopomorskie, 3/4 kujaw
skopomorskie i lubelskie.

Należy także zaznaczyć, że w tym roku 
Krajowe Zrzeszenie LZS pozyskało sponso
ra – została nim firma Uniqa.

Po raz pierwszy od wielu lat działalno
ścią naszego Zrzeszenia zainteresowała się 
Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki. Na jej posiedzeniu, w dniu 
14 września, mogliśmy przedstawić naszą 
działalność. Zrobili to przewodniczący RG 
KZ LZS Władysław Kosiniak Kamysz i 
wiceprzewodniczący Marek Mazur i Jan 
Zalewski, obecny był także dyrektor Biura 
KZ LZS Michał Dziubak. W posiedzeniu 
Komisji udział wziął Jan Widera, pod
sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki, który powiedział m.in.: Zadania 
realizowane przez LZS mogą być często jedy-
ną propozycją w zakresie aktywności fizycz-
nej, z której mogą skorzystać mieszkańcy 
terenów wiejskich. Stowarzyszenie jest istot-
nym partnerem resortu, bowiem działania 
w tym obszarze są jednymi z priorytetowych 
zadań MSiT. 

Te słowa cieszą, ale zobaczymy co przy
niesie kolejny rok współpracy z MSiT.

Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. UKS Jedynka Kórnik
3. KK Ziemia Darłowska Darłowo

Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. RLTL ZTE Radom 
3. KS Agros Zamość

Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. UKS Talent Wrocław
3. KS Społem Łódź

Narciarstwo klasyczne
1. NKS Trójwieś Bieskidzka 
2. SSR LZS Sokół Szczyrk 
3.  MULKS Grupa Oscar Tomaszów 

Lubelski

Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów 
2. KS Agros Zamość
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. KS Agros Zamość 
3. LKS Znicz Chęciny

Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin 
2. LMKS Krasnystaw  
3. LKS Orzeł Namysłów

Zapasy styl klasyczny M
1. KS Sobieski Poznań  
2. AKS Piotrków Trybunalski
3. MLKS Agros Żary

Tenis stołowy
1. UKS Dojlidy Białystok
2. GLKS Nadarzyn
3. UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śl.

wyróżnione kluby Zrzeszenia LZS w 2017 roku
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1.  Klaudia Kardasz– KS Podlasie Białystok– 
 lekkoatletyka (pchnięcie kulą)

2.   Bartłomiej Adamus – LKS Opocznianka Opoczno – 
podnoszenie ciężarów 

3. Filip Prokopyszyn – LKS Trasa Zielona Góra – kolarstwo
4.  Martyna Lewandowska – MLKL Płock – 

 lekkoatletyka (skok wzwyż) 
5. Magdalena Macios – ULKS Lubzina – sumo

6. Wiktoria Maćkowiak – LKS Spartakus Pyrzyce – sumo
7.  Oskar Stachnik – ULKS Uczniak Szprotawa – 

 lekkoatletyka (rzut dyskiem)
8.  Mateusz Bernatek – AKS Piotrków Trybunalski –

zapasy styl klasyczny
9. Piotr Żyła – WSS Wisła – skoki narciarskie

10.  Kamila Lićwinko – KS Podlasie Białystok – 
 lekkoatletyka (skok wzwyż) 

1. Klaudia Kardasz (1613 głosów) – sre
brna medalistka ME i Uniwersjady z 2017 
roku. Rocznik 1996. Swoją przygodę ze 
sportem zaczęła w wieku 5 lat, chodząc 
z bratem grać w piłkę nożną. W szko
le podstawowej nauczyciele WF odkryli w 
niej talent szybkiej biegaczki (80 m ppł). 
W gimnazjum trener zgłosił ją na zawody 
pchnięcia kulą – wygrała pokonując star
sze rywalki. Z Przemysławem Zabawskim 
trenuje od 2012 roku. Obecnie jest stu
dentką Politechniki Opolskiej na Wydziale 
Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. W 
wolnych chwilach lubi chodzić na zakupy, 
lubi też jeść i spać. Uczestniczka Programu 
MSiT Team100.

2. Bartłomiej Adamus (1543 głosy) – 
rocznik 2000. Aktualny wicemistrz świata 
i mistrz Europy U17, pogromca rekor
dów Polski do lat 17 w wadze 85 kg nale
żących do mistrza olimpijskiego Adriana 
Zielińskiego. Kariera Bartka rozwija się bar

dzo dynamicznie. Przed dwoma laty zdobył 
tytuł mistrza Europy do lat 15. Jest stypen
dystą Solidarności Olimpijskiej Tokio 2020 i 
członkiem Team100.

3. Filip Prokopyszyn (905 głosów) – ma 
17 lat, wicemistrz świata i Europy juniorów 
w scratchu. Jest uczniem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Świdnicy. Trenuje też kolar
stwo przełajowe i szosowe. Całe dnie spędza 
na treningach – na zgrupowaniach tygo
dniowo przejeżdża nawet 600 km. Nie ma 
czasu na hobby, ale lubi muzykę. Jego tre
nerem klubowym jest dziadek Kazimierz 
Prokopyszyn.

4. Martyna Lewandowska (543 głosy) 
– wicemistrzyni świata U18 w skoku 
wzwyż. Ma 17 lat i jest wychowanką trenera 
Mirosława Nisztora. Zaczęła skakać w I 
klasie gimnazjum. Obecnie jest uczenni
cą Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. 
Trenuje 5 razy w tygodniu po 2 godziny.

5. Magdalena Macios (534 głosy) – rocz
nik 1990, zdobywczyni brązowego medalu 
w sumo w kategorii do 60 kg The World 
Games we Wrocławiu. Jest także aktualną 
mistrzynią Europy. Jej trenerem jest Andrzej 
Jedynak. Ona sama też zajmuje się szkole
niem młodzieży.

6. Wiktoria Maćkowiak (473 głosy) – ma 
19 lat. Zaczęła uprawiać sumo w Zespole 
Szkół Publicznych w Bielicach. Jej trene
rem jest Eugeniusz Klimczak. Wiktoria jest 
uczennicą liceum. W tym roku na ME w 
Gruzji zdobyła 4 brązowe medale – U21, 
U23, seniorek i w drużynie. Sumo uprawia 
też jej siostra Weronika

7. Oskar Stachnik (424 głosy). Rocznik 
1998. Niemal „etatowy” mistrz Polski w 
kolejnych kategoriach wiekowych. W rywa
lizacji młodzików oraz juniorów młod
szych stawał także na podium w pchnięciu 
kulą. Mistrz Europy juniorów 2017 i wice
mistrz świata juniorów w 2016. Trenuje 

najpopularniejszych 
sportowców KZ LZS w 2017 roku10

Po raz pierwszy w historii Zrzeszenia przeprowadziliśmy Plebiscyt na „10 Najpopularniejszych Sportowców LZS” i „5 Najpopularniejszych 
Trenerów LZS” systemem internetowym. Rządzi się on swoimi prawami, więc wyniki dla wielu mogą być zaskakujące. Internauci wybrali 
głównie osoby młode, stojące na początku kariery – czas zweryfikuje ilu z nich będzie w stanie osiągnąć takie same sukcesy w kategorii 
seniora. W sumie na sportowców oddano 7122 głosy – do samego końca toczył się bój o miejsce 1-2 i miejsca 5-7. Na trenerów oddano 
5784 głosy, a walka o miejsca 1-3 była również zacięta. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w plebiscytowym głosowaniu. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie Was więcej, a wybór nominowanych będzie jeszcze trudniejszy niż w 2017 roku.
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w Uczniaku od 2012 roku. Jest uczniem 
Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie. 
Uczestnik Team100.

8. Mateusz Bernatek (382 głosy). Rocznik 
1994. Srebrny medalista MŚ 2017. Mistrz 
Europy U23 w 2016. Zwany jest przez kole
gów „BamBam”. Na sali sportowej pojawił 
się mając cztery lata, aby przyglądać się, jak 
idzie szkolenie jego bratu Mariuszowi, też 
zapaśnikowi. W okresie pomiędzy turnieja
mi walczy w składzie AKS Wrestling Team 

Piotrków Trybunalski w PWPW Krajowej 
Lidze Zapaśniczej. Uczestnik Team100

9. Piotr Żyła (181 głosów) – rocznik 1987, 
przydomek „Wiewiór”. Brązowy medalista 
MŚ indywidualnie i złoty drużynowo na 
dużej skoczni. Zaczął skakać w wieku 8 lat. 
Pierwsze zwycięstwo w PŚ przyszło dopiero 
w 2013 roku w Oslo. Jego trenerem jest Jan 
Szturc. W 2006 ożenił się z kuzynką Adama 
Małysza, Justyną Lazar, ma dwoje dzieci. 

10. Kamila Lićwinko (110 głosów) –

brązowa medalista MŚ w skoku wzwyż z 
Londynu. Bardzo doświadczona zawod
niczka (rocznik 1986). Od 2012 roku tre
nuje pod okiem swojego męża Michała 
Lićwinko. W dużej imprezie międzynaro
dowej zadebiutowała w 2005 roku – były to 
mistrzostwa Europy juniorów, ale sukcesy 
przyszły dopiero w 2013 roku, kiedy to na 
Uniwersjadzie w Kazaniu wywalczyła złoty 
medal i w tym samym roku pobiła rekord 
Polski na otwartym stadionie – 1.99 cm. 

5 najpopularniejszych 
trenerów KZ LZS w 2017 roku

1. Zbigniew Klęk– WLKS Krakus Swoszowice– kolarstwo
2. Przemysław Zabawski – KS Podlasie Białystok – lekkoatletyka
3.  Krzysztof Maj i Mariusz Salamon – LKS Opocznianka Opoczno – 

podnoszenie ciężarów
4. Zygmunt Szwarc – ULKS Uczniak Szprotawa – lekkoatletyka
5. Henryk Grabowiecki – AKS Piotrków Trybunalski – zapasy styl klasyczny

1. Zbigniew Klęk (1739 głosów) – mówią 
o nim „szlifierz kolarskich talentów”. W 
ciągu 40 lat pracy w Krakusie Swoszowice 
przez jego ręce przewinęły się setki kola
rzy. Najbardziej znani wychowankowie to 
Rafał Majka i Katarzyna Niewiadoma. sam 
był kiedyś kolarzem. W 1979 roku już jako 
26latek zaczął prowadzić zajęcia z mło
dzieżą. Postrzegany jest jako surowy szko
leniowiec. Stara się nauczyć zawodników 
samodyscypliny. Uważa, że obecnie młodzi 
zawodnicy mają dobre warunki rozwoju 
kariery. Ma żonę Beatę, a córki Magda i 
Marzena nie poszły za pasją ojca. 

2. Przemysław Zabawski (1552 głosy) 
– rocznik 1975, były lekkoatleta, specja
lizował się w pchnięciu kulą. Największe 
sukcesy – 5. miejsce na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w 1997 roku, czte
rokrotne mistrzostwo Polski. Jest trenerem 
rzutów. Od wielu lat trenuje swoją córkę 
Darię (rzut dyskiem) i Klaudię Kardasz. Jego 
żoną była Krystyna DanilczykZabawska, 
znakomita kulomiotka. Jest nauczycielem w 
Szkole Mistrzostwa Sportowego w ZSRCKP 
w Białymstoku.

3. Krzysztof Maj i Mariusz Salamon 
(1459 głosów) – ich wychowankiem jest 
Bartłomiej Adamus. Mają pod opieką wielu 
innych młodych zawodników jak Karina 

Chuda, Kacper Adamczyk czy Aleksander 
Bryłka. Sekcja podnoszenia ciężarów 
powstała w klubie w 1979 roku, a jednym z 
jej czołowych zawodników w latach 90. XX 
w. był Mariusz Salamon, m.in.: młodzieżo
wy mistrz Polski.

4. Zygmunt Szwarc (399 głosów) – od 
ponad 40 lat szkoli młodzież, dawniej 
w Zespole Szkół Rolniczych w Henrykowie, 
w którym był nauczycielem wf, obecnie – w 
klubie ULKS Uczniak Szprotawa, założo
nym w 1998 roku. Sam kiedyś był oszczep
nikiem. Jego trenerska specjalizacja to wła
śnie rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut 
dyskiem i skok wzwyż. Jest trenerem Oskara 
Stachnika. Medalistami mistrzostw Polski są 
jego podopieczni: Mateusz Kwaśniewski w 
rzucie oszczepem, Aleksandra Mickiewicz 
w skoku wzwyż, Tomasz Lewkowicz w rzu
cie dyskiem.

5. Henryk Grabowiecki (361 głosów) – 
rocznik 1964, jest trenerem wicemistrza 
świata Mateusza Bernatka. Zapasy uprawia 
w klubie ponad 80 zawodników i zawodni
czek, wielu z nich to medaliści mistrzostw 
Polski. Niestety od jakiegoś czasu trener 
zmaga się z ciężką chorobą. Każdy kto 
chciałby mu pomóc, może wpłacać pienią
dze na konto – Agricola Bank Polska S.A. 94 
1940 1076 4934 9165 0000 0000.



g r u d z i e ń  2 0 1 76

Medale mistrzostw Polski i sukcesy mię
dzynarodowe odnoszą zawodnicy naszego 
Zrzeszenia także w innych sportach m.in.: 
w badmintonie, sumo, boksie, kickboxin
gu, kajakarstwie klasycznym i slalomo
wym, jeździectwie, szachach, warcabach czy 
taekwondo ITF i olimpijskim.

W tym roku Ministerstwo Sportu i Turys
tyki ogłosiło program Team100. To inno
wacyjny model finansowania utalentowa
nych sportowców. Mecenasem jest Polska 
Fundacja Narodowa. Obecnie programem 
objętych jest 127 sportowców, w tym 26 
zawodników z klubów Zrzeszenia LZS.

Najwięcej medali MP w tym roku przy
sporzyli nam zapaśnicy i zapaśniczki – 302. 
Zawodnicy w stylu wolnym zdobyli ich 
111, w stylu klasycznym – 76, w zapasach 
kobiet – 115. Największe sukcesy to: srebrny 
medal Mateusza Bernatka (AKS Piotrków 
Tryb.) na MŚ seniorów w stylu klasycz
nym, srebro Magomedmurada Gadżijewa 
z AKS Białogard w stylu wolnym na 
Mistrzostwach Europy seniorów, brązowy 
medal Aleksandry Wólczyńskiej z LUKS 
Suples Kraśnik na MŚ i srebrny na ME 
juniorów, brązowe medale jej koleżanki klu
bowej Beaty Kośli i Jakuba Brylewskiego z 
LKS Ceramik Krotoszyn na ME juniorów, 
brązowy medal na MŚ kadetów Wiktorii 
Chołuj z AKS Białogard.

Na drugim miejscu znalazła się lekko
atletyka z 276 medalami MP zdobytymi 
w hali i na otwartym stadionie. Sukcesów 
międzynarodowych było wiele, oto tylko 
kilka przykładów: złoty medal Pawła Fajdka 
(KS Agros Zamość) w rzucie młotem na 
Mistrzostwach Świata w Londynie i złoto 
na Uniwersjadzie, brązowy medal jego 
„kolegi po fachu” Wojciecha Nowickiego 
(KS Podlasie Białystok) i brązowy medal 

Kamili Lićwinko (KS Podlasie Białystok) 
w skoku wzwyż na tej samej imprezie; 
srebrne medale zawodniczek KS Podlasie 
Białystok Darii Zabawskiej w rzucie dys
kiem i Klaudii Kardasz w pchnięciu kulą 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
w Bydgoszczy; srebrny medal Martyny 
Lewandowskiej, zawodniczki MLKL Płock, 
w skoku wzwyż na Mistrzostwach Świata 
kadetek; złoty medal Oskara Stachnika z 
ULKS Uczniak Szprotawa w rzucie dyskiem 
na ME U20.

Trzecie miejsce w tej klasyfikacji sportów 
zajmuje kolarstwo z 245 medalami MP. 
Najwięcej zdobyli ich kolarze torowi (155), 
następnie szosowcy (79) i przełajowcy (11).

Dominacja klubów Zrzeszenia w kolar
stwie torowym jest bardzo wyraźna. Tylko 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
kobiet i mężczyzn nasi zawodnicy zdobyli 
58 medali na 60 możliwych do zdobycia, a 
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
– 34 na 36. 10 medali zdobyli nasi zawod
nicy na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy, m.in.: mistrzynią Europy do lat 23 
w wyścigu indywidualnym na dochodzenie 
została Justyna Kaczkowska (UKKS Imielin 
Team), która jest też wicemistrzynią ME 
Elity, srebrny medal w wyścigu eliminacyj
nym młodzieżowców wywalczył Damian 
Sławek (GKS Cartusia Kartuzy), srebrny 
medal zdobył również Filip Prokopyszyn 
(LKS Trasa Zielona Góra) w wyścigu „na 
kreskę”, Daniel Rochna (UKS Copernicus 
Toruń) został wicemistrzem Europy, a 

Cezary Łączkowski (TKK Pacific Nestle 
Fitness Team) brązowym medalistą w keiri
nie juniorów. W norweskim Bergen, na 
Mistrzostwach Świata w kolarstwie szoso
wym, brązowy medal w jeździe indywi
dualnej na czas juniorów wywalczył Filip 

Maciejuk, zawodnik KS Pogoń Mostostal 
Puławy.

164 medale to bilans naszych zawodni
ków na mistrzostwach kraju w podnoszeniu 
ciężarów. Najwięcej – 40 – wywalczyli na 
OOM. Największy sukces zaś to wicemi
strzostwo świata U17 i mistrzostwo Europy 
Bartłomieja Adamusa z LKS Opocznianka 
Opoczno i srebrny medal Mistrzostw 
Europy juniorek U20 Magdaleny Karolak 
(KKS Włókniarz Konstantynów).

Łucznicy z naszych klubów mogą się 
pochwalić 126 medalami zdobytymi w hali 
i na otwartych torach. Największy suk
ces międzynarodowy to dwa złote medale 
Halowych Mistrzostw Europy – pierwszy 
złoty krążek wywalczyła drużyna seniorek 
w łukach klasycznych w składzie: Karolina 
Farasiewicz (KS Obuwnik Prudnik), 
Natalia Leśniak i Wioleta Myszor (obie 
LKS Łucznik Żywiec), a drugi w łukach 
bloczkowych juniorka LKS Łucznik Żywiec 
Maria Skholna.

W narciarstwie klasycznym zawodnicy 
z naszych klubów zdobyli 64 medale – w 
biegach narciarskich 40, w skokach – 13 i w 
kombinacji norweskiej – 11. Największym 
sukcesem było zdobycie dwóch medali w 
skokach narciarskich przez Piotra Żyłę 
(WSS Wisła) na MŚ w Lahti – brąz indywi
dualnie i złoto w drużynie.

Bilans tenisistów stołowych to 35 medali 
MP. Najwięcej zdobyli nasi zawodnicy na 
mistrzostwach kraju juniorów – 12. Niestety 
brak sukcesów międzynarodowych.

Bardzo cieszą nas medale naszych zawod
ników w najmłodszych kategoriach wielko
wych. Z jednej strony świadczy to o tym, 
że dzieci i młodzież ze środowisk wiejskich 
garną się do sportu, a z drugiej o prawidło
wej selekcji zawodników prowadzonej w 
klubach.

Osiągnięcia sportowców Krajowego 
Zrzeszenia LZS w 2017 roku 

Ten rok był niezwykle udany dla Krajowego Zrzeszenia LZS w sporcie wyczynowym. Tylko w dyscyplinach zwanych wiodącymi – 
lekkoatletyka, kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasy kobiet i mężczyzn (styl wolny i klasyczny), tenis stołowy, łucznictwo i nar-
ciarstwo klasyczne – zdobyliśmy na mistrzostwach Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i senio-
rów ponad 1300 medali! Najwięcej przysporzyli ich nam zawodnicy najmłodsi, większość z nich to sportowcy objęci szkoleniem 
w OSSM LZS i WLKS. Dobra dyspozycja na arenie krajowej zaowocowała również sukcesami na zawodach międzynarodowych 
– mistrzostwach Europy i świata.
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Na zboczach znanej dobrze kolarzom góry 
Danielki w Jabłonkach, gdzie organizowany 
był jeden z najtrudniejszych maratonów 
w Polsce – Danielki Bike Extreme – odby
ły się 6 sierpnia Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim MTB.

Zawody te są także elementem Puchar 
Szlaku Solnego – to cykl zawodów cross 
country w kolarstwie górskim, składający 
się z kilku edycji – wyścigów o puchar 
włodarzy samorządowych, tu zawodni
cy walczyli więc o Puchar Wójta Gminy 
Jabłonka. Pomysł organizacji tej imprezy 
zrodził się kilka lat temu wśród sportowców 
i działaczy z Orawy i Spytkowic. Od wielu 
już lat Krajowe Zrzeszenie LZS podczas 
tego Pucharu organizuje swoje mistrzostwa. 
Współorganizatorami imprezy w Jabłonce 
było Małopolskie Zrzeszenie LZS, Gmina 

Jabłonka, UKS Podwilk. W zawodach wzię
ło udział 154 zawodników, którzy rywalizo
wali w sumie w 20 kategoriach wiekowych.

Wśród młodzików najlepszy był Dawid 
Lenart z UKS Sokół Kęty, drugie miejsce 
zajął Łukasz Grabień TS Wilga Golkowice 
Grupa Instalbud, a trzecie Damian Żmuda 
UKS Sokół Kęty. Wśród młodziczek trium
fowała Agnieszka Tylka, przed Kingą Żur i 
Weroniką Chlebek – wszystkie Head Team 
Luboń Skomielna Biała. Najlepszy junior 
młodszy to Łukasz Heliznowicz z KCP Elzat 
Bieniasz Bike Team, drugi był Michał Lach 
z UKS Sokół Kęty, a trzeci Jakub Musialik z 
MGLKS Błękitni PaulaTrans Koziegłowy. 
Podium juniorek młodszych przedstawia
ło się następująco: 1. Maja Latawiec, 2. 
Sabina Wierzycka – obie Head Team Luboń 
Skomielna Biała, 3. Aleksandra Ziaja TS 
Wilga Golkowice Grupa Instalbud. Wśród 
juniorów pierwsze miejsce zajął Jarosław 
Żur Head Team Luboń Skomielna Biała, 
drugi był Arkadiusz Mirek KCP Elzat 
Bieniasz Bike Team, a trzeci kolega klubo
wy mistrza Maciej Biedrończyk. Wśród 
juniorek wyścig wygrała Julita Fira Head 
Team Luboń Skomielna Biała przed Klaudią 
Powroźnik z UKS Sokół Kęty.

Wśród młodzieżowców triumfował Bar-
tosz Dziad kowiec Head Team Luboń Sko
miel na Biała, drugi był Mateusz Maciążka 
UKS Za wo jak, a wśród kobiet w tej grupie 
wie kowej najlepsza spośród zawodniczek 
LZS była Estera Siarka UKS Raba Wyżna 
Podsarnie przed Karoliną Witek LKK Start 
Tomaszów Mazowiecki.

Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe wręczyli: w imieniu Wójt Gminy 
Jabłonka Zbigniew Suwada oraz zastępca 
przewodniczącego KZ LZS Marek Mazur, 
zastępca przewodniczącego Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała, sołtysi wsi: 
Orawka Józef Kwaśnica i Podwilk Emil 
Holla, a także dyrektor Pucharu Szlaku 
Solnego Czesław Kuczkowicz.

Fot. Łukasz Sowiński

W dniach 8-9 września w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet. 
Startowały kadetki (U-17), juniorki i zapa-
śniczki kategorii młodzieżowej. W sumie 
prawie 80 zawodniczek z 18 klubów re-
prezentujących 10 województw. Organiza
torem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie 
LZS i klub AKS Piotrków Trybunalski przy 
współpracy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Piotrko
wie Trybunalskim i Miasta Piotrków Trybu
nalski. Impreza została dofinansowana przez 
MSiT. 

W turnieju kadetek stoczono 64 walki, 
najwięcej zawodniczek startowało w katego
rii wagowej 65 kg – 11. 

W kategorii 40 kg i 43 kg Klaudia Zalew
ska z MLKS Wisła Świecie, mistrzyni OOM 
i Natalia Szczypińska AKS Piotrków Trybu
nalski, brązowa medalistka OOM nie miały 
przeciwniczek, więc automatycznie zostały 
mistrzyniami Zrzeszenia. 

Kategorię 46 kg wygrała Marta Gruszkie
wicz LUKS Suples Kraśnik, mistrzyni OOM, 
drugie miejsce zajęła Nikola Dytrych AKS 
Piotrków Trybunalski, brązowa medalistka 

OOM, a trzecie Natalia Korbowiak MKS 
Cement Gryf Chełm. 

W kategorii 49 kg mistrzynią Zrzeszenia 
została Aleksandra Łysomirska z MKS Ce
ment Gryf Chełm, wicemistrzynią Monika 
Martyna Borowska z UAKS Podlasie Biały
stok, a trzecie miejsce zajęły Sylwia Moskal 
z UKS Iron Bulls Bielawa i Emilia Mlonek z 
LUKS Suples Kraśnik/OSSM LZS. 

W kategorii 52 kg złoty medal wywalczyła 
Patrycja Trambecka z KS Bloczek Team Pel
plin, srebrny medal zdobyła Wioleta Giers 
MKS Cement Gryf Chełm, wicemistrzy
ni OOM, a brązowe Julia Michalska AKS 
Piotrków Trybunalski, wicemistrzyni OOM 
i Maja Niedzielska KS Sobieski Poznań/
OSSM LZS. 

W kategorii 56 kg triumfowała Aleksan
dra Skudlara z AKS Piotrków Tryb., druga 
była Amanda Nowak z KS Sobieski Poznań/
OSSM LZS, wicemistrzyni OOM, a trzecie 
miejsce zajęły Karolina Gackowska z ULKS 
Gryf Wojnowo i Klaudia Polak z LUKS Su
ples Kraśnik/OSSM LZS. 

Mistrzynią Zrzeszenia w kat. 60 kg zosta
ła Roksana Łosyk z UKS Iron Bulls Bielawa, 
wicemistrzynią Aleksandra Anna Maziar
czyk z UKS CSW Lider Zamość, trzecie 
miejsce zajęły Joanna Barabas z MKS Ce
ment Gryf Chełm i Weronika Skóra z LKS 
Znicz Chęciny. 

Najlepiej obsadzoną kategorię 65 kg wy
grała Amelia Kuraszewska z Husaria Fight 
Team Kozielice, wicemistrzyni OOM, druga 
była Aleksandra Strzelczyk z ZKS Koszalin, 
a trzecie miejsce zajęły Emilia Bagińska z 
MLUKS Gwiazda Szczuczyn i Julia Łochow
ska z ULKS Suples Kraśnik/OSSM LZS. 

W kategorii 70 kg triumfowała młodsza 
siostra naszej znakomitej zapaśniczki Alek
sandry Wólczyńskiej – Zuzanna LUKS Su
ples Kraśnik/OSSM LZS, brązowa medalist
ka OOM. Druga była Patrycja Pochowska z 
ULKS Gryf Wojnowo, brązowa medalistka 

Kolarstwo MTB orawka 2017

Z a p a s y  k o b i e t  Piotrków trybunalski 2017
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W dniach 8-10 września w Krotoszynie 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze-
sze nia LZS w Zapasach Mężczyzn w stylu 
wolnym. O medale walczyli kadeci i junio-
rzy/młodzieżowcy. Łącznie prawie 100 
zawodników z 22 klubów reprezentujących 
8 województw. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrze szenie LZS i LKS Ceramik Krotoszyn 
przy współpracy Wielkopolskiego Zrze sze
nia LZS, Starostwa Powiatowego w Kro
to szy nie, UMiG w Krotoszynie, Urzę du 
Marszałkowskiego w Poznaniu i Wiel ko
pol skiego Zwią zku Zapaśniczego. Impreza 
została dofinansowana przez MSiT. 

Gościem honorowym mistrzostw był 
Wojciech Wala, olimpijczyk z Seulu (1988). 
W uroczystości otwarcia mistrzostw udział 
wzięli m.in.: sekretarz KZ LZS Krzysztof 
Piasek, który otworzył oficjalnie imprezę 
życząc zapaśnikom walk w duchu fair play, 
starosta powiatu krotoszyńskiego Stanisław 
Szczotka i burmistrzem gminy Krotoszyn 
Franciszek Marszałek. 

W turnieju kadetów stoczono 96 walk. 
Najwięcej zawodników startowało w kate
gorii wagowej 69 kg – 15. I tu, podobnie 
jak w innych turniejach, kategorie najniższe 
były słabo obsadzone. Mistrzem Zrzeszenia 

w kat. 42 kg został Kacper Szafraniec z 
ULKS Guliwer Kielce – nie miał przeciwni
ków. W kategorii 46 kg triumfował Mateusz 
Łuszczyński z ZKS Koszalin, mistrz OOM, 
drugi był Bartłomiej Krzemiński z LKS 
Znicz Chęciny. 

W kat. 50 kg złoty medal wywalczył Dawid 
Dąbek z MGLKS Wiatr Wołów, wicemistrz 
OOM, srebro zdobył Maciej Marciszewski z 
ULKS Bizon Milicz, a brązowy medal wywal
czyli: Sebastian Nagórny z LUKS Suples 
Kraśnik i Szymon Kaczorek z LUKS Ołów 
Ryn. W kat. 54 kg mistrzem Zrzeszenia 
został Jakub Wojsa ze Stowarzyszenia 
Centrum Sport i Rekreacja Staszów, brązowy 
medalista OOM, a wicemistrzem Klaudiusz 
Mogiłka z ULKS Bizon Milicz. W kat. 58 kg 
najlepszy był Piotr Sobolewski z ULKS Bizon 
Milicz, wicemistrz OOM, drugie miejsce 

zajął Szymon Wróbel z MLKS Wisła Świecie, 
a trzecie Jakub Furlepa z UKS Olimp 
Gimn. Kętrzyn i Dawid Lis z LKS Ceramik 
Krotoszyn/OSSM LZS, brązowy medalista 
OOM. W kat. 63 kg mistrzem Zrzeszenia 
został Ernest Kopeć z LMKS Krasnystaw/
OSSM LZS, brązowy medalista OOM, wice
mistrzem Eryk Gibasiewicz z LKS Ceramik 
Krotoszyn/OSSM LZS, również brązowy 
medalista OOM, a brązowy medal zdo
byli: Patryk Ciurzyński z LKS Mazowsze 
Teresin/OSSM LZS i Artur Gibasiewicz z 
LKS Ceramik Krotoszyn/OSSM LZS. W kat. 
69 kg triumfował Adrian Bielecki z LMKS 
Krasnystaw/OSSM LZS, drugi był Jakub 
Banaszek z UKS Sicienko, a trzecie miej
sce zajęli: Szymon Gancarek z KS Lotnik 
Wrocław i Kasjan Czubaszek z GLKS Orzeł 
Karolewo. W kat. 76 kg zwyciężył Jakub 
Władczyk z MKS Czarni Połaniec, brązo
wy medalista OOM, drugi był Dominik 
Kowalewski z AKS Białogard/OSSM LZS, 
a trzecie miejsce zajęli zawodnicy ZKS 
Koszalin – Damian Korbus i Adam Dębiec. 
Kategorię 85 kg wygrał Kamil Sykuła z LMKS 
Krasnystaw/OSSM LZS, mistrz OOM, drugi 
był Dawid Błaszkiewicz z MLUKS Zapasy 
Włodawa, a trzecie miejsce zajęli: Maksym 
Koshelevych z LUKS Suples Kraśnik/OSSM 

OOM, a trzecie miejsce zajęły Oliwia Fudała 
z LKS Feniks Pesta Stargard i Agata Ćwikła z 
LUKS Suples Kraśnik/OSSM LZS.

Przypominamy, że tytuł mistrzyni OOM 
to także tytuł mistrzyni Polski.

Klasyfikację klubową wygrał LUKS Su-
ples Kraśnik przed AKS Piotrków Try-
bunalski i MKS Cement Gryf Chełm, 
wojewódzką – lubelskie przed łódzkim i 
dolnośląskim. 

W turnieju juniorek walczyły również 
zawodniczki U-23, stoczono 39 walk. 

Mistrzynią Zrzeszenia w kat. 48 kg została 
Alicja Piersa z MKS Cement Gryf Chełm/
OSSM LZS, wicemistrzyni Polski, wicemi
strzynią Paulina Kuros z KS Bloczek Team 
Pelplin, wicemistrzyni kraju, trzecie miejsce 
zajęły Katarzyna Dulęba z LKS Feniks Pesta 

Stargard i Martyna Dytrych z AKS Piotrków 
Trybunalski.

W kat. 53 kg najlepsza była Katarzyna Ka
mińska z MKS Cement Gryf Chełm, wice
mistrzyni kraju, drugie miejsce zajęła jej ko
leżanka klubowa Klaudia Szafrańska (OSSM 
LZS), brązowa medalistka MP, a trzecie 
Magdalena Majos z ZKS Koszalin, również 
brązowa medalistka MP i Anna Król z MKS 
Cement Gryf Chełm, mistrzyni Polski. 

W kat. 55 kg mistrzynią Zrzeszenia zo
stała Paulina Czechorowska z MKS Cement 
Gryf Chełm, brązowa medalistka MP. 

W kat. 58 kg złoty medal wywalczyła Pa
trycja Gil z LUKS Suples Kraśnik/OSSM 
LZS, brązowa medalistka MP, druga była 
Magdalena Głodek z KS Bloczek Team Pel
plin, brązowa medalistka MP, a trzecia Ma
ria Świeczak z MKS Cement Gryf Chełm, 
brązowa medalistka MP. 

W kat. 60 kg triumfowała Kamila Pyżew
ska MLKS Wisła Świecie, wicemistrzyni kra
ju, drugie miejsce zajęła Sylwia Żebrowska z 
LMKS Krasnystaw, a trzecie Natalia Kunde
górska z KS Sobieski Poznań.

 W kat. 63 kg tytuł mistrzyni wywalczyła 
Gabriela Karyś z MKS Cement Gryf Chełm/
OSSM LZS, wicemistrzyni Polski, wice
mistrzynią została Edyta Siemkowicz z KS 

Agros Zamość/OSSM LZS, a trzecia była 
Zuzanna Zubowicz z MKS Cement Gryf 
Chełm/OSSM LZS. 

W kat. 69 kg najlepsza okazała się Okta
wia Skraińska z ZTS Sokół Lublin, brązowa 
medalistka MP, drugie miejsce zajęła Pauli
na Martyka z MULKS junior Dzierżoniów, 
mistrzyni kraju, a trzecie Karina Konarska 
z MKS Cement Gryf Chełm/OSSM LZS i 
Weronika Karyś z LKS Znicz Chęciny, wi
cemistrzyni MP. 

Kategorię 75 kg wygrała Karolina Nogaj z 
KS Sobieski Poznań/OSSM LZS, druga była 
jej koleżanka klubowa Ada Adaszek, a trze
cia Iwona Łyp z KS Agros Zamość/OSSM 
LZS.

Klasyfikację drużynową wygrał MKS 
Cement Gryf Chełm przed KS Sobieski Po-
znań i KS Agros Zamość, wojewódzką – lu-
belskie przed wielkopolskim i pomorskim.

M i s t r z o s t w a  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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10 września w Białymstoku odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Kajakarstwie. Startowali juniorzy młod-
si i młodzicy. Organizatorem mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i UKS Dojlidy 
Białystok Canoe Team przy współpracy Pol
skiego Związku Kajakowego, Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego i Urzędu Miasta 
Białystok. Impreza uzyskała dofinansowanie 
MSiT. 

W uroczystości otwarcia mistrzostw wzię
li udział wiceprzewodniczący Krajowego 
Zrze szenia LZS Jan Zalewski i sekretarz 
Podlaskiego Zrzeszenia LZS Elżbieta Ska-
limowska. Imprezie towarzyszyły Regaty 
Dzieci o Puchar Prezydenta Białegostoku. 
Klasyfikację klubową wygrał MKS Polstyr 
Człuchów przed UKS Koszałek Węgorzewo 
i UKS Dojlidy Białystok. 

Wyniki juniorzy młodsi i juniorki młod-
sze: K1 500 m – 1. Bartosz Tarlach (MKS 
Polstyr Człuchów), 2. Stanisław Wałach 
(UKS Koszałek Węgorzewo), 3. Krzysztof 
Niziałek (MKS Polstyr Człuchów); K1 500 
m – 1. Zuzanna Wytrążek, 2. Natalia Nic
kowska, 3. Milena Wawrzon (wszystkie MKS 

Polstyr Człuchów); C1 500 m – 1. Patryk 
Szram, 2. Tymoteusz Głuch, 3. Bartosz Wal
nicki (wszyscy UKS Koszałek Węgorzewo); 
C1 500 m – 1. Anna Moskot (KS Victoria 
Sztum); C2 500 m– 1. Tymoteusz Głuch/
Patryk Szram (UKS Koszałek Węgorzewo), 
2. Michał Danilczuk/Hubert Świstak (UKS 
Dojlidy Białystok); K2 500 m – 1. Zuzanna 
Wytrążek/Natalia Nickowska (MKS Polstyr 
Człuchów), 2. Martyna Lubińska/Milena 
Wawrzon (MKS Polstyr Człuchów); K2 500 
m – 1. Krzysztof Niziałek/Bartosz Tarlach 
(MKS Polstyr Człuchów), 2. Stanisław Wa
lach/Bartosz Walnicki (UKS Koszałek Wę
gorzewo), 3. Mateusz Chodorski/Mateusz 
Monikowski (MKS Polstyr Człuchów); 

Wyniki młodziczek i młodzików: K1 
500 m – 1. Kacper Traczewski (KS Victoria 
Sztum), 2. Michał Stanisławski (MKS Polstyr 
Człuchów), 3. Jakub Jodko (UKS Koszałek 
Węgorzewo); K1 500 m – 1. Alicja Szym
borska, 2. Aleksandra Dąbrowska (obie UKS 

Dojlidy Białystok), 3. Wiktoria Makulska 
(MKS Polstyr Człuchów); C1 500 m – 1. 
Wiktoria Dąbrowska (UKS Dojlidy Biały
stok); K2 500 m– 1. Bartłomiej Moszoński/
Kacper Traczewski (KS Victoria Sztum), 2. 
Tomasz Pytlak/Michał Stanisławski (MKS 
Polstyr Człuchów), 3. Jakub Jodko/Bartosz 
Milinkiewicz (UKS Koszałek Węgorzewo); 
K2 500 m – 1. Zofia Blicharz/Wiktoria Ma
kulska (MKS Polstyr Człuchów), 2. Alicja 
Szymborska/Julia Zajkowska (UKS Dojlidy 
Białystok), 3. Aleksandra i Wiktoria Dą
browskie (UKS Dojlidy Białystok).

LZS, brązowy medalista OOM i Dominik 
Palczewski z LKS Ceramik Krotoszyn. W 
najcięższej kategorii – 100 kg – tytuł mistrza 
Zrzeszenia wywalczył Hubert Wiśniewski 
z LKS Mazowsze Teresin/OSSM LZS, drugi 
był Mateusz Woźniak z UKS Olimp Gimn. 
Kętrzyn, wicemistrz OOM, a trzecie miejsce 
zajęli: Karol Pawlak z ULKS Tęcza Środa 
Wlkp. i Mateusz Rutkowski z LKS Mazowsze 
Teresin.

Klasyfikację klubową wygrał LMKS 
Krasnystaw przed LKS Ceramik Krotoszyn 
i LKS Mazowsze Teresin, wojewódzką: 
lubelskie przez świętokrzyskim i dolno-
śląskim.

 W turnieju juniorów/młodzieżowców 
stoczono 37 walk. W kat. 50 kg mistrzem 
został Dominik Lubelski z LKS Mazowsze 
Teresin – nie miał rywali. W kat. 55 kg 
triumfował Kamil Mikusek z LUKS Suples 
Kraśnik/OSSM LZS, drugi był Piotr 
Kuszerski z ULKS Bizon Milicz, brązowy 
medalista MP, a trzeci Filip Woźnica z LKS 

Ceramik Krotoszyn. W kat. 60 kg mistrzem 
został Maksymilian Fabiś z LKS Ceramik 
Krotoszyn/OSSM LZS – też nie miał rywli. 
W kat. 66 kg mistrzem został Tomasz 
Stasicki z LMKS Krasnystaw/OSSM LZS, 
brązowy medalista MP, drugi był Dariusz 
Chołodecki z LKS Ceramik Krotoszyn, a 
trzecie miejsce zajęli: Mateusz Antoniak 
z LMKS Krasnystaw/OSSM LZS i Łukasz 
Rusiński z MULKS Zapasy Włodawa. W 
kat. 74 kg triumfował Dawid Piskorz z ULKS 
Bizon Milicz, drugi był Michał Rybak z ZKS 

Koszalin, a trzecie miejsce zajęli: Patryk 
Kaźmierowski z ULKS Tęcza Środa Wlkp. 
i Adam Nowak z ULKS Bizon Milicz. W 
kat. 84 kg zwyciężył Jakub Szymula z LUKS 
Suples Kraśnik/OSSM LZS, wicemistrz 
kraju, drugi był Cezary Sadowski z AKS 
Białogard/OSSM LZS, a trzecie miejsce zaję
li: Adrian Mazurkiewicz z ZKS Koszalin i 
Michał Kraszkiewicz z KS Victoria Osielsko. 
W kategorii 96 kg mistrzem został Dawid 
Setecki z LKS Ceramik Krotoszyn/OSSM 
LZS, a wicemistrzem Krzysztof Sobkowiak 
z ULKS Tęcza Środa Wlkp., brązowy meda
lista MP. W kat. 120 kg triumfował Jakub 
Brylewski z LKS Ceramik Krotoszyn/OSSM 
LZS, mistrz Polski, drugi był Karol Kawęcki 
z LMKS Krasnystaw/OSSM LZS, a trzeci 
Maciej Sichler z LKS Ceramik Krotoszyn.

Klasyfikację klubową wygrał LKS 
Ceramik Krotoszyn przed LMKS 
Krasnystaw i ULKS Bizon Milicz, woje-
wódzką: wielkopolskie przed lubelskim i 
dolnośląskim.

Kajakarstwo Białystok 2017
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W dniach 1-2 września na stadionie 
OSiR w Zamościu odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w Łucznictwie. 
O tytuły mistrzów Zrzeszenia walczyli 
juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżow-
cy – łącznie ponad 120 zawodników i za-
wodniczek w 18 klubów, reprezentujących 
10 województw. Nie zabrakło najlepszych 
łuczników w kraju. Klasyfikację klubową 
wygrał KS Społem Łódź przed UKS Talent 
Wrocław i KS Obuwnik Prudnik, klasyfika
cję wojewódzką: dolnośląskie przed łódzkim 
i podkarpackim. Sędzią głównym zawodów 
była Beata Chmielewska. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, głównym partnerem KS 
Agros Zamość przy współpracy WZ LZS w 
Lublinie i Miasta Zamość. Impreza została 
dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Mistrzostwa otworzył prezes KS 
Agros Zamość Konrad Firek w obecności 
wiceprzewodniczącego KZ LZS i przewod
niczącego WZ LZS W Lublinie Józefa Pote-
ruchy i przedstawicieli Miasta Zamość. 

Mistrzynią Zrzeszenia w kategorii junior
ka młodsza została Weronika Święcka z 
KS Obuwnik Prudnik/OSSM LZS, srebrny 
medal zdobyła Agata Osuch UKS Tramp 
Jarosław, a brązowy jej koleżanka klubowa 
Joanna Gilowska. Najlepszy wśród junio
rów młodszych okazał się zawodnik gospo
darzy Andrzej Nieścior (brązowy medalista 
OOM’17), srebrny medal wywalczył Antoni 
Kozłowski z UKS Talent Wrocław/OSSM 
LZS (srebrny medalista OOM’17), a brązowy 
Kamil Bem z KS Społem Łódź/OSSM LZS.

W kategorii juniorek mistrzynią Zrzesze
nia została Marta Maciejewska z KS Stella 

Kielce (brązowa medalistka MP), srebrny 
medal wystrzelała Małgorzata Maciągow-
ska z LKS Mazowsze Teresin (srebrna me
dalistka MP), a brązowy Zuzanna Grzymek 
z LKS Łucznik Żywiec/OSSM LZS. Wśród 
juniorów triumfował Marek Szafran z KS 
Społem Łódź/OSSM LZS, srebrny medal 
wywalczył jego kolega klubowy Kamil Si-
czek (OSSM LZS), a brązowy zdobył Kaje-
tan Kotlarz z UKS Talent Wrocław/OSSM 
LZS.

W kategorii młodzieżowej mistrzynią 
Zrzeszenia została Karolina Farasiewicz z 
KS Obuwnik Prudnik/OSSM LZS, srebrny 
medal zdobyła Adrianna Trzebińska UKS 
Talent Wrocław/OSSM LZS (młodzieżo
wa mistrzyni Polski), a brązowy Martyna 
Kalwinek z KS Społem Łódź/OSSM LZS. 
Wśród młodzieżowców najlepszy okazał 
się Paweł Marzec z UKS Talent Wrocław/
OSSM LZS (młodzieżowy wicemistrz kra
ju), srebro wywalczył Adam Jurzak GLKS 
Unia Pielgrzymka/OSSM LZS (brązowy me
dalista MMP), a brąz Michał Basiuras z KS 
Społem Łódź/OSSM LZS.

Fot. KS Agros Zamość Facebook

W dniach 13–15 października na torze w 
Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Krajo-
wego Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym 
kobiet i mężczyzn, w kategoriach junior 
młodszy, junior i orlik. Startowali czołowi 
zawodnicy w kraju, w tym medaliści i uczest
nicy mistrzostw Europy i świata. Większość z 
nich szkolona jest w OSSM LZS. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, PZKol, Mazowieckie Zrze
szenie LZS, a organizacjami i instytucjami 
wspierającymi Urząd Marszałkowski Wo
jewództwa Mazowieckiego i LUKS Trójka 
Piaseczno. Zawody dofinansowało Minister
stwo Sportu i Turystyki. 

Mistrzostwom Zrzeszenia towarzyszyły 
Mistrzostwa Polski w konkurencjach nie
olimpijskich juniorów i orlików, podczas 

których większość medali zdobyli zawodnicy 
z naszych klubów. 

Medaliści MP i Zrzeszenia w kategorii ju-
nior i orlik. W wyścigu na 3000 m pierwsze 
miejsce zajął Filip Prokopyszyn (LKS Trasa 
Zielona Góra), a drugie i trzecie zawodni
cy UKS Koźminianka Koźminek – Wiktor 
Richter i Damian Papierski (obaj OSSM 
LZS). W wyścigu na 2000 m juniorek ty
tuł I wicemistrzyni wywalczyła Aleksandra 
Trzebińska (UKS Koźminianka Koźminek/
OSSM LZS), II wicemistrzynią została Do
minika Ciarkowska z ALKS Stal Ocetix Iglo
tex Grudziądz. Wyścig na 3000 m orliczek 
wygrała jej koleżanka klubowa Nikola Ró
żyńska, druga była Katarzyna Makarewicz 
(BCM Nowatex Ziemia Darłowska), a trze
cia Karolina Pizoń, również z grudziądzkiej 

ekipy. W wyścigu na 4000 m orlików dwa 
pierwsze miejsca zajęli zawodnicy GKS 
Cartusia Kartuzy – Adrian Kaiser i Artur 
Sowiński, trzeci był Mariusz Gąsiorowski 
z grudziądzkiej Stali. W scratchu juniorów 
triumfował Bartosz Klasiński (ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz/OSSM LZS) przed 
Arturem Lewandowskim (UKS Copernicus) 
i Dawidem Burczakiem (LKK ZM Warmia 
Biskupiec/OSSM LZS). Scratch juniorek 
wygrała Dominika Bykowska (ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz/OSSM LZS), dru
ga była Joanna Golec (UKS Mróz Jedynka 
Kórnik/OSSM LZS), a trzecia Paulina Pe
tri (KS Społem Ulisse Central Łódź/OSSM 
LZS). W scratchu orliczek wszystkie medale 
wywalczyły zawodniczki Stali, kolejność była 
następująca – Nikola Różyńska, Karolina Pi
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Od kilkunastu już lat Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS odbywają się zawsze pod ko-
niec sierpnia. I tym razem nie było inaczej 
– XX jubileuszowe igrzyska odbyły się w 
dniach 25-27 sierpnia w pięknie położonej 
wśród lasów Spale. Organizatorem imprezy 
jak zwykle było Krajowe Zrzeszenie LZS, a 
gospodarzem Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi. W igrzyskach uczestniczyło pra-
wie 1300 osób z 16 województw. W tym 
roku po raz pierwszy w historii igrzysk nie 
było punktacji generalnej. Wszystkie ekipy 
uhonorowane zostały specjalnymi puchara
mi za uczestnictwo w zawodach. Uroczyste 
otwarcie imprezy odbyło się z zachowaniem 
ceremoniału olimpijskiego 26 sierpnia na 
stadionie lekkoatletycznym COS. Zgroma
dzonych powitał gospodarz Marek Mazur, 
przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Łodzi i wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS, a igrzyska otworzył przewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS Władysław Ko-
siniak-Kamysz, poseł na Sejm RP. Uczest

ników powitali także goście uczestniczący w 
uroczystości m.in.: marszałek Województwa 
Łódzkiego Witold Stępień, doradca Pre
zydenta RP Piotr Nowacki, który odczytał 
list skierowany przez Prezydenta Andrzeja 
Dudę do uczestników Igrzysk oraz Andrzej 
Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olim
pijskiego. 

W programie spalskich igrzysk był blok 
sportowy, rekreacyjny i integracyjny. Jako 
pierwsi swoje zmagania wczesnym rankiem 
rozpoczęły osoby niepełnosprawne intelek
tualnie z 8 województw. Na pierwszy ogień 
poszły biegi na 60 m, potem był skok w dal 

z miejsca i tenis stołowy. Konkurencje re
kreacyjne rozegrano następnego dnia, były 
to: rzut do kosza piłką, rzut lotką do celu, 
rzut ringo i tor przeszkód. W punktacji me-
dalowej bloku integracyjnego zwyciężyło 
woj. łódzkie, które zdobyło aż 20 medali. 
Niepełnosprawni zawodnicy byli niezwykle 
zdyscyplinowani, bardzo poważnie podcho
dzili do rywalizacji, skrzętnie notowali swo
je wyniki, a poprawienie rekordów życio
wych przyjmowali niezwykle emocjonalnie.

Równie emocjonująco, ale też gorąco w 
dosłownym tego słowa znaczeniu, było na 
boisku bocznym COS, podzielonym na sek
cje, gdzie walczyli o medale zawodnicy bloku 
rekreacyjnego. W piłce nożnej 5osobowej 
kobiet startowało 9 drużyn, rozegrano 27 
meczów, w których padło 111 bramek. Naj-
lepsze okazały się zawodniczki z woj. mało-
polskiego. W turnieju mężczyzn startowało 
10 ekip, rozegrano 28 meczów, strzelono aż 
204 bramki – złoty medal wywalczyło woj. 
wielkopolskie. W piłce siatkowej kobiet i 

zoń i Ewa Fajkowska. Wśród orlików w tej 
konkurencji triumfował Damian Sławek z 
Cartusi Kartuzy, drugi był Mariusz Gąsio
rowski, a trzeci Patryk Soliński z KS Pogoń 
Mostostal Puławy/OSSM LZS. W wyścigu 
eliminacyjnym juniorów mistrzem został 
Damian Papierski, drugi był Jakub Frącko
wiak KKS Gostyń/OSSM LZS, a trzeci Kaje
tan Albanowski z grudziądzkiej Stali. Wśród 
juniorek najlepsza była Karolina Przybylak z 
UKS Mróz Jedynka Kórnik/OSSM LZS, z ko
lei wśród orliczek dwa pierwsze miejsca dla 
zawodniczek z Grudziądza – Karoliny Pizoń 
i Ewy Fajkowskiej, a trzecie dla Wiktorii Że
gleń z Kórnika. Wyścig eliminacyjny orlików 
wygrał Damian Sławek, drugi był Mariusz 
Gąsiorowski, a trzeci Kamil Walecki z War
mińskoMazurskiego Klubu Sportowego. 
W wyścigu punktowym juniorów zwycię
żył Artur Lewandowski, drugi był Wiktor 
Richter, a trzeci Filip Prokopyszyn. Wśród 
juniorek triumfowała Dominka Ciarkowska, 
przed Klaudią Bielawską z UKS Koźminian
ka Koźminek/OSSM LZS. Wśród orliczek 
mistrzynią została Karolina Lipiejko (ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz), druga była 
Wiktoria Żegleń, a trzecia Karolina Pizoń. 
Wśród orlików kolejność była następująca 

– Damian Sławek, Patryk Soliński, Adrian 
Brzozowski (ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru
dziądz/OSSM LZS).

Sprint drużynowy juniorów wygrała dru
żyna UKS Copernicus przed UKS Koźmi
nianka Koźminek i GKK Opty Mazowsze. 
Wśród juniorek najlepsza była ekipa KS 
Społem Ulisse Central Łódź, drugie miej
sce zajęła drużyna ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz, a trzecie BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska. W sprincie drużynowym orli
czek trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z 
Grudziądza. W wyścigu drużynowym junio
rów pierwsze miejsce dla UKS Koźminianka 
Koźminek, drugie zajęła ekipa TKK Pacific 
Nestle Fitness Cycling, a trzecie UKS Coper
nicus.

Medaliści Mistrzostw Zrzeszenia KZ 
LZS wśród juniorów młodszych. Wyścig na 
2000 m wygrała Olga Wankiewicz (UKS Co
pernicus), przed Igą Wiklińską (ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz) i Zuzanną Kozik 
(KS Społem Ulisse Central Łódź). Wśród 
chłopców kolejność była następująca: Szy
mon Potasznik (UKS Koźminianka Koźmi
nek), Radosław Frątczak (UKS Copernicus) i 
Dawid Kuderczak (KLTC Konin). Mistrzem 
Zrzeszenia w scratchu został Dawid Pluta 

(UKS Koźminianka Koźminek), I wicemi
strzem Jakub Krzysztofiak (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz/OSSM LZS), a II wicemi
strzem Szymon Potasznik. Wśród dziewcząt 
triumfowała Nikola Seremak (BCM Nowa
tex Ziemia Darłowska) przed Olgą Wan
kiewicz i Sylwią Kulczyk (ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz/OSSM LZS). W sprincie 
drużynowym chłopców złoto i brąz dla KS 
Społem Ulisse Central Łódź, srebro ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz. Wśród dziew
cząt kolejność była następująca: KS Społem 
Ulisse Central Łódź, UKS Mróz Jedynka 
Kórnik, UKS Copernicus. Wyścig elimina
cyjny wygrał Szymon Potasznik, drugi był 
Radosław Lewandowski (ALKS Stal Oce
tix Iglotex Grudziądz/OSSM LZS), a trzeci 
Kacper Simiński (KS Społem Ulisse Central 
Łódź/OSSM LZS). Wśród dziewcząt trium
fowała Olga Wankiewicz, druga była Sylwia 
Kulczyk, a trzecia Zofia Picz (UKS Mróz 
Jedynka Kórnik). Wyścig punktowy wygrał 
Dawid Kuderczak, dwa kolejne miejsca zajęli 
zawodnicy ALKS Stal Ocetix Iglotex Gru
dziądz – Kamil Taczyński i Jakub Krzyszto
fiak. Po kolejny złoty medal wśród dziewcząt 
sięgnęła Olga Wankiewicz, druga była Zofia 
Picz, a trzecia Sylwia Kulczyk.

XX Ogólnopolskie Igrzyska LZS
    Żegnaj Spało, Witaj Ostródo! 
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XXII Ogólnopolskie Masowe Biegi 
Prze  łajowe Zrzeszenia LZS im. Wojciecha 
Świątka odbyły się 7 października w ple-
nerach zespołu pałacowo-parkowego Pa-
łacu Biskupów Kujawskich oraz stadionu 
TS „Szczerbiec” Wolbórz. Uczestniczyło w 
nich ponad 800 zawodników. Reprezento-
wali oni 9 województw. Gościem specjal
nym był medalista olimpijski w skoku wzwyż 
Artur Partyka. Organizatorem imprezy było 
Krajowe Zrzeszenie LZS i WZ LZS w Łodzi 
przy współpracy PZ LZS w Piotrkowie Try
bunalskim, Starostwa Powiatowego w Piotr
kowie Trybunalskim i Miasta Wolbórz. Za
wody dofinansowało Ministerstwo Sportu i 
Turystyki i Urząd Marszałkowski w Łodzi. 
Zawody otworzył przewodniczący WZ LZS 
w Łodzi i wiceprzewodniczący Krajowego 
Zrzeszenia LZS Marek Mazur.

W klasyfikacji generalnej klubów trzy 
pierwsze miejsca zajęły kluby z woj. łódz-
kiego – 1. MLUKS Rawa, 2. LKS Koluszki, 
3 LZS Rozprza (sklasyfikowano 39 klubów). 
W klasyfikacji gmin kolejność identyczna – 
Rawa Mazowiecka, Koluszki, Rozprza. Kla
syfikacja powiatów – piotrkowski, rawski, 
łódzki wschodni.

W poszczególnych biegach zwyciężyli: 
dziewczęta i chłopcy rocznik 2007 i młod
sze, 600 m – Weronika Kunicka UKS Cza
pla Białe Błota i Mikołaj Wrzesiński MKS 
Parasol Wrocław; dziewczęta rocznik 2006, 
600 m – Amelia Napiera LZS Koluszki; 
dziewczęta rocznik 2005, 800 m – Wiktoria 
Konera UKS Czapla Białe Błota; dziewczęta 
rocznik 2004, 1000 m – Martyna Dzierwa 
MLUKS Rawa; chłopcy rocznik 2006, 1000 
m –Piotr Gawłowicz MKS Parasol Wrocław; 
chłopcy rocznik 2005, 1500 m – Oliwier 
Jaworski MKS Parasol Wrocław; chłopcy 
rocznik 2004, 1500 m – Adam Majewski 
MKS Parasol Wrocław; dziewczęta rocznik 
20032002, 1500 m – Patrycja Klęsk ULKS 
Fajfer 2001 Łapanów; chłopcy rocznik 2003
2002, 2000 m – Patryk Luty TKS Tomasovia 
Tomaszów Lubelski; kobiety rocznik 2001
2000, 2000 m – Zuzanna Zinczenko MKS 
Parasol Wrocław; mężczyźni rocznik 2001

2000, 3000 m – Kacper Skibiak SL GKS 
Olsza Olszyna; kobiety rocznik 19991998, 
3000 m –Karolina Iznerowicz LKS Omega 
Kleszczów; mężczyźni rocznik 19991998, 
4000 m – Andrzej Kowalczyk ULKS Faj
fer 2001 Łapanów; kobiety rocznik 1997 i 
starsze, 4000 m –Agnieszka Kuzyk ULKS 
Działoszyn; mężczyźni rocznik 1997 i starsi, 
5000 m – Wojciech Sowik MLUKS Rawa.

Od tego roku masowe biegi przełajowe 
w Wolborzu noszę imię zmarłego w 2015 
roku Wojciecha Świątka. Był on zasłużo
nym działaczem LZS na Ziemi Łódzkiej. 
Od 1966 roku był członkiem LZS Męka 
koło Sieradza, potem prezesem tego klubu. 
W kolejnych latach związany był z PZ LZS i 
WZ LZS w Sieradzu.. Od 1988 roku działał 
w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Łodzi.

mężczyzn drużyn 3 osobowych zmierzy
ło się 13 zespołów – wśród pań pierwsze 
miejsce zajęły siatkarki z woj. łódzkiego, a 
wśród mężczyzn triumfowali zawodnicy z 
woj. mazowieckiego.

W przeciąganiu liny kobiet startowało 9 
zespołów – wygrało woj. pomorskie, wśród 
mężczyzn walczyło 10 ekip – wygrało woj. 
lubelskie. 

W wyciskaniu sztangielka o wadze 17,5 
kg w tym roku startowało wyjątkowo mało 
zawodników – w kat. do 85 kg zaledwie 7 
siłaczy – wygrał Adam Kozyra z woj. lubel
skiego, w kat. +85 kg o prymat walczyło 10 
atletów – złoty medal zdobył Mariusz Sokół 
z woj. podlaskiego. Z przerzucaniem opony 
traktorowej zmierzyło się 22 zawodników. 
Najlepszy okazał się Rafał Orlicki z woj. 
zachodniopomorskiego. W czwórboju VIP 
– strzelanie z wiatrówki, kręgle, rzut lotką 
do tarczy i strzał na bramkę – startowało 16 
zespołów. Wygrała drużyna gospodarzy. W 
punktacji całego bloku rekreacyjnego zwy-
ciężyło woj. lubelskie. 

Wiele emocji wzbudził też mecz piłkarski 
Krajowe Zrzeszenie LZS kontra Urząd Mar
szałkowski w Łodzi. W naszej ekipie dziel
nie walczyli m.in.: przewodniczący KZ LZS 
Władysław Kosiniak Kamysz, przewodni
czący Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr 
Klecha, bramki bronił dyrektor Biura KZ 
LZS Michał Dziubak, a sędzią był sekretarz 
KZ LZS Krzysztof Piasek. Wynik? 4:4.

Podczas tegorocznych igrzysk po raz 
pierwszy od 2010 roku uczestnikami byli 
też przedstawiciele sportu wyczynowego. O 
tytuły mistrzów igrzysk walczyli lekkoatleci, 
zapaśnicy i zapaśniczki, siatkarze plażowi i 
ciężarowcy (kobiety i mężczyźni). W lekkiej 
atletyce startowali juniorzy młodsi U18 i 
juniorzy U20. Padło wiele dobrych wyni
ków. Prawie we wszystkich konkurencjach 
obsada była tak liczna, że odbyły się elimi
nacje. Klasyfikację punktową wygrało wo-
jewództwo wielkopolskie. 

W zapasach w stylu klasycznych, wolnym 
i ko biet startowali zawodnicy w wieku 17
20 lat. W sumie 63 młodych sportowców. 

Swoich zawodników wystawiło 10 woje
wództw. Kla syfikację punktową wygrało 
woj. łódzkie. 

W podnoszeniu ciężarów na pomoście 
zmierzyło się 28 sportowców z 6 woje
wództw. W punktacji Sinclaira najbardziej 
wartościowe wyniki uzyskali Sylwia Oleś-
kiewicz z LKS Omega Kleszczów, która w 
listopadzie została wicemistrzynią Polski 
seniorów i Marcin Izdebski z ŁKS Orlęta 
Łuków, który na MP wywalczył brązowy 
medal. 

W siatkówce plażowej kobiet o prymat 
walczyło 12 par. Pierwsze miejsce zaję
ły przedstawicielki woj. wielkopolskiego 
– Agnieszka Adamek i Patrycja Telega. 
Wśród mężczyzn startowało 13 par. Turniej 
wygrali Damian Nowak i Michał Muszyń-
ski z woj. wielkopolskiego.

I tak XX igrzyska przeszły do historii. Za 
rok spotkamy się w Ostródzie. Nasze igrzy
ska odbyły się m.in. dzięki dofinansowa
niu przez MSiT i Samorząd Województwa 
Łódzkiego.

XXII Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe 
Zrzeszenia LZS im. Wojciecha Świątka – Wolbórz 2017  
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Festyn SportowoRekreacyjny „Rodzinne 
weekendowanie – sportowa zabawa to fajna 
sprawa” odbył się w dniach 34 czerwca na 
obiektach sportowych w Woli Krzysztopor
skiej. Patronem imprezy był wójt tej gminy 
Roman Drozdek. Organizatorzy zadbali 
o niezwykle bogaty program. Skoro miało 
to być rodzinne weekendowanie, to każdy 
członek rodzinny musiał znaleźć coś dla sie
bie. I tak też było.

Dla dzieci przygotowano spartakiadę 
przedszkolaka (tor przeszkód, slalom z pił
ką, rzut woreczkiem, zbijanie kręgli, zga
dywanki przyrodnicze, przeciąganie liny), 
a także dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, 
plac zabaw dla najmłodszych, malowanie 

twarzy, zabawy z animatorem oraz zajęcia 
sportowe z wicemistrzem olimpijskim w za
pasach Piotrem Stępniem. Zorganizowano 
kącik malucha. Były też pokazy samoobro
ny, zapaśniczy, pierwszej pomocy przedme
dycznej, wesołe miasteczko, kurtyna wodna 
i zabawa w pianie, gry i zabawy taneczno
muzyczne oraz konkursy dla rodzin.

Dla młodzieży przygotowano turniej piłki 
nożnej, piłki siatkowej, turniej zapaśniczy 
młodzików o Mistrzostwo Szkół Podstawo
wych Województwa Łódzkiego.

Dorosłym zaproponowano liczne konku
rencje sportoworekreacyjne, wędkowanie i 
zumbę. Można było także obejrzeć zawody 
strażackie – Mega Firefighter. Na tor prze

szkód składały się następujące czynności: 
wciąganie zawieszonego na linie ciężaru, 
spacer farmera, przesuwanie opony meta
lowym młotem, a potem przerzucanie jej, 
slalom, podawanie wody, a na koniec ewa
kuacja poszkodowanego. Startowało 23 za
wodników.

W przygotowanie imprezy zaangażowani 
byli oprócz głównego organizatora działacze 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Woli Krzysz
toporskiej, nauczyciele wf z ZS CKP w Buj
nach, wolontariusze, lokalni sportowcy i za
przyjaźnione organizacje, które wniosły nie 
tylko środki finansowe, ale też własną pracę, 
doświadczenie i sprzęt sportowy. Połowę 
kosztów imprezy pokrył samorząd lokalny. 
Promocja imprezy, głównie w mediach spo
łecznościowych, oraz atrakcyjny program 
spowodowały, że ciągu dwóch dni wspólnie 
bawiło się na sportowych obiektach ok. 1000 
osób.

1. LUKS „Gryf ” Bujny, woj. łódzkie
2. UMKS „Zryw” Wolsztyn, woj. wielkopolskie
3.  LKS „Hucina” w HucinieStaszówce,  

woj. podkarpackie
4. UKS „Start” Smólnik, woj. kujawskopomorskie
5. LZS w Lechowie, woj. świętokrzyskie
6. KB „PENTO” Strzelce Krajeńskie, woj.lubuskie
7. LZS Trzebina, woj. opolskie
8.  UKS „Inka” Ińsko, woj. zachodniopomorskie
9.  UKS „Radule” w Radulach, woj. podlaskie

10.   UKS „Tygrysy” Krzepice, woj. śląskie
11. UKS „Filipides” Teresin, woj. mazowieckie
12. LKS Piotrowice, woj. małopolskie
13. GLKS „Świdnica” w Świdnicy, woj. dolnośląskie
14.  LKT „Mazury” Mrągowo,  

woj. warmińskomazurskie
15.  Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi” Miłocin,  

woj. lubelskie
16.  Kaszubskie Towarzystwo SportowoKulturalne  

w Luzinie, woj. pomorskie 

W 2017 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 38 projektów, w których za-
planowali udział prawie 12 tysięcy osób. 
Najwięcej projektów zgłosiły: wojewódz-
two lubuskie – 5, kujawsko-pomorskie i 
pod karpackie – po 4. Do finału dotarło 16 
projektów – po jednym z każdego woje-
wództwa. 

W konkursie, podobnie jak w latach ubie
głych, mogły uczestniczyć kluby sportowe, 
stowarzyszenia sportowe i związki stowa
rzyszeń sportowych do szczebla gminnego. 

Organizatorzy zgłoszonych projektów po
kazali, że ze zwykłej wydawałoby się impre
zy sportowej można zrobić niezwykłe show.

W tym roku nagrodą dla uczestników jest 
udział w imprezie sportoworekreacyjnej, 
która odbędzie się w dniach 810 grudnia w 
Uniejowie. Po niej nastąpi podsumowanie 
konkursu i wręczenie pamiątkowych pu
charów. Konkurs finansowany jest ze środ
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

9 listopada 2017 r. Krajowa Komisja Kon
kursowa, po zapoznaniu się z nadesłanymi 

materiałami, ustaliła kolejność laureatów. 
W skład komisji wchodzili: Marek Mazur  
i Józef Poterucha wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Krzysztof Piasek, sekretarz RG 
KZ LZS, Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ 
LZS, Bożenna Potentas, przedstawicielka 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Andrzej 
Cywiński, członek Prezydium RG KZ LZS 
oraz Iwona Derlatka, redaktor „Wiadomo
ści Sportowych”.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Lista laureatów

	 Ludowy	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Gryf”	Bujny

 Rodzinne weekendowanie – sportowa zabawa to fajna sprawa

1

Finał konkursu „Upowszechnienie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie  
najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” 
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LKS „Hucina” w HucinieStaszówce wy
startował w naszym konkursie po raz drugi. 
Ten pierwszy raz był w 2011 roku, kiedy to 
w gronie 32 laureatów zajął 12 miejsce. W 
tym roku zgłosił do konkursu imprezę pod 
nazwą „Rywalizuj sportowo”, która odbyła 
się 13 sierpnia na stadionie sportowym w 
Hucinie. Jej celem było promowanie aktyw
nego spędzania czasu wolnego, wolontaria
tu, zdrowego stylu życia i integracji między
pokoleniowej, a przede wszystkim uczczenie 
50lecie klubu. W przeprowadzeniu festynu 
pomagała Ochotnicza Straż Pożarna, KGW, 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Ni
wiskach – razem 60 wolontariuszy.

Rozpoczęto od finału turnieju piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Niwiska, w którym 
startowały 4 drużyny. Następnie odbył się 

turniej piłki plażowej, a później blok kon
kurencji rekreacyjnosportowych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Były strzały na bram
kę z połowy boiska, rzut gumowcem do ta
czek, bieg z balonem, rzut piłką lekarską, 
slalom między pachołkami, bieg przełajowy, 
konkurs rzutów karnych, rodzinny tor prze
szkód, rodzinne przeciąganie liny, slalom 
między nogami rodzica. W konkursie an
tynikotynowym, w którym dzieci odpowia
dały na pytania związane ze szkodliwością 
palenia papierosów startowało 25 osób. 

Jak podkreślają organizatorzy tak wielka 
impreza na terenie gminy odbyła się po raz 
pierwszy. Dzięki promocja w prasie regio
nalnej, na stronie internetowej gminy, pla
katom rozwieszonych w każdym sołectwie 
i indywidualnym zaproszeniom na festyn 

przybyło łącznie ok. 1000 osób, w tym aż 
318 wzięło udział w wymienionych wy
żej konkurencjach rekreacyjnych. Każdy z 
uczestników otrzymał atrakcyjną nagrodę 
zakupioną przez Urząd Gminy w Niwiskach 
i sponsorów.

Na uroczystość 50lecia LKS Hucina przy
było wielu znamienitych gości, min: Wie-
sław Lada wiceprezes Podkarpackiego ZPN, 
Kamil Hajduk, szef wydziału Gier PZPN 
Rzeszów, Józef Krzywonos, Zbigniew Pie-
trusiak, Andrzej Matejski – kolejno prezes, 
wiceprezes i członek RW Podkarpackiego 
Zrzeszenia LZS. Obecny był Zenon Ksią-
żek – legendarny trener klubu, założyciele, 
trenerzy, zawodnicy, działacze. Wiele osób 
uhonorowano oznaczeniami i wyróżnie
niami PZPN i LZS. Wójt Elżbieta Wróbel 
otrzymała medal „W uznaniu zasług w roz
woju sportu i rekreacji w środowisku wiej
skim”. 

Zwieńczeniem imprezy była zabawa ta
neczna.

,

UMKS „Zryw” Wolsztyn, istniejący od 
2006 roku, od lat jest w czołówce klubów 
zajmujących się upowszechnianiem kaja
karstwa wśród dzieci i młodzieży. Nic więc 
dziwnego, że do konkursu zgłosił imprezę, 
która odbyła się na lądzie i wodzie. 

Festyn „Nie tylko z kajakiem na spor
towo” odbył się 30 września 2017 roku na 
przystani miejskiej w Wolsztynie. Jego ce
lem była popularyzacja sportu i aktywnych 
form spędzania czasu wolnego, ale przede 
wszystkim promocja kajakarstwa i podsu
mowanie niezwykle bogatego w sukcesy ka
jakowego sezonu członków klubu – m.in. w 
Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych oraz Ogólnopolskiej Olimpia
dzie Młodzieży zawodnicy „Zrywu” zdo
byli 6 medali – w tym 3 złote, 1 srebrny i 2 

brązowe krążki. Takim sukcesem trzeba się 
pochwalić.

Organizatorzy mieli nadzieję, że na im
prezie pojawią się osoby, które chcą rozpo
cząć przygodę z tym pięknym sportem. I tak 
też się stało. Oprócz tego w festynie wzięli 
udział zawodnicy „Zrywu”, ich rodziny, 
trenerzy, sympatycy, przedstawiciele samo
rządu powiatowego, gminnego, sponsorzy, 
kibice i przygodni obserwatorzy oraz osoby 
niepełnosprawne. Łącznie 426 osób, miesz
kańców woj. wielkopolskiego i lubuskiego, 
a co najważniejsze udało się przekonać kil
kanaście osób do uprawiania kajakarstwa. 
To zapewne zasługa uczestniczki Igrzysk w 
Seulu, kajakarki Katarzyny Weiss Chwiał-
kowskiej oraz jej męża Roberta Chwiałkow-
skiego, dwukrotnego wicemistrza świata w 
kajakarstwie – oboje przyjęli na siebie rolę 

promotorów tego sportu sportu wśród mło
dych osób, które przybyły na festyn.

Na imprezę składał się spływ kajakowy – 
początkujący kajakarze wraz z bardziej do
świadczonymi kolegami i koleżankami wsia
dali na kajaki i wspólnie płynęli po Jeziorze 
Wolsztyńskim. Jedną z atrakcji był wyścig 
rodzinny (rodzic plus dziecko). Odbyły się 
już na lądzie wyścigi w worku, przenoszenie 
wody w gąbkach, twórcze wykorzystanie ba
lonów, obieranie jabłka na czas, napełnianie 
słomką pojemnika, jedzenie i picie na czas.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
Piotr Krajewski, wicestarosta wolsztyński, 
Tomasz Spiralski, zastępca burmistrza MiG 
Wolsztyn, Krzysztof Piasek, sekretarz RG 
KZ LZS i Prezes Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Wolsztynie, Ireneusz Pracharczyk, 
prezes Wielkopolskiego Związku Kajako
wego.

Współorganizatorami imprezy było Po
wiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie, 
Gmina Wolsztyn i Powiat Wolsztyn. 

	 Uczniowski	Miejski	Klub	Sportowy„Zryw”	Wolsztyn	

 Nie tylko z kajakiem na sportowo

	 Ludowy	Klub	Sportowy	„Hucina”	w	Hucinie-Staszówce

 Rywalizuj sportowo

2
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Najpierw rozszyfrujmy ten intrygujący ty
tuł. SPLLUWA to Sportowe Powitanie Lata 
Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie. 
Impreza odbyła się 17 czerwca 2017 roku 
przy Zespole Szkół w Smólniku. Podczas fe
stynu rozdano 125 medali, zanotowano 170 
osobostartów. 

W biegu przedszkolaków wzięło udział 
60 małych sportowców (od 50 do 150 m), 
w biegu Świętojańskim (1,5 km i 3 km w 
leśnym terenie) wystartowało 60 zawodni
ków. Dla uczestników przygotowano po
nadto turniej piłki siatkowej, maraton na 
rolkach (dystanse od 1 do 3 km) oraz wyścig 
dla dzieci na 500 m, marszobieg na trasie 
1,5 km, konkurs pchnięcia kulą, na trzech 

boiskach można było grać w badmintona i 
speed badmintona, wreszcie na 1,5 km tra
sę wyruszyli zawodnicy specjalizujący się w 
nordic walking. Dla seniorów była gra w bo
ulle, a wieczorem rozegrano mecz piłki siat
kowej Reprezentacja Gimnazjum w Smólni
ku kontra Absolwentki.

Do grona pasjonatów aktywnego wy
poczynku ze Smólnika dołączyli również 
mieszkańcy Brześcia Kujawskiego, Wło
cławka, a nawet Elbląga. SPLLUWA to im
preza typowo rodzinna i jak piszą organiza
torzy dla wielu rodzin udział w niej to już 
tradycja. Była to 4 edycja tej imprezy i z roku 
na rok zwiększa się liczba uczestników. W 
zawodach uczestniczyło 130 zawodników 
(Smólnik liczy 254 mieszkańców). 

Podsumowaniem imprezy było rozloso
wanie wśród wszystkich uczestników na
gród rzeczowych. 

Zaletą tej imprezy jest również to, że jest 
ona różnorodna – w okolicy organizuje się 
zawody, ale najczęściej w jednej dyscyplinie 
sportowej. Współorganizatorem imprezy 
był Zespół Szkół z Oddziałami Integracyj
nymi w Smólniku.

 „Piątka na Rynku” to Otwarte Mis trzo
stwa Strzelec Krajeńskich w biegach maso
wych. W tym roku odbyła się ich trzecia 
edy cja. Honorowy patronat nad imprezą, 
która odbyła się 29 kwietnia br., sprawo
wał Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz 
Feder, a patronat sportowy – Paweł Cza-
piewski, olimpijczyk z Pekinu, zawodnik 
LKS Lubusz Słubice.

Start i meta biegu na 5 km były na Rynku 
Miejskim im. Tadeusza Federa. W biegach 
udział wzięło 358 uczestników, w tym 308 
biegaczy i 50 wolontariuszy. Nagrodzono 
3 osoby w kategorii open kobiet i męż
czyzn oraz po trzy osoby w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, a było ich sześć. 

Przyznano też wyróżnienia specjalne np. 
dla biegacza powyżej 100 kg wagi, dla naj
lepszego pracownika oświaty, służb mun
durowych, studentki i studenta. Nagrodę 
dla najlepszego 16latka ufundował Paweł 
Czapiewski, a najlepsza 16latka otrzymywa
ła nagrodę im. Mieczysława Ksokowskiego. 
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli bieg 
otrzymali pamiątkowe medale i wzięli 
udział w losowaniu nagród rzeczowych. 
Organizatorzy przygotowali także dodatko
we atrakcje: salon masażu dla zawodników 
(prowadzili studenci AWF), grochówka z 
kotła, skwer wypoczynkowy. 

Współorganizatorami imprezy byli m.in.: 
UKS „Gimnazjum” Strzelce Krajeńskie, 
Lubuskie Zrzeszenie LZS, Urząd Miejski 
w Strzelcach Krajeńskich, Zamiejscowy 
Oddział AWF w Gorzowie Wlkp.

Już po raz jedenasty, 6 sierpnia br., w Le
chowie odbyło się Święto Sportu. Honorowy 
patronat nad imprezą sprawował marszałek 
województwa Adam Jarubas. 

Rano rozegrano turniej piłki nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Bieliny oraz turniej 
siatkarski drużyn trzyosobowych o Puchar 
Prezesa LZS Lechów. Następnie na scenie 
odprawiona został msza święta w intencji 
sportowców, prowadził ją kapelan LZS Le
chów ks. Roman Fodymski. Potem uroczy
ście otworzono festyn. Gospodarz Gminy 
Bieliny, wójt Sławomir Kopacz powitał go
ści, m.in.: Andrzeja Bętkowskiego wicewo
jewodę świętokrzyskiego, Jacka Kowalczyka 
dyrektora Departamentu Promocji, Edu
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, Andrzeja Kryja, posła 
na Sejm, Bogdana Gieradę, członka Zarzą
du Powiatu Kieleckiego. Gości poproszono 
by wystartowali w IX Powiatowym Turnieju 
Zręcznościowym VIP, na który składał się 
rzut piłeczką do piramidy z puszek, kręcenie 
hulahop i jeżdżeniu na hulajnodze między 
pachołkami. Okazało się, że zręcznością 
można wykazać się nawet będąc ubrany w 
strój wyjściowy, czyli... garnitur. 

Najmłodsi uczestnicy festynu mogli spró
bować sił w rzucie woreczkiem do kosza, 
starsi w wyścigu z przeszkodami dla par 
i turnieju zręcznościowym, natomiast se
niorzy rywalizowali w minigolfa. Najwięcej 
emocji wzbudził czwórbój siłowy kobiet i 
mężczyzn, na który składało się podnosze
nie odważnika, przerzucanie opony, dźwiga
nie worków z piaskiem oraz bieg z odważni
kiem. Rywalizowało 6 pań i 9 panów.

Po zakończeniu sportowych zmagań za
wodnicy z dumą odbierali dyplomy, pucha
ry i medale oraz drobne upominki. Imprezę 
zakończyła dyskoteka pod gołym niebem.

LZS Lechów przy organizacji festynu 
wspierało Centrum Tradycji, Turystyki i 
Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach 
oraz Szkoła Podstawowa i Klub Seniora Zło
tego Wieku w Lechowie. W imprezie uczest
niczyło ok. 400 osób.
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UKS Radule nie jest debiutantem w 
naszym konkursie – startował w nim w 2009 
roku, a więc pierwszym konkursie nazywa
nym powszechnie „Karol”, zajmując 13 miej
sce na 32 nagrodzonych. Inicjatywa, którą 
wtedy zgłosili miała piękny tytuł – „Otwórz 
wrota szkoły szeroko”. W imprezie wzięło 
wówczas udział ok. 150 osób. W tym roku 
na Rodzinny Festyn SportowoRekreacyjny 
zorganizowany z okazji Dnia Dziecka, który 
odbył się 4 czerwca na boisku przy Zespole 
Szkół w Radulach przybyło ponad 350 osób 
– dzieci, rodziców, sympatyków klubu oraz 
absolwentów. Widać więc, że wrota szkoły 
są szeroko otwarte od wielu lat, a uczestni
ków sportowych wydarzeń przybywa. Jest to 
możliwe dzięki współpracy wielu instytucji 
i dobremu podziałowi pracy. UKS Radule 
przygotował program festynu, plakaty, pro
tokoły, regulaminy, zaproszenia, zakupił 
część trofeów i opłacił sędziego piłki nożnej. 
Zespół Szkół w Radulach udostępnił obiekt, 

sprzęt sportowy i muzyczny oraz zapewnił 
obsługę sędziowską (wolontariat nauczycie
li). Rada Rodziców zapewniła poczęstunek 
dla wszystkich uczestników. Urząd Miejski w 
Tykocinie opłacił catering i trofea sportowe. 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi 
Tykocińskiej opłaciło wynajem urządzeń 
dmuchanych oraz wypożyczyło namioty. 

Największą frajdę, czyli prezent na Dzień 
Dziecka, sprawił uczestnikom Mariusz 
Dudziński, mieszkaniec Tykocina i sympa
tyk klubu przekazując nowy stół i sprzęt do 
tenisa stołowego.

W programie festynu były turnieje piłki 
nożnej, piłki siatkowej i turniej tenisa stoło
wego o Puchar Burmistrza Tykocina, biegi 
na dystansach 30, 40, 60 m i skok w dal 
oraz konkurencje rekreacyjne, takie jak rzut 
lotką, kółkiem, ringiem, strzał na bramkę, 
unihokej i przeciąganie liny. 

Wszyscy tak świetnie się bawili, że prze
dłużono trwanie festynu o 2 godziny. To był 
fajny Dzień Dziecka w Radulach.

Nordic walking to jeden z najpopular
niejszych sportów na Ziemi Opolskiej. Stąd 
pochodzi wielu medalistów mistrzostw 
Polski. Chodzenie z kijkami jest też popu
larne w opolskich LZS. 

1 lipca w Głogówku, na terenie parku 
miejskiego odbyły się II Mistrzostwa Ziemi 
Opolskiej LZS w Nordic Walking. Ogółem 
w zawodach wzięło udział 150 osób – 127 
w zawodach nordic walking oraz około 
30 w konkurencjach rekreacyjnych przy
gotowanych dla dzieci – jazda na hulajno
dze, rzuty do tarczy, marsz. Organizatorzy 
przygotowali dla zawodników sprzęt, co 
pozwoliło wystartować każdemu chętnemu. 

Przed rozpoczęciem mistrzostw przeprowa
dzono wspólną rozgrzewkę, podczas której 
przedstawiono podstawowe techniki nordic 
walking. 

Dorośli startowali na dystansie 5 i 10 km, 
dzieci na 200 m. Prowadzono klasyfikację w 
wielu grupach wiekowych oraz osób niepeł
nosprawnych. Mistrzostwa miały charakter 
międzynarodowy, startowali zawodnicy z 
Czech. Wystartowało wielu znanych zawod
ników, m.in. Krystyna Szejbalowa z Czech, 
medalista ME i Pucharu Polski, Elżbieta 
Żuchowicz, medalistka Mistrzostw Polski, 
Bogdan Cyrus i Andrzej Michalski – meda
liści Mistrzostw Polski.

Współorganizatorem imprezy była 
Gmina Głogówek (wsparcie finansowe) i 
Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”. 

Na zawodach obecni byli przedstawiciele 
lokalnej prasy – Tygodnik Prudnicki oraz 
Telewizja Pogranicza (działająca na obsza
rach powiatów: prudnickiego i głubczyc
kiego). Każdy uczestnik wyjechał z nagrodą 
rzeczową i zapowiedział swój udział w kolej
nych mistrzostwach.

18 maja 2017 roku w Zespole Szkół w 
Ińsku w ramach wojewódzkich obchodów 
Dnia Olimpijczyka odbył się „Olimpijski 
Dzień ze Sportem”. Na imprezę przyby
li byli olimpijczycy (Janusz Brzozowski, 
Krzysztof Krupecki, Ireneusz Purwiniecki, 
Ryszard Burak, Janusz Olszewski i Ryszard 
Chybiński), trenerzy, działacze sportowi 
z województwa zachodniopomorskiego 
oraz włodarze miasta i dyrektorzy ościen
nych szkół. Obecni byli m.in: wicemarsza
łek woj. zachodniopomorskiego Ryszard 
Mićko, prezes Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej Stanisław Kopeć, wiceprze
wodniczący ZZ LZS Tomasz Paciejewski 
i Ryszard Litwińczuk, dzieci i mło
dzież z pocztami sztandarowymi swo
ich szkół oraz zawodnicy biorący udział 
w II Międzyszkolnej „Sportowej frajdzie” 
(dzieci z klas IIII) oraz Międzyszkolnych 
Biegach Przełajowych (klasy IVVI SP i IIII 
Gimnazjum).

Uroczystość prowadziła Katarzyna Muż, 
nau czy cielka wf. Otwarcia dokonali Sta ni
sław Kopeć i dyrektorka Zespołu Szkół w 
Ińsku Jolanta Dziemiańczyk.

Rozpoczęto od odtworzenie ceremoniału 
olimpijskiego: wciągnięcia flagi olimpijskiej 
i zapalenia znicza – oryginalna pochodnia 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie 
(2006). Słowa apelu Olimpijskiego odczytała 
nauczycielka Beata Paciejewska. Następnie 
w programie artystycznym zaprezentowa
li się uczniowie Zespołu Szkół w Ińsku 
– Sandra Tryk i Marzena Słoma, zespół 
taneczny wykonał taniec z szarfami i kołami 
olimpijskimi. Podczas uroczystości nagro
dzono również zwycięzców ogłoszonego 
wcześniej konkursu plastycznego „Sport to 
moja pasja”.

W zawodach sportowych wystartowali 
uczniowie 5 szkół. Konkurencje miały różny 
stopień trudności – najważniejszy był ruch 
i dobra zabawa. Nagrody zwycięzcom wrę
czał olimpijczyk Janusz Brzozowski, a jury 
stanowili pozostali olimpijczycy. Później 
odbyły się biegi przełajowe dla starszych 
uczniów. Na najlepszych czekały atrakcyjne 
nagrody, medale i pamiątkowe dyplomy.
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 II Mistrzostwa Ziemi Opolskiej LZS w Nordic Walking
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Dwa dni, ponad setka uczestników, 300 
gier, pula nagród 2000 zł – tak w skrócie 
wyglądały 7. Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Przeciszów w Tenisie Stołowym „Przeciszów 
Open 2017”, które odbyły się w dniach 23 
września. Turniej ten cieszy się nieustannie 
rosnącą popularnością.

Współorganizatorem imprezy byli Gmina 
Przeciszów i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przeciszowie. Patronat medialny spra
wowali TVK HD, Kulturalnypowiat.pl, 
FaktyOświęcim.pl oraz kochamtenisstolo
wy.pl.

Pierwszego dnia turnieju startowały dzie
ci i młodzież, drugiego odbył się turniej 

kobiet i open. Najmocniej obsadzone były 
kategorie młodzieżowe, w których starto
wała ścisła czołówka Małopolski i Śląska. 
Najliczniejszą, a zarazem najmocniejsza 
grupę zawodników przywiózł KS Gorce 
Nowy Targ. Ilość przekuta została w jakość, 
co potwierdziło 14 zdobytych trofeów na 24 
możliwe!

Zawodnicy mogli trochę się rozluźnić w 
strefie Trick Shot, czyli strefie zabawy z teni
sem. W tym roku dostępna była transmisja 
internetowa z turnieju na Facebooku, którą 
łącznie odtworzyło kilkaset osób.

Turniej przeprowadzono sprawnie, dzięki 
pracy wielu osób, ale motorem napędzają
cym jest już od siedmiu lat Krzysztof Żebro, 
trener piotrowickiego klubu. W ubiegłym 
sezonie jego dwie drużyny klubowe grały w 
V lidze, a jedna w III, pan Krzysztof prowa
dzi też Akademię Piortowicką – trenują tu 
dzieci w wieku od 7 do 9 lat

Wśród sponsorów turnieju byli m.in.: 
Sławomir Oleksy, Bank Spółdzielczy w 
Zatorze, firmy: Bud Max, Modest, Art. 
Grawer, Ferroli, Arka i Olmex.

Zawody odbyły się 11 czerwca 2017 roku 
w Teresinie. Młodzi lekkoatleci walczy
li o Puchar Wójta Gminy Teresin Marka 
Olechowskiego. Były to największe zawody 
lekkoatletyczne w woj. mazowieckim dla 
tej kategorii wiekowej. Zawodnicy starto
wali w biegach na 60 m, 100 m, 300 m, 
600 m, w skoku w dal, skoku wzwyż oraz 
rzucali piłeczką palantową. Zaliczono 322 
osobostarty. Frekwencja przeszła zamierze
nia organizatorów, a byli nimi, oprócz UKS 
„Filipides ” Teresin, GOSiR w Teresinie 
i Gmina Teresin. Zawody zorganizowano 

w ramach Programu „Lekkoatletyka dla 
każdego”. Pozyskano także sponsorów 
takich jak: Bakoma, Netfala, Hortex oraz 
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Cheł moń skie
go”. Inicjatorem przedsięwzięcia był założy
ciel i prezes, a także wychowawca i trener 
UKS „Filipides” Andrzej Andryszczyk. 
W przy gotowaniach pomagali mu rodzi
ce członków klubu oraz wychowankowie, 
którzy prowadzili biuro zawodów. Dla tych, 
którzy zajęli miejsca 13 w każdym roczniku 
były medale, a dla zdobywców najbardziej 
wartościowego wyniku puchary. Ci którzy 
zaznali goryczy porażki „topili” smutek w 
pysznych jogurtach i słodkich krówkach. 

Zawodników dekorowali: Marek Ole cho-
w ski, wójt gminy Teresin, Lech Kazi mier-
czak, zca przewodniczącego Rady Gminy, 
Krzysztof Walenciak, dyrektor GOSiR 
Teresin i Zbigniew Biederka, radny gminny.

Grand Prix Krzepic to największe przed
sięwzięcie w tenisie stołowym regionu czę
stochowskiego i jedno z największych w 
województwie śląskim rozgrywane dla kate
gorii dziecięcych i młodzieżowych, w któ
rym każdy biorący udział otrzymuje nagro
dę. Odbywa się z nieprzerwanie od 13 lat 
dzięki współpracy organizatorów i sponso
rów m.in.: Urzędu Miejskiego w Krzepicach, 
Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Ślą
skie go i Powiatowego Zrzeszenie LZS i 
firmy Drewtex.

Finał tego turnieju poprzedzają cztery 
turnieje eliminacyjne, w każdym uczestni
czy ok. 150 zawodników. 

XIII finał turnieju Top16 odbył się w 

dniach 2728 kwietnia w hali sportowej 
Gimnazjum w Krzepicach. Pierwszego dnia 
grali zawodnicy w kat. skrzat, żak, młodzik, 
kadet, junior i młodzieżowiec, drugiego 
odbył się turniej gier podwójnych, w któ
rych startowały pary dziecko/rodzic lub 
dziadek. Łącznie uczestniczyły 223 osoby 
z gminy Krzepice, powiatu kłobuckiego, 
regionu częstochowskiego i woj. śląskiego. 

Zawodnicy dekorowani byli orygi
nalnymi statuetkami w kształcie rakiet
ki, dyplomami, nagrodami oraz koszul
kami z herbem Krzepic i logo turnieju. 
Nagrody wręczali m.in.: przewodniczący 
Rady Miejskiej Mateusz Kluba, burmistrz 
Krzepic Krystian Kotynia, członek Zarządu 
Powiatu Kłobuckiego Józef Borecki, prezes 
Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
Jacek Staniewski, właściciel firmy Drewtex 
Bogdan Grzyb oraz prezesi UKS Tygrysy 
Wiesław Drab i Dariusz Jankowski, sędzia 
zawodów Karol Żerdziński, prezes PZ LZS 
Grzegorz Garbaciak. 

Gościem imprezy był mistrz Zrzeszenia 
LZS w tenisie stołowym seniorów z 2003 
roku Przemysław Korzec.

10

12

	 Uczniowski	Klub	Sportowy	„Tygrysy”	Krzepice

 Grand Prix Krzepic w Tenisie Stołowym

	 Ludowy	Klub	Sportowy	Piotrowice

  7. Otwarte Mistrzostwa Gminy Przeciszów w Tenisie Stołowym

	 UKS	„Filipides”	Teresin
 Mistrzostwa Mazowsza U-12  
 i U-14 w Lekkiej Atletyce

11

Finał konkursu „Upowszechnienie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie  
najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” 



g r u d z i e ń  2 0 1 718

17 września 2017 roku na boisku sportowym w Pogorzale odbył 
się Rodzinny Samorządowo – Medialno – Sportowy Dwubój 
Strzelecki „Strzelanie z grillowaniem”, w którym wystartowało 16 
drużyn reprezentujących samorządy, lokalne media, kluby sportowe 
i LZS. Uczestnicy mierzyli się w dwóch konkurencjach – strze
laniu z łuku i wiatrówki. Zawodom towarzyszyły inne atrakcje, 

takie jak zamki dmuchane dla 
dzieci, miasteczko sportowe, 
słodki poczęstunek, a na końcu 
wspólne grillowanie i zabawa 
taneczna. Łącznie w imprezie 
uczestniczyło 200 osób. Wśród 
zawodników byli m.in.: Teresa 
Mazurek, wójt gminy Świdnica, 
Regina Adamska przewodni
cząca Rady Gminy Świdnica, 

Jadwiga Generowicz sekretarz gminy, Zygmunt Worsa, wicestarosta 
świdnicki, Agnieszka KołaczLeszczyńska poseł na Sejm.

Gmina Świdnica i GOKSiR udostępnili obiekt sportowy, przy
gotowali relację fotograficzną, zapewnili zaplecze sanitarne oraz 
współfinansowali zamki dla dzieci. Starostwo wsparło imprezę pro
mocją medialną. Sołectwo zajęło się przygotowaniem terenu, placu 
grillowego oraz poczęstunkiem. Resztę przygotowali organizatorzy 
wsparci wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej w Witoszowie 
Dolnym.

W zawodach strzeleckich startowało 96 zawodników. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i drobne upo
minki, ale starcia z tarczą strzelecką mógł spróbować każdy.

2 czerwca już po raz 11 odbył się Ogólnopolski Turniej Miast i 
Gmin oraz 6. Finał Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Tego dnia pod patronatem Agencji Rynku Rolnego zorganizo
wana została również Owocowa Spartakiada dla dzieci. Szkoła 
Podstawowa obchodziła także swoją mała rocznicę – minęło 4 lata 
od nadania placówce imienia Polskich Olimpijczyków. Te wszystkie 
wydarzenia połączył wspólny temat: sport, zdrowy styl życia, rywa

lizacja w duchu fair play, 
czyli zawody sportowe.

Do udziału w nich zgłosi
ły się drużyny ze szkół pod
stawowych z Wojciechowa, 
Palikij, Łubek, Maszek 
i Miłocina, a także dzie
ci spoza terenu gminy 
Wojciechów, które wzięły 
udział w wielu konkuren
cjach zarówno indywidual

nych, jaki i drużynowych. Atrakcją były mini zawody strażackie 
prowadzone przez OSP Czajki, a zakończone krótkim pokazami 
umiejętności druhów strażaków dowodzonych przez komendanta 
Miłosza Adamczyka. Były zamki dmuchane, lody i poczęstunek dla 
każdego uczestnika. 

W uroczystości otwarcia imprezy uczestniczyli m.in.: pro
boszcz parafii Tomaszowice, ks. Józef Brodaczewski, sekretarz 
Rady Powiatu Lubelskiego Grzegorz Szacoń, zca Wójta Gminy 
Wojciechów Mariusz Majcher, radni Gminy Wojciechów oraz 
dyrektorzy okolicznych szkół.

Luzino znane jest w środowisku LZS głównie ze swojej dzia
łalności na polu piłki nożnej. Ale od lat organizuje również biegi 
przełajowe dla dzieci – najbardziej znane to wiosenna i jesienna 
edycja „Biegów po zdrowie”. Te wiosenne odbyły się 12 maja. 
Startowało ponad 150 uczestników. Impreza odbyła się na Orliku. 
Biegali zawodnicy – chłopcy i dziewczęta – z następujących rocz
ników: 2010 i młodsi, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 i open. 
Przed biegami przeprowadzono wspólną rozgrzewkę. Zawody 
zorganizował Rafał Freitag, któremu pomagał Maks Graczyk oraz 
6 wolontariuszy.

Na koniec imprezy losowano atrakcyjne nagrody – od talonów na 
pizzę oraz do sklepu Lewiatan po przybory szkolne i sprzęt sporto
wy. Imprezę dofinansowali: Gmina Luzino, Pomorskie Zrzeszenie 
LZS oraz Sołectwo Luzino.

Wojewódzki Rajd Pieszy „Powitanie wiosny” odbył się 14 maja 
2017 roku na terenie Mrągowa. Trasa rajdu obejmowała ok. 8 km. 
Prowadzono klasyfikację indywidualną i drużynową. Czas przej
ścia trasy ustalono na 2 godziny i 30 minut. Były na niej 4 punkty 
kontrolne, drużyny wykonywały tam różne zadania, a były to: rzut 
lotką do tarczy, rzut ringiem do celu, rzut piłeczką tenisową do 
pojemnika, strzał na bramkę. Ale na tym nie koniec. Do klasyfikacji 
drużynowej zaliczano także punkty zdobyte za prawidłowe odpo
wiedzi na pytania zadane po przejściu trasy, a dotyczące obiektów 
na niej się znajdujących, za strzelanie z pistoletu pneumatycznego 
do puszek (jedna osoba z drużyny), za zawartość apteczki PCK, za 
wyposażenie drużyny w sprzęt potrzebny turyście – mapa, kompas, 
scyzoryk, latarka itp. oraz za zgłoszenie drużyny w wyznaczonym w 
regulaminie terminie.

W rajdzie startowały drużyny ze szkół podstawowych i gimna
zjalnych, była też kategoria open dla wszystkich chętnych. Na trasę 
ale 5 km wyruszyły także rodziny i zawodnicy w wieku +60.

Ogółem w rajdzie wzięło udział 285 osób. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe znaczki. Na zakończenie rajdu odbyło się 
ognisko i pieczenie kiełbasek. 

Współorganizatorem rajdu było WarmińskoMazurskie Zrze sze
nie LZS w Olsztynie.
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W tym roku w kalendarzu imprez 
Kraj owego Zrzeszenia LZS było 
7 ogólnopolskich imprez tury-

stycznych. Niestety, żadna z nich nie otrzy
mała wsparcia finansowego z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, ani innej instytucji pań
stwowej. Od wielu już lat traktuje się tury
stykę jako usługę dla ludności i branżę 
gospodarczą. Są jednak instytucje i samo
rządy, które wspierają organizację imprez 
turystycznych na swoim terenie oraz udział 
młodych turystów w wielu imprezach ogól
nopolskich. W kalendarzu KZ LZS ostały się 
głównie te o bogatej tradycji i cieszą się one 
dużą frekwencją. Ogromna w tym zasługa 
nauczycieli, miłośników turystyki, którzy 
przyjeżdżają do Białego Dunajca, Sulejowa, 
czy Zakopanego z kolejnym pokoleniem 
swoich wychowanków. 

Zakończeniem sezonu turystycznego w 
LZS zawsze była Ogólnopolska Olimpiada 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. W 
tym roku 34. finał centralny odbył się w 
dniach 3–5 listopada w Zakopanem. Jego 
tematem była „Polska – Chorwacja – Unia 
Europejska”. Patronat honorowy nad impre
zą sprawowała JE Ambasador Republiki 
Chorwacji Andrea Bekić, a na finale repre
zentował ją Konsul Generalny Republiki 
Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk. 
Nagrodą główną – indywidualną – był 
5dniowy pobyt dla trzech osób w naszym 
COS w Mielnie. W olimpiadzie wzięli udział 
przedstawiciele 20 powiatów z 8 woje
wództw – łącznie 150 osób, w tym osoby 
towarzyszące, opiekunowie, goście oraz 
organizatorzy i wolontariusze. Podkreślić 
należy, że wszyscy uczestnicy z własnej kie
szeni pokrywali koszty pobytu.

Najpierw odbył się test pisemny, na który 
składało się 20 pytań dotyczących Unii 
Europejskiej, 20 pytań z walorów krajo
znawczych Polski i Karpat oraz tyleż samo 
pytań z historii i walorów krajoznawczo

turystycznych Chorwacji, do tego doszło 
15 pytań z topografii i 4 pytania z pierw
szej pomocy przedmedycznej. Następnego 
dnia rano uczestnicy stawili się w Parku 
Miejskich, gdzie jako pierwsza odbyła się 
konkurencja oceny odległości w terenie, a 
następnie wyruszyli do marszu na orienta
cję, a właściwie był to rodzaj gry miejskiej. 
Zawodnicy w ciągu 3 godzin najpierw na 
podstawie opisów musieli zlokalizować na 

mapie 6 miejsce w obrębie Zakopanego, a 
następnie dotrzeć do nich i wrócić na linię 
startu. Trasa marszu liczyła ok. 10 km.

Po zliczeniu wszystkich punktów do 
ścisłego finału, który odbył się w auli 
Zakopiańskim Centrum Edukacji na 
Kasprusiach (obiekt udostępnił nieodpłat
nie burmistrz miasta Zakopane Leszek 
Do ru la), zakwalifikowało się 9 osób.

 Główna potyczka stała na bardzo wyso
kim poziomie. Każdy z zawodników odpo
wiadał na 10 pytań. W pierwszej turze wyło
niono zwycięzcę – został nim Marek Wolski 
z LKT Tuchola (woj. kujawskopomorskie), 
pracownik samorządowy, miłośnik sportu i 
turystyki, zdobywając 16 punktów. By roz
strzygnąć kolejność miejsc 25 konieczna 
była dogrywka, gdyż czwórka zawodników 
zdobyła po 14 punktów. Zawodnicy odpo
wiadali na to samo pytanie pisemnie – jako 
pierwsza na pytanie dodatkowe odpowie
działa Anna Maksymowicz – nauczycielka 
historii w ZO w Starych Kobiałkach (woj. 
lubelskie). Później było jeszcze bardziej emo

cjonujące, bo po trzech kolejnych pytaniach 
między zawodnikami był remis, organiza
torzy obawiali się, że zabraknie pytań. Ale 
kolejna runda przyniosła rozstrzygnięcie. 
Trzecie miejsce zajęła Sylwia Skorut z ZS im. 
Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej 
(woj. małopolskiego), czwarte Paweł Lewiak 
– nauczyciel i dyrektor I LO w Koluszkach 
(woj. łódzkie), piąte Andżelika Szczęch-
Kaczorkiewicz – nauczycielka w Centrum 
Edukacji Ogro dni czej w Szczecinie (woj. 
zachodniopomorskie), szóste Michał Rosa 
– nauczyciel języka polskiego z ZO w Starej 
Róży (woj. lubelskie), siódme/ósme Ewelina 
Bogusz – uczennica II klasy Gimnazjum ZO 
w Starej Róży (woj. lubelskie) i Katarzyna 
Nowacka – uczennica LO Wolsztyn, zawod
niczka HKS Azymut Mochy (woj. wielkopol
skie), dziewiąte Magda Witek – uczennica 
ZSZ nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie 
(woj. lubelskie).

Finalistom wręczono nagrody indywi
du alne i upominki ufundowane przez 
Ambasadę Republiki Chorwacji, a najlep
szym reprezentacjom powiatowym (wygrał 
powiat Łukowski) i wojewódzkim (wygra
ło woj. lubelskie) – puchary. Dokonali 
tego: Marek Mazur, wiceprzewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS, konsul honoro
wy Republiki Chorwacji w Krakowie Paweł 
Włodarczyk, Grażyna Felczak z MSiT oraz 
Zdzisław Wawrzewski, zastępca przewod
niczącego GKR KZ LZS. Finał prowadził 
Tadeusz Rożej, przyjaciel LZS, zapalony 
turysta.

Podczas spotkania z opiekunami grup 
ogło siliśmy także konkurs fotograficzny 
dla województw – na najlepsze zdjęcie z 
pobytu na olimpiadzie. 27 listopada jury 
rozstrzygnęło, że nagroda powędruje do 
woj. zachodniopomorskiego, a wręczona 
zostanie w Uniejowie na podsumowaniu 
działalności KZ LZS za rok 2017 (powyżej 
zwycięskie zdjęcie).

XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Turystyczno-Krajoznawczej LZS 
Zakopane 2017
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Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Dziękuje:

 9 działaczom po prostu za to, że są i pracują na rzecz sportu
 9 trenerom za trudy pracy i wychowywanie naszej sportowej młodzieży 

w duchu fair play
 9 sportowcom za sukcesy i emocje jakich nam przysparzają

 9 wolontariuszom za to, że poświęcają swój wolny czas pracując na rzecz 
naszego stowarzyszenia

 9 pracownikom za rzetelne i kompetentne wykonywanie swojej pracy
 9Ministerstwu Sportu i Turystyki za owocną współpracę

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel./fax (22) 631 99 19;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl


