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Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy
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Zwykle zaczynamy sezon najważ-
niejszych imprez w marcu – przed 
„zamrożeniem sportu” zorganizo-

waliśmy Mistrzostwa Kra jo wego Zrzeszenia 
LZS w biegach prze ła jowych, które odbyły 
się 7 marca w Star gardzie oraz Ogólnopolski 
Podhalański Rajd Narciarski w Białym 
Dunajcu w dniach 5–8 marca. 

Rzeczywiste otwarcie sezonu nastąpiło 
dopiero w lipcu. Z 30 zaplanowanych od 
lipca do grudnia imprez sportowych, szkoleń 
i zgrupowań, odbyło się już 27 (do 26 listo-
pada). Pozostały do rozegrania Mistrzostwa 
KZ LZS w zapasach w stylu klasycznym (27-
29.11. Siedlce), w warcabach 100-polowych 
(Lututów 3-6.12.) oraz w kolarstwie przeła-
jowym (grudzień).

Czego nie udało nam się zrealizować? 
Przeprowadzić Krajowego Zjazdu Zrzeszenia 
LZS, który przeniesiono na 2021 rok, musie-
liśmy także odwołać uroczystość podsumo-
wania działalności Krajowego Zrzeszenia 
LZS w 2020 roku, która od lat odbywała się 
na początku grudnia w Uniejowie.

W 2020 roku Ministerstwo Sportu, w 
wyniku konkursu ofert, przyznało nam 
dofinansowanie na 5 zadań – Ośrodki 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS 
(OSSM); Upowszechnianie i doskonalenie 
różnych sportów w środowisku wiejskim – 
WLKS, mistrzostwa i zgrupowania; Konkurs 
z zakresu promowania i upowszechniania 
aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie 
najlepszych projektów realizowanych w 
środowisku wiejskim; Szkolenie Aktywny 
Senior LZS oraz Sport dla Każdego.

OSSM LZS i WLKS

W 2020 roku powołanych zostało 65 
Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży 
LZS w następujących sportach: lekkoatletyka 
(18 ośrodków), zapasy mężczyzn (8), zapasy 
kobiet (5), łucznictwo (3), kolarstwo (13), 
tenis stołowy (3), narciarstwo klasyczne (7), 
podnoszenie ciężarów (8). Szkolono w nich 
625 zawodników i zawodniczek. Najwięcej 
OSSM LZS powołano w woj. wielkopolskim 
– 13 i woj. lubelskim – 9. 

W ramach WLKS objęto szkoleniem dzie-
ci i młodzież w 256 klubach w 42 sportach. 
Szkoliło się w nich ponad 4800 młodych 
sportowców. Najwięcej WLKS powołano w 
woj. wielkopolskim 30, lubelskim – 25 oraz w 
woj. dolnośląskim, mazowieckim i zachod-
niopomorskim – po 22. Młodzież szkoląca 
się w WLKS i OSSM miała możliwość udzia-
łu w mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS i zgrupowaniach. Zorganizowano dwa 
zgrupowania szkoleniowe dla wyróżniają-
cych się zawodników w kolarstwie (listopad 
Mielno) i lekkoatletyce (listopad Przysieka). 
Uczestniczyło w nich 48 sportowców oraz 4 
trenerów. 

W 2020 roku podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowano cykl mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS w następujących 
sportach: w kolarstwie szosowym i torowym, 
podnoszeniu ciężarów, lekkiej atletyce i bie-
gach przełajowych, zapasach, kajakarstwie, 
tenisie stołowym, łucznictwie, siatkówce pla-
żowej oraz jedne zawody ogólnopolskie w 
jesiennych biegach przełajowych. Łącznie 
było to 19 imprez, w których wzięło udział 
ponad 3000 zawodników. 

Uczestnicy mistrzostw Krajowego Zrze-
sze nia LZS zdobywają medale na Ogól no-
pol skiej Olimpiadzie Młodzieży oraz mis-
trzos twach Polski w różnych kategoriach 
wiekowych, podwyższają klasy sportowe, są 
powoływani do kadr związkowych, awan-
sują do ośrodków szkolenia polskich związ-
ków sportowych. Wśród tych szkolonych w 
OSSM LZS jest cała plejada młodych, zdol-

nych zawodników, którzy próbują swoich sił 
nawet w mistrzostwach Polski seniorów.

Zawodnicy z naszych klubów, tylko w 9 
wiodących w LZS sportach, na mis trzos-
twach Polski wywalczyli dotychczas ponad 
1000 medali (bez MP seniorów i Mię dzy wo-
jewódzkich Mistrzostw Mło dzi ków). 

Zwykle podsumowując roczną działalność 
Krajowego Zrzeszenia LZS, publikujemy 
również wyniki współzawodnictwa woje-
wódzkich zrzeszeń, ponieważ w 2020 roku 
zakończenie sezonu się opóźniło, wyniki te 
przedstawimy w terminie późniejszym na 
naszej stronie internetowej.

Konkurs MS, KZ LZS 
i zrzeszeń wojewódzkich

Kolejnym zadaniem zleconym nam przez 
Ministerstwo Sportu był konkurs „Pro mo-
wanie i upowszechnianie aktywności fizycz-
nej poprzez wyróżnienie najlepszych projek-
tów realizowanych w środowisku wiejskim”. 
Do konkursu zgłoszono 41 projektów z 16 
województw. Były to imprezy sportowo-re-
kreacyjne o charakterze rodzinnym i inte-
gracyjnym, promujące aktywny wypoczynek 
dzieci i młodzieży oraz osób starszych 50+. 
Krajowa Komisja Konkursowa postanowiła 
w tym roku, ze względu na wyjątkową sytu-
ację w kraju, przyznać wszystkim projektom 
równorzędne wyróżnienia. Ponieważ w tym 
roku musieliśmy zrezygnować ze stacjonar-
nego podsumowania konkursu, podczas 
którego odbywała się uroczystość wręczania 
pamiątkowych grawertonów oraz impreza 
sportowo-rekreacyjna, postanowiliśmy, że 
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Daliśmy radę...

Ten mijający rok dla nikogo nie był łatwy. Kolejny też pewnie taki będzie. Jedno można zdecydowanie napisać: Krajowe Zrzeszenie LZS 
dobrze poradziło sobie z działalnością w czasach pandemii. Jednym słowem: daliśmy radę... Udało się w zorganizować prawie wszystkie 
zaplanowane w tym roku ogólnopolskie wydarzenia sportowe! I to w ciągu 6 miesięcy! 
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impreza odbędzie się on-line, a jej efekty 
można zobaczyć na naszym Facebook'u i 
www.lzs.pl (opis imprez str. 11-17).

Sport dla Każdego 
i turystyka

W sporcie powszechnym w ramach zada-
nia „Sport dla Każdego” Krajowe Zrzeszenie 
LZS zorganizowało 7 imprez ogólnopol-
skich. Były to 4 turnieje piłki nożnej – 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
Procyszyna chłopców i dziewcząt do lat 13 i 
tzw. duża „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt 
i chłopców do lat 15, których gospodarzami 
były Siedlce, Reńska Wieś i Zamość. Turnieje 
te były także mistrzostwami KZ LZS. Wzięło 
w nich łącznie udział 41 drużyn – 641 osób, 
bez organizatorów. 

62. Finał Centralny Ogólnopolskiego 
Ma so we go Turnieju Szachowego LZS „Złota 
Wieża” odbył się tym razem na Ziemi 
Śląskiej, w Kokotku k. Lublińca – startowało 
14 drużyn (63 zawodników). 

Największą imprezą w zakresie spor-
tu powszechnego jak zwykle były XXIII 
Ogól nopolskie Igrzyska LZS pod honoro-
wym patronatem: Minister Sportu Da nuty 
Dmowskiej-Andrzejuk, Marszałka Woje-
wódz  twa Mazowieckiego Adama Struzika, 
Starosty Powiatu Ciechanowskiego Joan ny 
Potockiej-Rak i Prezydenta Miasta Cie cha-
nów Krzysztofa Kosińskiego, które odbyły 
się w dniach 27-29 sierpnia w Ciechanowie. 
Rozegrano 9 konkurencji drużynowych: 
piłka nożna 5-osobowa kobiet i mężczyzn, 
piłka siatkowa 3-osobowa kobiet i męż-
czyzn, koszykówka 3-osobowa kobiet i męż-
czyzn, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, 
czwórbój władz oraz zawody indywidualne 
w wyciskanie odważnika kobiet i mężczyzn. 

Ostatnią masową imprezą zorganizowa-
ną w tym roku były XXV Ogólnopolskie 
Masowe Biegi Przełajowe LZS im. Wojciecha 
Świątka. W biegach, które odbyły się 3 paź-
dziernika w Wolborzu, udział wzięło ponad 
200 uczestników.

Z ogólnopolskich imprez turystycz-
nych udało się w tym roku zorganizować 2 
imprezy: Ogólnopolski Podhalański Rajd 
Narciarski w Białym Dunajcu w marcu i 
37. Ogól nopolską Olimpiadę Wiedzy Turys-
tyczno-Krajoznawczej. Tę ostatnią zorgani-
zowaliśmy on-line. Wzięło w niej udział 74 
osób (opis str. 19).

Szkolenie

W tym roku otrzymaliśmy także dofi-
nansowanie na szkolenie. W dniach 10–13 
września 2020 roku w Mielnie odbyło się 
szkolenie p.n. Aktywny Senior LZS. Wzięło 
w nim udział 40 uczestników oraz kadra 
szkoleniowa. Uczestnikami byli organiza-
torzy sportu i animatorzy życia sportowego 
dla seniorów w środowisku wiejskim, w tym 
działacze i pracownicy jednostek LZS.

Współzawodnictwo 
sportowe dzieci 
i młodzieży

W tym roku końcowe wyniki współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży zostaną 
ogłoszone przez Ministerstwo Sportu i 
Instytut Sportu nieco później. W wielu 
sportach jeszcze do końca grudnia będą 
trwały mistrzostwa Polski w różnych kate-
goriach wiekowych. W tych najbardziej nas 
interesujących, czyli sportach wiodących w 
Krajowym Zrzeszeniu LZS pewnie niewiele 
się już zmieni. Dlatego poniżej podajemy 
stan współzawodnictwa w wybranych spor-
tach na dzień 26 listopada. Przypomnijmy, 
że współzawodnictwo odbywa się w katego-
riach: młodzieżowiec, junior, junior młodszy 
i młodzik. 

W pierwszej setce najlepszych klubów w 
Polsce w sporcie młodzieżowym jest 25 klu-
bów LZS. Na najwyższym miejscu znajduje 
się wielosekcyjny klub WLKS Iganie Nowe 
Siedlce – zajmuje 16 miejsce, tuż za nim pla-
suje się klub specjalizujący się w zapasach KS 
Sobieski Poznań. Na 21 miejscu ALKS Stal 
Grudziądz (kolarstwo), na 22 – RLTL ZTE 
Radom (lekkoatletyka), na 26 kolejny klub 
kolarski UKS Copernicus Toruń, na 27 klub 
wielosekcyjny KS Agros Zamość. 

W lekkiej atletyce prym wśród naszych 
klubów wiedzie wspomniany już RLTL 
ZTE Radom, kolejne kluby to KS Podlasie 
Białystok i KS Agros Zamość. W kolar-
stwie na pierwszym miejscu jest ALKS Stal 
Grudziądz, tuż za nią UKS Copernicus 
Toruń i KK Ziemia Darłowska Darłowo. 
W podnoszeniu ciężarów prowadzi LKS 

Budowlani Nowy Tomyśl przed CLKS 
Mazovia Ciechanów i WLKS Nowe Iganie. 
W tenisie stołowym zdecydowanym liderem 
jest UKS Dojlidy Białystok, potem MLKS 
Ostródzianka Ostróda i LUKS Chełmno. 
W narciarstwie klasycznym prowadzi klub 
„spoza gór” MLUKS Grupa Oscar Tomaszów 
Lubelski przed WWS Wisła, trzecie miejsce 
zajmują ex eque NKS Trójwieś Beskidzka 
i LKS Witów Mszana Dolna. W zapasach 
kobiet na czele, co nie jest niespodzianką, 
MKS Cement Gryf Chełm przed ZTS Sokół 
Lublin i KS Sobieski Poznań. W zapasach 
mężczyzn w stylu klasycznym na pierwszym 
miejscu jest KS Sobieski Poznań, na drugim 
AKS Piotrków Trybunalski, a na trzecim 
MKS Cement Gryf Chełm. W zapasach 
mężczyzn w stylu wolnym kolejność jest 
następująca: LKS Mazowsze Teresin, LMKS 
Krasnystaw i WLKS Nowe Iganie Siedlce. W 
łucznictwie prowadzi LKS Łucznik Żywiec 
przed KS Społem Łódź i LKS Mazowsze 
Teresin oraz KS Stella Kielce.

Jak wygląda to w innych sportach, 
szczególnie w tych mniej popularnych w 
Zrzeszeniu? Wysoko w klasyfikacji (35 miej-
sce) plasuje się nasz hegemon w sportach 
saneczkarskich – UKS Nowiny Wielkie, w 
taekwondo ITF króluje KS Dragon Janów, 
w biathlonie UKN Melafir Czarny Bór, w 
szachach MUKS Stoczek 45 Białystok, w 
badmintonie SKB Suwałki, w piłce nożnej 
kobiet KKPK Medyk Konin, LUKS Aquarius 
Bielawa w pływaniu synchronicznym. Te 
kluby znajdują się w pierwszej „300” (poza 
wieloma innymi w sportach wiodących).

Powyższe podsumowanie obejmuje 
tylko wydarzenia sportowe, za które odpo-
wiedzialne było Krajowe Zrzeszenie LZS. 
Wojewódzkie Zrzeszenia LZS zorganizowa-
ły setki swoich własnych imprez, w tym 
mistrzostw w wybranych sportach, tysiące 
imprez zorganizowano na najniższych szcze-
blach – w gminach, klubach, UKS i ULKS. 
Tych imprez by nie było, gdyby nie tysiące 
działaczy i wolontariuszy, trenerów, instruk-
torów i sędziów. Wszystkim im należy się 
gromkie – dziękujemy! Dziękujemy także 
Spółce Akcyjnej Mentor, która od dwóch lat 
jest naszym sponsorem.
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Uroczystość otwarcia Igrzysk odbyła się 
w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia w 
Ciechanowie. Ze względu na panującą w 
kraju epidemię koronawirusa w uroczy-
stości wzięły udział skromne delegacje 
wojewódzkich zrzeszeń i zaproszeni goście. 
Wszystkich powitał gospodarz imprezy pre-
zes CLKS Mazovia Ciechanów Krzysztof 
Talak. Otwarcia Igrzysk dokonał przewod-
niczący Rady Głównej KZ LZS Władysław 
Kosiniak-Kamysz.

W bloku rekreacyjnym rozegrano 9 kon-
kurencji drużynowych oraz zawody indy-
widualne w wyciskaniu odważnika kobiet 
i mężczyzn. Kto „na mecie” okazał się naj-
lepszy? 

W turnieju piłki nożnej 5-osobowej męż-
czyzn grało 8 zespołów, złoty medal zdobyła 
drużyna z woj. dolnośląskiego, wśród 9 
startujących drużyn kobiecych na najwyż-
szym stopniu podium stanął zespół z woj. 
opolskiego. W piłce siatkowej 3-osobowej 
mężczyzn startowało 8 drużyn, złoty medal 
zdobył zespół z woj. śląskiego, wśród kobiet 
triumfowały siatkarki z woj. lubelskiego. 

W turnieju koszykówki 3-osobowej męż-
czyzn startowały 4 drużyny, wygrał zespół z 
woj. wielkopolskiego, a najlepsze koszykarki 
miało woj. lubelskie – startowało 5 dru-
żyn. W turnieju przeciągania liny zarówno 
wśród kobiet (startowało 6 zespołów), jak i 
mężczyzn (7 zespołów) triumfowały druży-
ny z woj. lubelskiego. Do czwórboju władz 
(strzelanie z wiatrówki, zbijanie kręgli, rzut 
lotką do tarczy i strzał na bramkę) swoje 
drużyny wystawiło 13 województw. Najlepsi 
okazali się zawodnicy z woj. lubelskiego. 

Jedyną konkurencją indywidualną w 
bloku rekreacyjnym było wyciskanie odważ-
nika kobiet i mężczyzn. W kategorii wago-
wej do 70 kg startowało 5 zawodniczek, 
złoty medal wywalczyła Hanna Maszkiewicz 
z woj. zachodniopomorskiego, w kategorii 
+70 kg startowało 6 zawodniczek, złoty 
medal zdobyła Pamela Jakubowska z woj. 
wielkopolskiego. W kategorii wagowej do 85 
kg mężczyzn startowało 7 zawodników, na 
najwyższym stopniu podium stanął Adam 
Kozyra z woj. lubelskiego, w kategorii +85 
kg startowało 8 zawodników – złoty medal 

zdobył Marian Dorawa z woj. pomorskiego.
Klasyfikację punktową bloku rekreacyj-

nego wygrało woj. lubelskie przed dolno-
śląskim i wielkopolskim, medalową lubel-
skie przed śląskim i wielkopolskim.

Na niezwykle skromnej uroczystości pod-
sumowania igrzysk wszystkie wojewódzkie 
zrzeszenia otrzymały puchary za udział w 
imprezie. Ogłoszono też, że przyszłoroczne, 
XXIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą 
się w Spale, woj. łódzkie. 

Szczegółowe wyniki mistrzostw na www.
lzs.pl

W mistrzostwach o medale walczyły 
zawodniczki w kategorii młodzik, kadet 
i junior/młodzieżowiec. Były to pierwsze 
ogólnopolskie zawody zapaśnicze po prze-
rwie spowodowanej wprowadzeniem stanu 
epidemii na terenie naszego kraju i zamro-
żeniu sportu. 

W mistrzostwach w kategorii młodzik 
startowało 58 zawodniczek, w kategorii 
kadet 52 zawodniczki, a w kategorii junior/
młodzieżowiec 30 zapaśniczek.

W kategorii młodzik startowały zawod-
niczki z 25 klubów reprezentujących 14 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
LKS Znicz Chęciny przed GKS Cartusia 
Kartuzy i GKS Armaty Stoczek Łukowski, 
wojewódzką: świętokrzyskie przed lubel-
skim i pomorskim. 

Do wyróżniających się zawodniczek 

mistrzostw należały: Amelia Tomala z GKS 
Piast Wola, która wygrała kategorię wagową 
43 kg, w tym roku zdobyła tytuł mistrzyni 
Polski młodziczek w kat. 46 kg, w 2019 roku 
zdobyła srebrny medal ME oraz Nikola 
Piechocka z LKS Feniks Pesta Stargard, 
która wygrała najlepiej obsadzoną wagę (w 
kategorii 50 kg startowało 12 zawodniczek) 
i również wywalczyła tytuł mistrzyni kraju.

W kategorii kadetka startowały zawod-
niczki z 23 klubów reprezentujących 14 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
MKS Cement Gryf Chełm przed AKS 
Piotrków Trybunalski i LKS Znicz Chęciny, 
wojewódzką: lubelskie przed świętokrzy-
skim i wielkopolskim. 

Do wyróżniających się zawodniczek nale-
żały: w kat. 57 kg Wanesa Kania z GKS Piast 
Wola, która w tym roku wygrała OOM, 

Aleksandra Witoś z LKS Orzeł Namysłów, 
która wygrała najlepiej obsadzoną kategorię 
wagową – 61 kg, a w tym roku była trzecia 
w OOM oraz w kat. 73 kg Daniela Tkachuk 
z MKS Cement Gryf Chełm, która w OOM 
zajęła pierwsze miejsce.

W kategorii juniorka/młodzieżówka star-
towały zawodniczki z 11 klubów reprezen-
tujących 9 województw. Klasyfikację klu-
bową wygrał MKS Cement Gryf Chełm 
przed WLKS Nowe Iganie i KS Bloczek 
Team Pelplin, wojewódzką: lubelskie przed 
mazowieckim i pomorskim. 

Do wyróżniających się zawodniczek nale-
żały: w kat 53 kg Maria Świeczak z MKS 
Cement Gryf Chełm, która w tym roku na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zajęła 
drugie miejsce; w kat. 57 kg Patrycja Gil 
z WLKS Nowe Iganie, która w tym roku 

XXIII Ogólnopolskim Igrzyskom LZS w Ciechanowie towarzyszyły Mistrzostwa KZ LZS w zapasach kobiet, w zapasach mężczyzn 
w stylu wolnym, w podnoszeniu ciężarów do lat 20, w lekkiej atletyce oraz piłce siatkowej plażowej. Wszystkie imprezy uzyskały 
dofinansowanie Ministerstwa Sportu.

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS pod honorowym patronatem: Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Powiatu Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak i Prezydenta Miasta 
Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego odbyły się w dniach 27-29 sierpnia w Ciechanowie. Organizatorami Igrzysk byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, klub CLKS Mazovia Ciechanów i Mazowieckie Zrzeszenie LZS. Partnerami organizacyjnymi i sponsorami:  
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ciechanowski, Miasto Ciechanów, Gmina Ciechanów, PZU S.A., Mentor Spółka 
Akcyjna, Grupa Eco Harpoon. Igrzyska zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.
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W mistrzostwach wystartowało 57 za-
wodniczek i 62 zawodników z 33 klubów 
reprezentujących 10 województw. Zawody 
stały na niezłym poziomie, wielokrotnie 
poprawiano rekordy Polski. Najlepszymi 
zawodnikami mistrzostw byli: Małgorzata 
Myjak z LUKS Nowosądeczanin Powroźnik 
i Łukasz Hyla z LKS Dobryszyce. 

W klasyfikacji drużynowej kobiet zwy-
ciężyła CLKS Mazovia Ciechanów przed 
UOLKA Ostrów Mazowiecka i WLKS 
Nowe Iganie. Klasyfikacja województw – 

mazowieckie, łódzkie, lubelskie. Wśród 
mężczyzn najwięcej punktów zgromadzi-
li zawodnicy WLKS Nowe Iganie Siedlce, 
drugie miejsce CLKS Mazovia Ciechanów, 
trzecie LKS Dobryszyce. Klasyfikacja woje-
wództw taka sama jak w przypadku kobiet.

Swoją dobrą formę zawodniczki, które 
stawały na podium w mistrzostwach LZS 
potwierdziły w Mistrzostwach Polski, które 
odbyły się w październiku. Łącznie w tych 
mistrzostwach nasze atletki wywalczyły 25 
medali — 9 złotych, 8 srebrnych i 8 brązo-

wych. Mistrzyni Zrzeszenia LZS w kat. 49 
kg Klaudia Celińska-Mysław WLKS Nowe 
Iganie (OSSM LZS) wywalczyła w nich złoty 
medal, podobnie jak w kat. 59 kg Monika 
Szymanek z LKS Dobryszyce, w kat. 81 kg 
Agnieszka Rak z LKS Znicz Biłgoraj, w kat. 
87 kg Natalia Fota z KS Wisła Puławy i w 
kat. +87 kg Julia Janiak z MKS Unia Hru-
bieszów. 

Jednak w mistrzostwach KZ LZS zabrakło 
kilku znakomitych zawodniczek, m.in. nie 
startowała Wiktoria Wołk z MGLKS Tarpan 

zajęła pierwsze miejsce na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach 
Polski seniorek, jej ostatni tegoroczny 
sukces to 5 miejsce w międzynarodowym 
turnieju Poland Open, w ubiegłym roku 
wywalczyła złoty medal na MŚ juniorek i 
brązowy na ME; w kat. 62 kg Magdalena 
Głodek z KS Bloczek Team Pelplin, która 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i 
Mistrzostwach Polski seniorek była druga, 
a w ubiegłorocznych MŚ juniorek zdoby-
ła brązowy medal; w kat. 76 kg Patrycja 
Wochna z AKS Piotrków Trybunalski, która 
w MP juniorek zajęła pierwsze miejsce, 
wśród seniorek była trzecia.

Szczegółowe wyniki mistrzostw na www.
lzs.pl

O tytuły mistrzowskie walczyli zawodnicy 
w kategorii młodzik, kadet i junior/młodzie-
żowiec. W kategorii młodzik startowało 68 
zapaśników, w kategorii kadet 64 i w katego-
rii junior/młodzieżowiec 44. Turniej uważ-
nie obserwował prezes Polskiego Związku 
Zapaśniczego Andrzej Supron. Klasyfikację 
wojewódzką łączną wygrało woj. mazo-
wieckie przed lubelskim i opolskim.

W kategorii młodzik startowali zapaśni-
cy z 19 klubów reprezentujących 11 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał LKS 
Orzeł Namysłów przed LKS Mazowsze 
Teresin i ULKS Tęcza Środa Wlkp., woje-

wódzką: mazowieckie przed opolskim i 
wielkopolskim. 

Do wyróżniających się młodzików nale-
żeli: w kat. 48 kg Adrian Sikora z LKS 
Orzeł Namysłów, który powtórzył ubie-
głoroczny sukces z Siedlec; w kat. 62 kg 
Bartłomiej Nowakowski z LKS Mazowsze 
Teresin, który dobrze sobie radzi zarówno w 
stylu wolnym jak i klasycznym, na ubiegło-
rocznych mistrzostwach Polski zajął drugie 
miejsce w stylu wolnym i pierwsze w stylu 
klasycznym, w tym roku w klasyku również 
był pierwszy.

W kategorii kadet startowali zawodni-
cy z 26 klubów reprezentujących 13 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał LKS 
Orzeł Namysłów przed WLKS Nowe Iganie 
Siedlce i LMKS Krasnystaw, wojewódzką: 
lubelskie przed opolskim i mazowieckim. 

Najbardziej wyróżniający się zapaśnicy 
to: w kat. 65 kg Krystian Krupiński z LKS 
Orzeł Namysłów, który powtórzył sukces 
z Siedlec, w OOM zajął pierwsze miej-
sce; w kat. 92 kg Kacper Śledź z AKS 
Białogard, który obronił tytuł z ubiegłego 
roku w Siedlcach, wygrał tegoroczną OOM; 

oraz zwycięzcy najlepiej obsadzonych wag: 
w kat. 71 kg Mateusz Kleina z KS Bloczek 
Team Pelplin i w kat. 80 kg Filip Szucki z 
MLUKS Karlino.

W kategorii junior/młodzieżowiec starto-
wali zawodnicy z 18 klubów reprezentują-
cych 12 województw. Klasyfikację klubową 
wygrał LMKS Krasnystaw przed ZKS Stal 
Rzeszów i MLKS Wisła Świecie, wojewódz-
ką: lubelskie przed podkarpackim i kujaw-
sko-pomorskim. 

Wyróżniający się zapaśnicy to: w kat. 
61 kg Daniel Budyka z ZKS Stal Rzeszów, 
mistrz Polski juniorów z 2020 roku; w kat. 70 
kg Adrian Gorczyca z WLKS Nowe Iganie 
Siedlce, brązowy medalista mistrzostw 
Polski juniorów, 5 na mistrzostwach 
Polski seniorów; w kat. 79 kg Remigiusz 
Waśkowski z MLKS Wisła Świecie, drugi 
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i 5 
w MP seniorów; w kat. 92 kg Kamil Sykuła 
z LMKS Krasnystaw (OSSM LZS), złoty 
medalista Mistrzostw Polski juniorów i brą-
zowy seniorów.

Szczegółowe wyniki mistrzostw na www.
lzs.pl

Zapasy mężczyzn w st ylu wolnym Ciechanów

Podnoszenie ciężarów do l at 20 � Ciechanów
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Mrocza, siostry Paulina i Milena Rutkow-
skie z CLKS Mazowsze Ciechanów czy Oli-
wia Średzińska z KS Horyzont Mełno, które 
stawały na podium mistrzostw Polski.

W mistrzostwach LZS również zabrakło 
kilku naszych najlepszych atletów, m.in.: nie 
startowali Kacper Bogusz GCK Kobylany, 
Jakub Wiatrowicz z MGLKS Tarpan Mrocza, 
Patryk Bęben z CLKS Mazovia Ciechanów, 
Daniel Kołecki z KS Ciechan Ciechanów. 

W mistrzostwach kraju medale zdobyli: 
wicemistrz Zrzeszenia w kat. 61 kg Karol 
Maksymowicz z KS Agros Zamość (OSSM 
LZS) złoto, w kat. 55 kg mistrz Zrzeszenia 
Oskar Ołubek z LKS Omega Kleszczów 
srebrno, wicemistrz Zrzeszenia w kat. 73 
kg Arkadiusz Mocny LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl srebrno, mistrz Zrzeszenia 
w kat. 81 kg Łukasz Hyla z LKS Dobryszy-
ce srebro, mistrz Zrzeszenia w kat. 89 kg 
Konrad Romańczuk z WLKS Nowe Iganie 
(OSSM LZS) brąz, wicemistrz Jakub Goca-

łek z LKS Dobryszyce złoto, w kat. 109 kg 
wicemistrz Zrzeszenia Szymon Trytek z KS 
Agros Zamość złoto, a brązowy medalista 
naszych mistrzostw w tej samej kategorii 

Jakub Dziewiczkiewicz z MKS Unia Hru-
bieszów brąz.

Szczegółowe wyniki mistrzostw LZS na 
www.lzs.pl

W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Siatkówce Plażowej kobiet wystar-
towało 6 zespołów. W pierwszym półfinale 
Kamila Płaczek i Katarzyna Pawlicka z woj. 

wielkopolskiego wygrały z Olgą Langier i 
Natalią Kowalik z woj. śląskiego. W drugim 
półfinale Iwona Kusińska i Anna Grajewska 
z woj. warmińsko-mazurskiego pokona-
ły Martynę Aksamit i Swietłanę Valtere z 
woj. zachodniopomorskiego. Złoty medal 
wywalczyły zawodniczki z woj. wielkopol-
skiego, które w finale pokonały 2:1 dwójkę 
z woj. warmińsko-mazurskiego. W meczu o 
brązowy medal woj. śląskie wygrało z woj. 
zachodniopomorskim. Miejsce 5-6 zajęły 
woj. dolnośląskie i łódzkie.

W mistrzostwach mężczyzn startowa-
ło 8 zespołów. Po meczach eliminacyjnych 
do półfinałów awansowały drużyny z woj. 

łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego i 
wielkopolskiego. W pierwszym półfinale 
Bartosz Malinowski i Mikołaj Majchrzak 
z woj. wielkopolskiego pokonali dwójkę z 
woj. łódzkiego Franciszka Jachowicza i Paw-
ła Kozielskiego, w drugim Karol Ślażyński i 
Łukasz Grzyb z woj. mazowieckiego wygrali 
z Dawidem Skiepko i Januszem Ignaciukiem 
z woj. podlaskiego. W finale woj. mazowiec-
kie pokonało 2:0 wielkopolskie, a w meczu 
o trzecie miejsce woj. podlaskie wygrało z 
woj. łódzkim. Miejsca 4-6 zajęły woj. war-
mińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a 
7-8 woj. dolnośląskie i lubelskie.

W mistrzostwach o medale walczyli 
zawodnicy w kategorii U18, U20 i U23 
kobiety i mężczyźni. Startowali zawodnicy 
z ponad 140 klubów reprezentujących 16 
województw. Klasyfikację medalową klu-
bową wygrała KS Stal LA Ostrów Wlkp. 
przed ALKS AJP Gorzów Wlkp. i UKS 
Orkan Środa Wlkp. Klasyfikację punktową 
wygrał UKS Orkan Środa Wlkp. przed KS 
Podlasie Białystok i KS Stal LA Ostrów 
Wlkp. Klasyfikację punktową województw: 
wielkopolskie przed mazowieckim i kujaw-
sko-pomorskie. W punktacji medalowej 
taka sama kolejność.

Zawody stały na niezły poziomie, wielu 
zawodników pobiło rekordy życiowe, 
wielu uzyskało najlepsze wyniki w sezonie. 
Kilkoro zdążyło wystartować w naszych 

mistrzostwach i pojawić się także na PZLA 
Mistrzostwach Polski seniorów, które odby-
wały się w tym samym czasie we Włocławku. 
Całkiem nieźle zaprezentowali się także lek-
koatleci i lekkoatletki szkoleni w OSSM LZS 
(przypominamy, że w naszych ośrodkach 
szkoli się ponad 150 zawodników LA). 

Jedynym mankamentem było to, że w 
kategorii U23, zarówno wśród kobiet jak i 
mężczyzn startowało mało zawodników, a 
kilka konkurencji stało na niskim poziomie. 

Na wyróżnienie zasługują lekkoatleci, 
którzy bardzo dobrze spisali się później w 
mistrzostwach Polski. 

Mistrzyni Zrzeszenia w biegach na 100 
i 200 m U18 Magdalena Niemczyk z UKS 
Tiki Taka Kolbuszowa w mistrzostwach 
Polski zdobyła brązowe medale na obu 

dystansach. Świetnie też spisał się mistrz 
LZS U18 na 100 i 200 m Igor Bogaczyński 
z MKL Jarocin, który w MP na obu dystan-
sach zdobył złote medale. Mistrzynią kraju 
w biegu na 100 m ppł została mistrzyni 
Zrzeszenia U18 Alicja Sielska z KS Wisła 
Puławy. Złoty medal MP U18 w biegu na 

M i s t r z o s t w a
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400 m wywalczył mistrz Zrzeszenia Jakub 
Szczepaniak z UMLKS Start Wieruszów. 
Złoty medal MP w biegu na 400 m ppł 
zdobyła mistrzyni Zrzeszenia Karolina 
Kornacka z KS Drwęca Nowe Miasto 
Lubawskie. Mistrzynią kraju w pchnięciu 
kulą została mistrzyni Zrzeszenia Zuzanna 
Maślana z MLKL Płock.

Dobrze spisali się też na mistrzostwach 
Polski U20 medaliści mistrzostw Zrzeszenia 
LZS, m.in.: złoty medal w chodzie na 10 000 
m zdobyła mistrzyni LZS Patrycja Oller 
z MLKS Nadwiślanin Chełmno (OSSM 
LZS) w chodzie na 10 000 m najlepszy 
był mistrz LZS Miłosz Oczkoś jej kolega 
klubowy (OSSM LZS); w pchnięciu kulą 
złoty medal zdobył wicemistrz Zrzeszenia 

Piotr Goździewicz z UKS 12 Kalisz, srebrny 
medal w tej konkurencji wywalczył brązowy 
medalista mistrzostw LZS Gracjan Kozak z 
MKS Bolesłavia Bolesławiec (OSSM LZS); 
w biegu na 400 m złoty medal zdobył mistrz 
Zrzeszenia Daniel Sołtysiak z ALKS AJP 
Gorzów Wlkp. (OSSM LZS); bieg na 2000 m 
przez przeszkody wygrał mistrz Zrzeszenia 
na 3000 i 5000 m Adam Kołodziej z MUKS 
Wisła Junior Sandomierz.

Medalami MP U23 pochwalić się mogą 
m.in.: srebrnym w biegu na 5000 m Milena 
Sadowska z WMLKS Pomorze Stargard, 
mistrzyni LZS na 3000 m; brązowym w 
rzucie dyskiem mistrzyni LZS Izabela 
Mendyk z UKS Sokół Węgorzewo; srebr-
nym w rzucie oszczepem mistrz Zrzeszenia 

LZS Dawid Wegner z LUKS Start Nakło, 
srebrnym w rzucie oszczepem mistrzyni 
Zrzeszenia Joanna Hajdrowska z RLTL ZTE 
Radom oraz brązowym w MP seniorów. 

Szczegółowe wyniki mistrzostw LZS na 
www.lzs.pl

Ostatnio „mekką” elzetowskiego tenisa 
stołowego jest Brzeg Dolny. To tu zjeżdża-
ją zawodnicy z całej Polski na Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS. W tym roku od-
były się one w dniach 16-18 października.

Tenisiści i tenisistki rywalizowali o me-
dale w czterech kategoriach: młodzik, ka-
det junior oraz młodzieżowiec. Startowało 
ponad 130 zawodników z 20 klubów, repre-
zentujących 11 województw. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało wielkopolskie przed 
dolnośląskim i łódzkim, klasyfikację klu-
bową LKTS Luboń przed MLUKS Dwójka 
Rawa Mazowiecka i KSTS Warmia Lidz-
bark Warmiński. 

W grupie młodzików i młodziczek mi-
strzami Zrzeszenia LZS zostali Marcel Błasz-
czyk (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka) i 
Natalia Bogdanowicz (KSTS Warmia Lidz-
bark Warmiński). Zawodnik Dwójki Rawa 
Mazowiecka w finałowym spotkaniu ograł 
Artura Gromka (KSTS Warmia Lidzbark 
Warmiński), a triumfatorka Mistrzostw Pol-

ski młodziczek pokonała Katarzynę Nowak 
(KS Polonia Śmigiel). Brązowe medale zdo-
byli: Patrycja Frelich (LKTS Luboń) i Karol 
Kufel (LITS Meble Anders Żywiec).

Złotymi medalistami w kategorii kade-
tów i kadetek zostali Dawid Chylicki (KSTS 
Warmia Lidzbark Warmiński) i Zuzanna 
Pawelec (KS Sygnał Lublin). Rozstawiony z 
numerem jeden w Brzegu Dolnym Chylicki 
w finałowym meczu wygrał z Pawłem Po-
lokiem (MKS Czechowice-Dziedzice) 3:2. 
Mniej zacięty był decydujący o złotym me-
dalu pojedynek kadetek, w którym Zuzan-
na Pawelec pokonała Julię Gładysz (LKTS 
Luboń). Brązowe medale wywalczyli: Klara 
Lemańska (MLKS Krajna Sępólno Krajeń-
skie) i Kamil Kostyk (CKS Helios Czempiń).

Tytuły mistrzowskie wśród juniorów i 
juniorek zdobyli Jakub Matkowski (ULKS 
Ciechów) i Agnieszka Piłat (LUKS Chełm-
no). Triumf reprezentantki klubu z woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, która w 
turnieju rozstawiona była z numerem pią-

tym, należy uznać za niespodziankę. W fina-
le Piłat pokonała Milenę Chrabąszcz (MKS 
Rokita Brzeg Dolny) 3:2. W finałowej grze 
juniorów, Jakub Matkowski bez problemów 
wygrał z Mikołajem Olejnikiem (Visonex 
LUKS Top Wierzbięcin). Brązowe medale 
wywalczyli: Zuzanna Sułek (LKTS Luboń) i 
Piotr Klimek (LKTS Zenit Międzybórz).

Triumfatorami w kategorii młodzieżow-
ców zostali Krzysztof Katafiasz (niestowa-
rzyszony) i Katarzyna Gierach (MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka). Tenisista sto-
łowy z Wielkopolski w grze finałowej poko-
nał Norberta Wojtyłę (LKS Odra Głoska), 
a Gierach ograła Elizę Brzęczek (MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka). Brązowe meda-
le zdobyli: Jakub Gierach (MLUKS Dwójka 

Rawa Mazowiecka) i Anita Chudy (LKTS 
Luboń).

Organizatorem mistrzostw byli Krajowe 
Zrzeszenie LZS i LKS Odra Głoska. Partne-
rami: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, PZTS, DOZTS we Wrocła-
wiu, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, MOSiR w 
Brzegu Dolnym i MKS Rokita Brzeg Dolny. 
Mistrzostwa dofinansowało Ministerstwo 
Sportu. Zawody otworzył wiceprzewodni-
czący KZ LZS Marek Mazur.

Szczegółowe wyniki mistrzostw na www.
lzs.pl
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Mistrzostwa odbyły się w dniach 5-6 
września na obiektach sportowych OSiR 
w Zamościu. O medale walczyli juniorzy 
młodsi, juniorzy i młodzieżowcy kobiety i 
mężczyźni. Startowało 139 zawodników re-
prezentujących 14 klubów z 10 województw.

Klasyfikację klubową łączną wygrał LKS 
Łucznik Żywiec przed KS Stella Kielce i KS 
Agros Zamość, wojewódzką: śląskie przed 
świętokrzyskim i podkarpackim. Organiza-
torami mistrzostw byli Krajowe Zrzeszenie 
LZS i KS Agros Zamość. Impreza została 
dofinansowana przez Ministerstwo Sportu.

W kategorii juniorka młodsza startowało 
35 zawodniczek. Tytuł mistrzyni LZS wy-
walczyła Weronika Siwak z ULKS Zryw 
Dobrcz, wicemistrzynią została Maja Ra-
kowska z LKS Łucznik Żywiec, brązowy 
medal zdobyła Natalia Babiak z UKS Tramp 
Jarosław. Juniorów młodszych startowało 
38. Mistrzem Zrzeszenia został Jakub Bąk 

z LKS Łucznik Żywiec, wicemistrzem Ka-
mil Kądzielawa z MLKS Dąbrovia Dąbrowa 
Tarnowska, brązowy medal wywalczył jego 
kolega klubowy Piotr Mikos. 

W kategorii juniorka startowały 22 za-
wodniczki. Mistrzynią Zrzeszenia zosta-
ła Klaudia Płaza z LKS Łucznik Żywiec 
(OSSM LZS), wicemistrzynią jej koleżanka 
klubowa Kinga Tomaszewicz, a brązowy 
medal wywalczyła Martyna Stach z MLKS 
Czarna Strzała Bytom. W kategorii junior 
startowało 24 zawodników. Mistrzem Zrze-
szenia został Konrad Kupczak z LKS Łucz-
nik Żywiec, wicemistrzem Dominik Ko-
złowski z LKS Mazowsze Teresin, a brązowy 
medal zdobył Andrzej Nieścior z KS Agros 
Zamość.

W kategorii młodzieżowiec startowało 11 
zawodników. Mistrzem Zrzeszenia został 
Jakub Biela z UKS Tramp Jarosław, wice-
mistrzem Arkadiusz Smoliński z ULKS 

Zryw Dobrcz, brązowy medal wywalczył 
Kamil Siczek z KS Społem Łódź (OSSM 
LZS). Wśród kobiet w tej kategorii wieko-
wej startowało 9 łuczniczek. Tytuł mistrzyni 
Zrzeszenia zdobyła Aleksandra Baran z KS 
Stella Kielce, wicemistrzynią została Anna 
Tobolewska z ULKS Zryw Dobrcz (OSSM 
LZS) brązowa medalistka młodzieżowych 
Mistrzostw Polski, a brązowy medal wywal-
czyła Kamila Biczak z KS Agros Zamość.

Mistrzostwa odbyły się w dniach 20-23 
sierpnia w Zamościu. Organizatorami mi-
strzostw byli Krajowe Zrzeszenie LZS i KS 
Agros Zamość. Partnerami: WZ LZS w Lu-
blinie, Urząd Miasta Zamość, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu, 
LZPC. Impreza uzyskała dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu. 

Otwarcia mistrzostwa dokonali wiceprze-
wodniczący Rady Głównej KZ LZS Marek 
Mazur i Konrad Firek, prezes KS Agros Za-
mość.

W zawodach startowało prawie 240 mło-
dych sportowców z 44 klubów, reprezentu-
jących 11 województw. Podczas mistrzostw 
podało kilka rekordów kraju. Rekordy Pol-
ski do lat 15 poprawiali: Hubert Pietrzak, 
Mateusz Truskolaski, Martyna Dołęga oraz 
Dominika Najdowska, do lat 17 Konrad Ła-
zuga i Szymon Ziółkowski.

Najlepsi zawodnicy mistrzostw to: do lat 
15 Martyna Dołęga i Hubert Pietrzak, do 
lat 17 Monika Marach i Konrad Łazuga.

W klasyfikacji drużynowej łącznej zwy-

ciężył klub LKS Budowlani Całus Nowy 
Tomyśl przed CLKS Mazovia Ciechanów 
i UOLKA Ostrów Mazowiecka. W klasy-
fikacji województw: wielkopolskie przed 
mazowieckim i lubelskim.

Wielu z młodych medalistów mistrzostw 
Zrzeszenia LZS świetnie poradziło sobie 
także w mistrzostwach kraju. Nie jest to nic 
dziwnego, bo w kategoriach od lat 15 do 23, 
zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, za-
wodnicy z klubów Zrzeszenia LZS to czo-
łówka krajowa. 

W dniach 3-4 października w Wolsztynie 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze-
sze nia LZS w Kajakarstwie juniorów i mło-
dzików oraz Regaty Dzieci o Puchar Ziemi 
Wolsztyńskiej. W zawodach wzięło udział 
ponad 150 kajakarzy z 7 klubów reprezen-
tujących 4 województwa. Regaty odbywały 

się w „strefie żółtej” obowiązującej na tym 
terenie od 3 października, organizatorzy 
dołożyli wszelkich starań, aby było bez-
piecznie, a przede wszystkim zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami sanitarnymi.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz UMKS Zryw Wolsztyn 
przy współpracy Burmistrza Wolsztyna, 
Powiatu Wolsztyńskiego, Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS i Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Wolsztynie. Mistrzostwa dofinanso-
wało Ministerstwo Sportu.

Gospodarze mistrzostw, UMKS Zryw 
Wolsztyn wystawił bardzo liczną, bo 
pięćdzie sięcioosobową reprezentację. Nic 
dziw nego, że „znokautowali” pozostałych 
uczestników, zdobywając w klasyfikacji 
generalnej 175 punktów. Reprezentowali 
ich medaliści mistrzostw Polski, np. junior 

młodszy Krzysztof Jokiel czy młodzik 
Mateusz Nieborak, pochwalić należy też 
juniorkę młodszą Zuzannę Wojciechowską 
z UKS Koszałek Opałek Węgorzewo, która 
skutecznie walczyła z całą koalicją zawodni-
czek z Wolsztyna.

Na drugim miejscu uplasowali się kaja-
karze UKS Koszałek Opałek Węgorzewo, 
na trzecim UKS Copal Trzcianka, kolejne 
miejsca zajęli: KS Victoria Sztum, UKS Błys-
kawica Rokietnica, UKS Zalew Jerzy kowo i 
LKK Hubertus Biały Bór. Kla syfikację woje-
wódzką wygrało woj. wiel ko polskie przed 
warmińsko-mazurskim i pomorskim, na 
czwar tym miejscu woj. zachodniopomor-
skie. 

Medale wręczali zawodnikom m.in.: wi ce-
prze wodniczący Marek Mazur i sekretarz 
Krzysztof Piasek RG KZ LZS.

Łucznict wo    Zamość

M i s t r z o s t w a

Ka jakarst wo Wolszt yn

Podnoszenie ciężarów do l at 15 i 17 Zamość
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Do najlepszych zawodniczek w kategorii 
wiekowej do lat 15 należą m.in.: Zofia Ber-
lińska z CLKS Mazovia Ciechanów, Oliwia 
Drzazga z UMLKS Radomsko i Martyna 
Dołęga z WLKS Nowe Iganie. Najlepszych 
to znaczy takich, które kolejne zawodniczki 
wyprzedzają o... kilkadziesiąt kilogramów. W 
sumie na mistrzostwach Polski zawodniczki 
z naszych klubów zdobyły wszystkie medale!

Podobnie jest u chłopców do lat 15. W mi-
strzostwach kraju wywalczyli 8 złotych me-
dali, a wszystkich było 27. Do najlepszych 
należą: Hubert Pietrzak z TS Nida Nidzica, 
Kacper Dziamski z LKS Budowlani Nowy 
Tomyśl, Damian Matuszewski KSS Husaria 
Lubraniec.

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, która jest mistrzostwami Polski do lat 17 
zawodniczki z naszych klubów zdobyły 22 
medale na 24 możliwe do zdobycia. Prawie 
wszystkie zdobyły medalistki mistrzostw 
Zrzeszenia LZS. Tu do najlepszych nale-
żą: Małgorzata Myjak z Nowosądeczanin 

Powroźnik, Julia Kaczorowska z UOLKA 
Ostrów Mazowiecka, Zuzanna Połka z KS 
Promień Opalenica oraz mistrzyni LZS Mo-
nika Marach MGLKS Tarpan Mrocza, która 
na OOM nie startowała. 

Trochę gorzej na OOM powiodło się za-
wodnikom z naszych klubów – zdobyli „tyl-

ko” 21 medale na 27 możliwych do zdobycia. 
Tu do najlepszych należą: Marcin Wiatro-
wicz z MGLKS Tarpan Mrocza, Konrad Ła-
zuga MOK Terespol, Szymon Ziółkowski z 
CLKS Mazovia Ciechanów.

Szczegółowe wyniki mistrzostw na www.
lzs.pl

Mistrzostwa odbyły się w dniach 10-11 
października w Dąbkach i Jarosławcu. O 
medale walczyły zawodniczki w kategorii 
juniorka młodsza oraz juniorka/orliczka. 

W rywalizacji zabrakło kilku znakomi-
tych zawodniczek, które z powodzeniem 
(medale) startowały w MME na torze we 
Włoszech. 

Klasyfikację klubową wygrał MAT Atom 
Deweloper Wrocław, który tylko o jeden 
punkt wyprzedził ALKS Stal Grudziądz Big 
Star Huge, trzecie miejsce zajął UKS Coper-
nicus Toruń CCC/SMS Toruń. W klasyfika-
cji wojewódzkiej pierwsze miejsce zajęło 
kujawsko-pomorskie przed dolnośląskim, 
zachodniopomorskim i wielkopolskim.

Organizatorami mistrzostw byli Krajowe 
Zrzeszenie LZS i KK Ziemia Darłowska, 

partnerami: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, Urzędy 
Gmin w Darłowie i Postominie, ZZKol. i 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS oraz 
sponsorzy. Impreza została dofinansowana 
przez Ministerstwo Sportu.

Mistrzostwa zaczęły się od jazdy indywi-
dualnej na czas. Zawodniczki w kategorii 
juniorka młodsza miały do przejechania 
10,4 km. Mistrzynią Krajowego Zrzeszenia 
LZS została Maja Tracka z ALKS Stal Gru-
dziądz Big Star Huge, wicemistrzynią Wero-
nika Wróblewska z UKS Copernicus Toruń 
CCC/SMS Toruń. Brązowy medal zdobyła 
Zuzanna Chylińska z ALKS Stal Grudziądz 
Big Star Huge.

Juniorki i orliczki startowały w kategorii 
open. Miały do przejechania 14 km. Mi-

strzynią Krajowego Zrzeszenia LZS została 
Karolina Stępień z MAT Atom Deweloper 
Wrocław, wicemistrzynią Maja Wróblewska 
z KK Ziemia Darłowska, brązowy medal 
wywalczyła Oliwia Majewska z MAT Atom 
Deweloper Wrocław.

Na szosie w okolicach Jarosławca roze-
grano wyścigi ze startu wspólnego. Junior-
ki młodsze miały do przejechania 40,4 km. 
Mistrzynią Zrzeszenia LZS została podob-
nie jak w jeździe indywidualnej na czas 
Maja Tracka, wicemistrzynią jej koleżanka 
klubowa Eliza Rabażyńska, brązowy medal 
wywalczyła Agata Kowalska z UKS Coper-
nicus Toruń CCC/SMS Toruń.

Juniorki i Orliczki w wyścigu open miały 
do przejechania dwa razy dłuższy dystans 
niż juniorki młodsze — 80,8 km. Mistrzynią 
Zrzeszenia LZS została Oliwia Majewska z 
MAT Atom Deweloper Wrocław, wicemi-
strzynią jej koleżanka klubowa Karolina 
Stępień, brązowy medal wywalczyła kolejna 
zawodniczka MAT Atom Deweloper Wro-
cław, Dominika Włodarczyk.

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

Kol arst wo szosowe kobiet Dąbki/Jarosławiec
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Koźminek w dniach 4-6 września był 
niewątpliwie weekendową stolicą kolar-
stwa. Odbyły się tu Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym 
młodzików i juniorów młodszych, walczono 
także o tytuły mistrzów Polski w kategorii 
junior i juniorka młodsza oraz rozegrano 
finał Pucharu Polski we wszystkich katego-
riach wiekowych. Zawodniczki i zawodnicy 
rywalizowali w jeździe indywidualnej na 
czas i w wyścigu ze startu wspólnego. 

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w 
jeździe na czas w kategorii młodzik został 
Wojciech Kuderczak z MLUKS Victoria 
Jarocin, wicemistrzem Michał Strzelecki 
z LUKS Trójka Piaseczno, brązowy medal 
wywalczył Patryk Goszczurny z UKS Zefir 
Wola Droszewska. W kategorii junior młod-
szy mistrzem Zrzeszenia LZS został Hubert 
Grygowski z UKS Copernicus Toruń, wice-
mistrzem jego kolega klubowy Dominik 

Ratajczak, a brązowy medal wywalczył 
Łukasz Juszczak z UKS Koźminianka 
Koźminek.

Mistrzem Zrzeszenia w wyścigu ze star-
tu wspólnego młodzików został Artur 
Kowalski z UKS Copernicus Toruń, wice-
mistrzem Dawid Lewandowski z LKS POM 
Strzelce Krajeńskie, brązowy medal wywal-
czył Kacper Mientki z UKS Copernicus 
Toruń. Wśród juniorów młodszych 
mistrzem Zrzeszenia został Antoni Kida 
z KS Społem Łódź (OSSM LZS), wice-
mistrzem Franciszek Kaczorowski z UKS 
Copernicus Toruń CCC/ SMS Toruń, brą-
zowy medal wywalczył jego kolega klubowy 
Hubert Grygowski.

Organizatorami imprezy byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, UKS Koźminianka 
Koźminek, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, gminy 
Koźminek i Opatówek, WZKol. Mistrzostwa 

KZ LZS dofinansowało Ministerstwo 
Sportu. Medale mistrzostw Zrzeszenia LZS 
wręczał Marek Mazur, wiceprzewodniczący 
RG KZ LZS.

W dniach 16-18 października na torze 
w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie 
Torowym w kategoriach junior młod-
szy/juniorka młodsza, junior/junior-

ka i orlik/orliczka a także Mistrzostwa 
Polski w konkurencjach nieolimpijskich 
w kat. juniorka/junior młodszy i junior/
juniorka. Organizatorem mistrzostw 
KZ LZS byli: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
LUKS Trójka Piaseczno i Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS. Impreza uzyskała wspar-
cie finansowe Ministerstwa Sportu i 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. Marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik 
skierował do uczestników okolicznościowy 
list. W uroczystości otwarcia mistrzostw 
uczestniczyli m.in.: Marek Mazur, wice-
przewodniczący RG KZ LZS oraz Paweł 
Tomaszewski, sekretarz Mazowieckiego 
Zrzeszenia LZS i dyrektor sportowy LUKS 

Trójka Piaseczno, byli zasłużeni kolarze 
i trenerzy LZS Mieczysław Brzeziński i 
Lucjan Stefanek.

W Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS rozegrano następujące konkurencje: 
sprint drużynowy, wyścig drużynowy, 
wyścig punktowy, scratch i keirin. Niestety w 
mistrzostwach zabrakło kilku zawodników z 
klubów Zrzeszenia LZS, którzy z powodze-
niem startowali na MME we Włoszech, 
przede wszystkim nie startowały najlep-
sze zawodniczki z KK Ziemia Darłowska. 
Zawody stały na wysokim poziomie, a w 
wielu konkurencjach wyścigi były bardzo 
emocjonujące.

Kolarstwo torowe to od kilku lat „specja-
lizacja” klubów Zrzeszenia LZS, to w nim 
zdobywamy najwięcej medali na mistrzo-
stwach Polski, a nasi zawodnicy z powo-
dzeniem startują na ME i MŚ. Najlepszym 
dowodem na to niech będzie zdobycie 85% 
wszystkich medali na Mistrzostwa Polski 
w konkurencjach nieolimpijskich w kat. 
juniorka/junior młodszy i junior/juniorka, 
które odbywały się równolegle z naszymi 
mistrzostwami.

Multimedalistkami obydwu mistrzostw 
zostały: w kategorii juniorek młodszych 
Maja Tracka z ALKS Stal Grudziądz Big 
Star Huge, która także dobrze radzi sobie 
na szosie (mistrzyni LZS w jeździe indywi-
dualnej na czas i ze startu wspólnego), jej 
koleżanka klubowa Eliza Rabażyńska oraz 
Julia Przymusińska z UKS TFP Jedynka 
Kórnik. Wśród juniorek: Sylwia Kulczyk 

z UKS Copernicus CC/SMS Toruń, Julia 
Włodarczyk z ALKS Stal Ocetx Iglotex 
Grudziądz oraz Natalia Krześlak z z TKK 
Pacific Nestle Fitness Cycling Team Toruń. 
Wśród orliczek: Patrycja Lorkowska i 
Karolina Kumięga z TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team Toruń i Oliwia 
Majewska z MAT Atom Deweloper Wrocław. 
Podobnie było z kolarzami. Wśród juniorów 
młodszych wyróżniali się Antoni Kida z KS 
Spółem Łódź, Tomasz Grzesiak z LUKS 
Trójka Piaseczno oraz Paweł Więczkowski 
z LKK Zakłady Mięsne Warmia Biskupiec. 
Wśród juniorów multimedalistami zostali 
m.in.: Jakub Lewandowski z KS Społem 
Łódź, Radosław Frątczaka z z UKS 
Copernicus CCC/SMS Toruń oraz Kacper 
Majewski z KKK Gostyń. Najlepsi orlicy to: 

Jan Miazga z LUKS Trójka Piaseczno, Jakub 
Soszka z GKS Cartusia Kartuzy Bike Atelier, 
Dawid Migas z ALKS Stal Ocetx Iglotex 
Grudziądz.

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

Kolarstwo szosowe Koźminek

Kol arst wo torowe Pruszków
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XIII Międzynarodowy Maraton Rowero-
wy odbył się 12 września. Uczestniczyły w 
nim 93 osoby – dzieci, młodzież, całe ro-
dziny i osoby powyżej 60 roku życia. Byli to 
mieszkańcy z terenu gminy Jeżów Sudecki, 
z powiatów: jeleniogórskiego, lwówieckiego, 
zgorzeleckiego, z Jeleniej Góry, Wrocławia 
oraz goście z Czech – Jablonca n. Nisou i 
Niemiec – Bautzen. Najmłodszym uczest-
nikiem był 2-letni Antoś, a najstarszym, bez 
mała 80-letni pan Adam. 

Metą rajdu był Siedlęcin, piękna wieś poło-
żona w gminie Jeżów Sudecki między Jezio-
rem Modrym a jeziorem Wrzeszczyńskim. 
Miejscowość ta ma charakter łańcuchówki, 
rozciągającej się na długość ok. 5 km.

Impreza podzielona był na trzy etapy. Do 
Sulęcina każdy dojeżdżał ze swojego miejsca 
zamieszkania lub miejsca zbiorczego, czyli 
Jeleniej Góry. Najdłuższą drogę na rowerze 
przebył pan Gerhard z Budziszyna – 143 ki-
lometry pokonał dzień wcześniej, by następ-
nego dnia zameldować się w Siedlęcinie. 

Na miejscu wszyscy spotkali się na boisku 
wielofunkcyjnym. Tu przeprowadzono 5 
konkurencji rekreacyjnych: rzut woreczkami 
do celu dla dzieci do 9 lat i młodszych, jazda 
żółwia i rowerowy tor przeszkód dla dzieci 
trochę starszych, kręgle dla kobiet oraz strze-
lenie z wiatrówki dla kobiet i mężczyzn. 

Po wręczeniu nagród najlepszym uczest-
nikom w poszczególnych konkurencjach 
(medale, dyplomy i upominki w postaci 

osprzętu rowerowego) wszyscy udali się na 
wycieczkę rowerową do Szklarskiej Poręby. 
Tu dotarli m.in. do „Chybotka” – grupy skał 
złożonej z kilku granitowych bloków oraz 
„Złotego Widoku”, tarasu widokowego na 
Karkonosze, Dolinę Kamiennej i częściowo 
na Kotlinę Jeleniogórską, oddanego do użyt-
ku wiosną 2020. Imprezę zakończyło wspól-
ne ognisko i kolacja.

Organizatorami rajdu byli: GLKS „Jeżów 
Sudecki”, Powiatowe Zrzeszenia LZS w Jele-
niej Górze, Rada Sołecka w Siedlęcinie, Dol-
nośląskie Zrzeszenia LZS, Sekcja Turystyki 
Rowerowej „PROFI” w Jeleniej Górze. 

Wsparcia finansowego udzielili organiza-
torom Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego i Powiat Jeleniogórski.

W 2020 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 41 projektów. Do finału dotar-
ło 16 z nich – po jednym z każdego woje-
wództwa. 

3 listopada 2020 roku Krajowa Komisja 
Konkursowa w składzie: Krzysztof Piasek 
– sekretarz RG KZ LZS i przewodniczący 
Komisji, Marek Mazur, Józef Poterucha 
i Jan Zalewski – wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Jacek Kucybała – skarbnik RG 
KZ LZS, Andrzej Cywiński – członek Pre-
zydium RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka, 
redaktor „Wiadomości Sportowych”, sekre-

tarz Komisji, postanowiła, że w tym roku 
ze względu na wyjątkową sytuację w kraju, 
przyznaje wszystkim projektom równorzęd-
ne wyróżnienia. Dlatego też prezentowana 
poniżej lista laureatów ułożono jest alfabe-
tycznie według województw.

Imprezy, które znalazły się w finale or-
ganizowano głównie na szczeblu wiejskim 
i gminnym. Organizatorzy zapraszali na 
festyny rekreacyjno-sportowe turnieje pił-
ki siatkowej, piłki nożnej, rajdy rowerowe, 
imprezy integracyjne, turnieje łucznicze i 
wiele innych. 

Ponieważ w tym roku musieliśmy zrezy-
gnować ze stacjonarnego podsumowania 
konkursu, podczas którego odbywała się 
uroczystość wręczania pamiątkowych gra-
wertonów oraz impreza sportowo-rekreacyj-
na, postanowiliśmy, że impreza odbędzie się 
on-line, a jej efekty będzie można zobaczyć 
na naszym Facebook'u i stronie www.lzs.pl. 

Pamiątkowe grawertony i skromne ga-
dżety promocyjne laureaci otrzymają w 
późniejszym terminie. Zadanie dofinanso-
wało Ministerstwo Sportu.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

• GLKS „Jeżów Sudecki” Jeżów Sudecki, woj. dolnośląskie
•  UKS „Orlik” Kowalewo Pomorskie,  

woj. kujawsko-pomorskie
•  UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska, woj. lubelskie
• KS „Orlęta” Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
• LUKS „Gryf ” w Bujnach, woj. łódzkie
•  LKS „Lotnik” Kryspinów, woj. małopolskie
•  L-UKS „LUKS” w Borkowie Kościelnym,  

woj. mazowieckie
•  LZS „TOR” Dobrzeń Wielki, woj. opolskie

•  Stowarzyszenie „Wieś przyjazna Dzieciom” w Hucinie, 
woj. podkarpackie

• LUKS „GOKSiT” w Suchowoli, woj. podlaskie
• KTS-K GOSRiT Luzino, woj. pomorskie
• GLKS „Lot” Konopiska, woj. śląskie
•  Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku,  

woj. świętokrzyskie
• LKT „Mazury” Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
•  UKS „Orkan” przy ZSR Środa Wlkp. woj. wielkopolskie
• LUKS „Bałtyk” Dziwnów, woj. zachodniopomorskie

	 	GLKS	„Jeżów	Sudecki”	Jeżów	Sudecki,	woj.	dolnośląskie

	 XIII	Międzynarodowy	Maraton	Rowerowy	–	Siedlęcin

Lista laureatów
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To było aktywne powitanie wakacji. 27 
czerwca odbył się rajd rowerowy pod ha-
słem „Rodzina, Rower, Radość”. Uczestni-
cy spotkali się przedpołudniem na Rynku 
Wielkim w Zamościu i stąd wyruszyli na 
przejażdżkę 15-kilometrową trasą, której 
metę wyznaczono na boiskach za Rotun-
dą. Wydarzenie zorganizowano w ramach 
440-lecia Zamościa, a patronat honorowy 
sprawował prezydent Zamościa.

Udział w rajdzie był bezpłatny, ilość miejsc 
ograniczona (z wiadomych względów), trze-
ba było zapisać się on-line (już po dwóch 
godzinach otwarcia linii limit uczestników 

został wyczerpany). Nie musiał martwić 
się ten, kto nie miał własnego roweru – na 
miejscu startu można go było wypożyczyć. 
W sumie w rajdzie wzięło udział 300 osób, 
w tym dzieci, młodzież, osoby starsze, całe 
rodziny.

Po przyjeździe na metę, po zaparkowaniu 
swoich rumaków na strzeżonym miejscu, 
uczestnicy mogli wziąć udział w konkuren-
cjach rekreacyjno-sportowych (narty na tra-
wie, strzelanie z łuku, rzut podkową do celu, 
corn hole, strzelanie do bramki – do nie-
których konkurencji utworzyły się kolejki), 
młodsi poszaleć na dmuchańcach, dorośli i 

młodzież na eko warsztatach z Castoramą, 
wszyscy zobaczyć symulator dachowania i 
zderzeń z WORD Zamość. Były też anima-
cje dla najmłodszych. Każdy z uczestników 
otrzymał na mecie pakiet regeneracyjny, 
można było coś zjeść i uzupełnić płyny. 

Nad bezpieczeństwem rowerzystów w 
czasie rajdu czuwały służby medyczne oraz 
porządkowe, a także policjanci z KMP Za-
mość. Wśród uczestników rajdu rozlosowa-
no atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną był 
rower. O dobrą atmosferę na boiskach przy 
Rotundzie dbał profesjonalny team didżejów.

Partnerami wydarzenia byli: Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Lublinie, OSiR w Za-
mościu, Wydział Kultury i Sportu UM Za-
mość, Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska UM Zamość.

Nieocenioną pomoc w organizacji wyda-
rzenia wnieśli m.in.: Straż Miejska Miasta 
Zamość, Centrum Rozrywki GRAwitacja, 
WORD Zamość, Ale Jazda, Castorama, Ga-
leria Twierdza, Zamojskie Centrum Infor-
macji Turystycznej i Historycznej.

XXVII Ogólnopolski Turniej Szachowy 
odbył się w dniach 18-19 lipca w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie 
Pomorskim pod patronatem Burmistrza. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne 
związane z pandemią, po raz pierwszy w 
historii tej imprezy turniej ograniczono do 
dwóch dni. Poprzednio turniej trwał sześć 
dni, a jego uczestnicy grali w szachy trady-
cyjne, turniej w szachach błyskawicznych 

był dodatkowy. Impreza gromadziła liczne 
grono kibiców, a organizatorzy dbali o jej 
atrakcyjność – były wycieczki, turnieje piłki 
nożnej, basen itp. 

W tym roku było inaczej. Szachiści rywa-
lizowali w grupie open w szachach szybkich 
oraz w grupach wiekowych do 8, 10 i 14 lat. 
Zwykle do Kowalewa Pomorskiego na ten 
turniej przyjeżdża ponad 200 osób. W tym 
roku było ich 131, w tym szachiści z War-
szawy, Krakowa, Białegostoku Bełchatowa i 
Gdańska.

Sędzią głównym turnieju była Anna Mro-
zińska – sędzia klasy międzynarodowej, a 
rundowymi Marek Kubicki i Aleksandra 
Gajewska. 

Najlepsi w swoich kategoriach wiekowych 
otrzymali medale, puchary i drobne upo-
minki. Nagrodzono również najlepszych 
szachistów z Kowalewa. W grupie open Ma-
cieja Kobusa, do 10 lat Bartosza Bąka, a w 

grupie do 14 lat Jakuba Kobusa.
Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kowalewie Pomorskim zadbali 
o to by dzieci, które oczekiwały na kolejne 
rundy gry nie nudziły się. Przerwy między 
kolejnymi partiami były wymuszone prze-
prowadzoną dezynfekcją sprzętu i stolików 
po każdej rundzie.

Bez wątpienia nie udałoby się tego tur-
nieju zorganizować bez pomocy partnerów 
i sponsorów, którzy od lat towarzyszą im-
prezie. Samorząd miasta i gminy Kowalewo 
Pomorskie wsparł organizatorów finanso-
wo i organizacyjnie. Pomogli także lokalni 
przedsiębiorcy.

	 	UKS	„Orlik”		Kowalewo	Pomorskie,	woj.	kujawsko-pomorskie

	 XXVII	Ogólnopolski	Turniej	Szachowy

	 UKP	Suchowicz	Team	Wólka	Panieńska,	woj.	lubelskie

	 Rodzina	x	Rower	x	Radość

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”
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Po „odmrożeniu sportu” wiele klubów 
na tych miast przystąpiło do pracy i zaczę-
ło dla swoich młodych członków organi-
zować spor towe imprezy. Dobrą okazją 
do takich spot kań był Dzień Dziecka. KS 
„Orlęta” Gorzów Wielkopolski postanowił 
z tej okazji zor ga nizować łuczniczy piknik. 
Rywalizację i zabawę rozłożono na dwa 
dni. Z dwóch powodów. Chętnych było 
sporo, ale organizatorzy mogli ze względu 
na Covid19 oraz bezpieczeństwo podczas 
strzelania przyjąć jednorazowo 50 osób. 

W pikniku, który odbył się w dniach 2-3 

czerwca na torach łuczniczych klubu ogó-
łem uczestniczyło 127 osób. Byli to człon-
kowie klubu, ich rodzice oraz działacze i 
sympatycy.

Niestety pogoda nie sprzyjała, było po -
chmur nie i wietrznie, okresami padł deszcz, 
ale wszyscy świetnie się bawili. 

Ze względu na różnice wiekowe uczest-
ników nie prowadzono punktacji, ale każdy 
z uczestników mógł ustanowić swój rekord 
życiowy, a nowicjusze zapoznać się z zasada-
mi obowiązującymi w łucznictwie. 

Instruktażem i liczeniem punktów zaj-

mowała się trener Małgorzata Knutowicz. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Po zawodach odbył się piknik, 
uczestnicy otrzymali poczęstunek. Po my-
sło dawcą imprezy był prezes klubu Ka zi-
mierz Milanowski, a zorganizowano ją w 
ra mach wolontariatu.

Wielkie piłkarskie święto w Kryspinowie 
miało miejsce 20 czerwca. Był to turniej 
dla żaków i młodzików. W turnieju star-
towały 22 drużyny – w turnieju żaków 
10, w turnieju młodzików 12 – ponad 300 
uczestników. Był to trzeci turniej w historii, 
ubiegłoroczny przeprowadzony z rozma-
chem – był jednym z elementów obchodów 

70-lecia istnienia LKS Lotnik Kryspinów. 
W tym roku miało być podobnie, niestety 
plany pokrzyżowała pandemia. Ze względu 
na limity obowiązujące w imprezach spor-
towych oraz bezpieczeństwa najmłodszych 
zrezygnowano z turnieju skrzatów.

Mecze trwające po 20 minut odbywały 
się bez kibiców – ale i tak wszyscy świetnie 

się bawili, emocji było co nie miara, a dzieci 
wypuszczone z domów po przymusowej 
kwarantannie szalały na boisku i poza nim. 
Przyjechały zespoły klubów Zrzeszenia LZS 
oraz akademie piłkarskie. 

Po turnieju odbyła się ceremonia wręcze-
nia nagród. Statuetkę otrzymał lider każdej 
drużyny, puchar każdy zespół, a wszyscy 
zawodnicy otrzymali medale. Nie zabrakło 
gadżetów i drobnych upominków. Słodki 
posiłek dla wszystkich przygotowało miej-
scowe KGW i Rada Sołecka.

Finansowego wsparcia udzielił klubo-
wi Urząd Gminy w Liszkach i Starostwo 
Powiatowe w Krakowie.

Festyn Sportowo-Rekreacyjny pod has-
łem „Żeby ciągle zdrowym być – muszę 
wciąż aktywnym być” odbył się 12 września 
w Bujnach. Ze względu na obostrzenia obo-

wiązujące w czasie pandemii, założono, że 
uczestniczyć w nim będzie 100 osób, fak-
tycznie było ich ok. 90.

Uczestnicy festynu obejrzeli turniej 
„Mo co wa nie na macie”, pokaz zapaśniczy 
w wykonaniu zawodników LUKS Athletic 
Wola Krzysztoporska, chłopcy i dziewczęta 
zainteresowani uprawianiem zapasów wzię-
li udział w zajęciach, które prowadził wice-
mistrz olimpijski w zapasach Piotr Stępień, 
w Rokszycach odbył się turniej piłki nożnej 
7-osobowej, w którym startowały 4 drużyny 
oraz siatkowej dla młodzieży, dla wszyst-
kich chętnych konkurencje sportowo-rekre-

acyjne i marsz nordic walking dla seniorów. 
Sponsorzy ufundowali dla najlepszych 

nagrody rzeczowe, drużyny występujące w 
turniejach otrzymały puchary.

Ponadto zorganizowano wykłady na 
te mat scho rzeń cywilizacyjnych XXI wieku, 
a także o ko ronawirusie i przestrzeganiu 
zasad obowiązujących podczas pandemii. 
Wzięło w nich udział ponad 20 osób.

Patronat nad wydarzeniem sprawował 
wójt Gminy Wola Krzysztoporska. Współ-
or ga ni zatorem festynu było Woje wódz kie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi.

	 KS	„Orlęta”	Gorzów	Wlkp.,	woj.	lubuskie

	 Piknik	łuczniczy	z	okazji	Dnia	Dziecka

	 LUKS	„Gryf”	w	Bujnach,	woj.	łódzkie

	 Festyn	Sportowo-Rekreacyjny	p.n.	„Żeby	ciągle	zdrowym	być	–	muszę	wciąż	aktywnym	być”

	 LKS	„Lotnik”	Kryspinów,	woj	małopolskie

	 Dzień	Piłkarza	w	Kryspinowie
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25 września na szczęście był słonecznym 
dniem. Na ten dzień na boisku i terenie 
wokół szkoły w Borkowie Kościelnym zapla-
nowano spotkanie wszystkich, którzy uwiel-
biają ruch na świeżym powietrzu i dobrą 
zabawę oraz chcą i dbają o przyrodę. Odbył 
się tu VI Piknik Ekologiczno – Sportowy. 

W imprezie uczestniczyli uczniowie i 
nauczyciele z miejscowej szkoły, rodzice 
uczniów, biegacze z terenu powiatu sier-
peckiego, władze samorządowe oraz przed-
stawiciele instytucji prowadzących działal-
ność proekologiczną. Impreza zgromadziła 
ponad 250 osób.

Sportową częścią pikniku był V Borkowski 
Bieg Integracyjny – rywalizacja odbyła się 
w 14 kategoriach wiekowych chłopców i 
dziewcząt. Najmłodsi – rocznik 2014-2011 

startowali w „Biegach Krasnala” na dystan-
sie 200 m przy ogromnym dopingu pozo-
stałych uczestników imprezy. Starsze dzieci 
rywalizowały na dystansach 600, 800 i 1000 
m. Najtrudniejszy był bieg dla wolontariu-
szy – ich zadaniem było pobiec z baloni-
kami w kształcie serca, co okazało się nie 
lada wyzwaniem. Przy borkowskiej szkole 
istnieje Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”.

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali 
pamiątkowe medale, koszulki, dyplomy i 
drobne gadżety. 

Po zaciętej rywalizacji młodzi biegacze, 
a było ich ponad 150, mogli zjeść coś na 
gorące i uzupełnić płyny. Ponadto atrakcją 
dla wszystkich dzieci było studio makijażu, 
cukrowa wata i różne inne przysmaki.

W drugiej części imprezy podsumowa-

no proekologiczne działania szkoły, m.in. 
szkolny konkurs zbiórki surowców, w któ-
rym najwięcej baterii zebrał Jakub Zieliński 
z klasy I, a najwięcej nakrętek Zuzanna 
Zielińska z klasy III.

Na zakończenie pikniku odbył się turniej 
młodych ochotników OSP, w którym udział 
wzięło 5 drużyn: z Borkowa Kościelnego, 
Borkowa Wielkiego, Studzieńca, Dąbrówek 
i Dziembakowa.

Impreza została dofinansowana ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazo wiec-
kiego.

To była impreza urodzinowa – klub pił-
karski TOR Dobrzeń Wielki obchodził 
swoje 94-urodziny. 9 sierpnia wszyscy 
uczestnicy przybywali na stadion swojego 
klubu w świetnych humorach, bo dzień 
wcześniej ich drużyna w ramach rozgrywek 
klasy okręgowej pokonała 4:0 Rodło Opole. 

Pierwszą atrakcją był Turniej Drużyn 
Amatorskich im. Helmuta Warzechy oraz 
turniej piłkarski dla dzieci. Po nich wystą-
pili artystki i artyści z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dobrzeniu Wielkim – mażoretki 
„Seniorita” i cyrkowcy „Cudaki”. Jednak 
największą atrakcją imprezy była kąpiel w 
pianie utworzonej przez strażaków – sko-

rzystały i dzieci i dorośli.
Kulminacja nastąpiła po godz. 16.00, 

gdy klubowi trenerzy Grzegorz Benedyk 
i Denis Luptak poprowadzili kilkunasto-
minutowe zajęcia ruchowe dla wszystkich 
chętnych W ten sposób podsumowano 
projekt “Sportowa rodzina – aktywni w 
czasie izolacji”. Trenerzy przygotowali taki 
zestaw ćwiczeń, by można było je swobod-
nie wykonać w domu. Prawie 100 osób 
z zaangażowaniem ćwiczyło z trenerami. 
Następnie oficjalnie otworzono nową wiatę, 
wybudowaną w czynie społecznym przez 
lokalną społeczność i klubowych działaczy. 
Potrzebne materiały sfinansowano z budże-

tu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
W czasie całego pikniku otwarte były 

liczne punkty gastronomiczne, a kibice i 
działacze długo dyskutowali o piłce nożnej.

Piknik sfinansowano z funduszu Mar szał-
kowskiego Budżetu Obywatelskiego, pomo-
cy finansowej udzieliła też Gmina Dobrzeń 
Wielki i Rada Sołecka. Patronat honorowy 
sprawowała Gmina Dobrzeń Wielki.

Impreza odbył się 12 września na obiek-
tach szkoły podstawowej w Hucinie. W 
konkurencjach sportowo-rekreacyjnych 
uczestniczyło 70 osób, a 30 brało udział 
w meczu piłkarskim. Najmłodsze dzieci w 
ramach imprezy towarzyszącej pojechały do 
Skansenu w Kolbuszowej (21 osób). Byli to 
uczniowie pierwszych klas szkoły podsta-
wowej i miejscowe przedszkolaki.

Widać było, że po „pandemicznych” 
wakacjach możliwość rywalizacji, przeby-
wania z kolegami i koleżankami sprawiała 

wszystkim olbrzymią radość. 
Organizatorzy przygotowali dla uczest-

ników następujące konkurencje – strzela-
nie na bramkę, bieg klasami na długość 
boiska, przeskoki przez koła olimpijskie, 
slalom pomiędzy pachołkami, tor prze-
szkód, wyścig otwarty na wytrzymałość po 
kole – po każdym okrążeniu odpadał jeden 
z uczestników, konkurs sprawnościowy – 
należało przełożyć przez siebie w jak naj-
krótszym czasie kolorową szarfę, taniec na 
murawie boiska – każda klasa wykonywała 

wybrany przez siebie taniec, mecz piłkarski 
z zaprzyjaźnioną szkołą w Malinie k/Mielca.

Urząd Gminy Niwiska zakupił nagrody 
dla uczestników, imprezę finansowo wsparła 
też Sołtys i Rada Sołecka w Hucinie.

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

	 L-UKS	„LUKS”	w	Borkowie	Kościelnym,	woj.	mazowieckie

	 VI	Piknik	Ekologiczno-Sportowy	w	Borkowie	Kościelnym

	 Stowarzyszenie	„Wieś	przyjazna	Dzieciom”	w	Hucinie,	woj	podkarpackie

	 Aktywność	po	koronawirusie

	 LZS		„TOR”		Dobrzeń	Wielki,	woj.	opolskie

	 Sportowa	rodzina	–	aktywni	w	czasie	izolacji
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XXIV Cross Trzeźwości szlakiem bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki odbył się 20 września 
w Suchowoli. Do wszystkich biegów trzeba 
było zapisywać się on-line, w tym roku obo-
wiązywał limit uczestników. 

Trasa biegu głównego liczyła 10 km. 
Uczestnicy wyruszali spod kina Kometa, 
dobiegali do wsi Okopy – rodzinnej miej-
scowości bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wra-
cali na miejsce początkowe. Zaraz po nich 

wystartowali biegacze Mini Crossu, który 
miał długość 2,5 kilometra. Na koniec odbył 
się marsz nordic walking dla seniorów. 

W biegu głównym uczestniczyły dwie 
znane na Podlasiu i nie tylko biegaczki: 
Katarzyna Jankowska, aktualna mistrzy-
ni Polski w biegu na 5 km na stadionie 
oraz Paulina Mikiewicz-Łapińska, brązowa 
medalistka MP na 800 m.

Biegi dla dzieci i młodzieży podzielone 
były na 5 kategorii wiekowych. Startowali w 
nich uczniowie z suchowolskich szkół pod-
stawowych i średnich. Zanim wystartowali 
do swoich biegów nauczyciele przeprowa-
dzili im krótką rozgrzewkę.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy oraz medale, a najlepsi nagrody 
rzeczowe. 

W sumie w biegu głównym i mini crossie 
wzięło udział 127 biegaczy. W biegach dzieci 

i młodzieży 185 osób, w marszu nordic wal-
king 22 osoby.

Na stadionie miejskim zorganizowa-
no także Rodzinny Piknik Profilaktyczny 
– oczywiście mogła w nim wziąć udział 
określona przepisami ilość osób. Były dmu-
chańce, animacje, tańce, gry i zabawy, dar-
mowa wata cukrowa oraz pokaz kuli bubble 
football, mega bańki mydlane, swój dzień 
otwarty miała Straż Pożarna.

Finansowo wsparli organizatorów 
GOKSiT w Suchowoli i Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego.

1 lipca na boisku w Kębłowie/k. Luzina 
odbył się turniej piłkarski w kategorii U21. 
Był to finał Wakacyjnej Ligi Orlik. W zawo-
dach wzięło udział 12 drużyn. Zwycięzcą 
turnieju została drużyna „Zaraz Podam” 
pokonując w finale zespół „Dzikie Kaczki”, 
który oprócz tytułu wicemistrza otrzy-
mał tytuł Najbardziej Pomocnej Drużyny 
Wakacyjnej Ligi. W meczu o brązowy medal 
„Budowa FC” okazała się lepsza od drużyny 
„Sodówy”. Już same nazwy zespołów wska-

zują, że grali amatorzy, koledzy, znajomi 
znajomych i przyjaciele, którzy chcieli fajnie 
spędzić czas podczas wakacji.

Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe 
puchary i medale ufundowane przez spon-
sora „Pierniki Bajka”. Firma „Trampkarze.
pl” zadbała o nagrody dla wyróżnionych 
zawodników. Gminny Ośrodek Sportu 
zakupił pamiątkowe gadżety w postaci 
koszulek, kubków i szalików, które rozloso-
wano wśród uczestników.

Rozgrywki Wakacyjnej Ligi to nie tylko 
rywalizacja sportowa. Punkty do klasy-
fikacji końcowej, można zdobyć również 
przez różne dodatkowe aktywności takie 
jak: sędziowanie meczów, nagrywanie fil-
mików, tworzenie relacji zdjęciowej, dbanie 
o porządek na obiekcie czy przygotowanie 
oprawy muzycznej imprezy.

Turniej w Kłębowie co roku przyciąga 
wiele osób i buduje wokół tego wydarzenia 

pewną społeczność – to zawodnicy chcący 
pokazać swoje umiejętności na boisku, ich 
przyjaciele i rodziny chcący spędzić wolny 
czas w fajny sposób i w fajnym miejscu. To 
też wolontariusze pomagający w organizacji 
i promocji turnieju, trenerzy i instruktorzy i 
wreszcie partnerzy i sponsorzy. Wszystko to 
sprawia, że zwykły turniej piłkarski staje się 
czymś więcej niż tylko rywalizacją sportową 
– zmienia się w miejsce gdzie młodzi ludzie 
uczą się pomagać innym, współpracować ze 
sobą i rywalizować w duchu zasad fair play.

W tym roku w imprezie wzięło udział 
ponad 120 zawodników, nie licząc wolonta-
riuszy i kibiców.

W tym roku minęła 76. rocznica Bitwy 
o Monte Cassino. Bitwy, w której Polacy 
odegrali pierwszoplanową rolę i na zawsze 
zapisali się w historii zwycięskich bitew. 
16 maja 2020 roku w miasteczku Cassino 
miał zostać odsłonięty pomnik wybitne-
go dowódcy i wielkiego Polaka, generała 
Władysława Andersa, dowódcy 2. Korpusu 
Polskiego. Z tej okazji miał również 

od być się bieg na wzgórze Monte Cassino. 
Wszystkie te zamierzenia nie doszły jednak 
do skutku z uwagi na epidemię. Główni 
organizatorzy tego biegu – Klub Biegacza 
Sporting Międzyzdroje, na czele którego 
stoi znakomity przed laty biegacz Bogusław 
Mamiński, wpadli na pomysł, by bieg odbył 
się w Polsce w formule on-line. Można było 
wystartować w dowolnym momencie od 18 

	 KTS-K	GOSRiT	Luzino,	woj.	pomorskie

	 Wakacyjna	Liga	Orlik

	 GLKS	„Lot”	Konopiska,	woj.	śląskie

	 Wirtualny	bieg	pod	Monte	Cassino	„Indywidum”

	 LUKS	„GOKSiT”	w	Suchowoli,	woj	podlaskie	

	 XXIV	Cross	Trzeźwości	szlakiem	bł.	ks.	Jerzego	Popiełuszki	
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Marsz turystyczny do Jeziora Krutyńskiego 
odbył się 5 września. Wzięło w nim udział 
45 osób – głównie członkowie LKT Mazury 
Mrągowo i mieszkańcy gminy Piecki. 

Część uczestników marszu spotkała się w 
Mrągowie na Placu Rocha, stąd udali się do 
miejscowości Piecki, gdzie połączyli z miej-

scowymi członkami LZS. Wszyscy razem 
wyruszyli na wspólną wycieczkę. 

Nie był to marsz na czas, więc jego uczest-
nicy mogli podziwiać piękno mazurskiej 
przyrody o jesiennej porze, spotykali zwie-
rzęta i ptaki, w trakcie marszu śpiewa-
li ludowe piosenki. Na gitarze przygrywał 
wędrowcom Bogdan Bzura. Na miejscu było 
ognisko, piecznie kiełbasek, robienie leśnych 
ludków i pokrywanie ich farbą akrylową. 

Kolejnym punktem imprezy były zawo-
dy rekreacyjne – strzelanie z pistoletu do 
puszek, rzut lotką do tarczy, rzut ringiem na 
kijek, wielobój sprawnościowy. 

Po wręczeniu nagród najlepszym w 
poszczególnych konkurencjach Janina 
Mickiewicz recytowała wiersze mazurskich 
poetów. Przybliżyła zebranym postać poetki 
Haliny Ludwikowskiej, która pochodziła z 
Mikołajek oraz Władysława Dzięgali, nieży-
jącego poety z Nidzicy.

23 sierpnia w Brodach odbył się XXI Mię-
dzy narodowy Bieg im. Stanisława Staszica. 
W biegu głównym startowało ponad 70 
bie ga czy – kobiety i mężczyźni w różnych 
kategoriach wiekowych. 

Trasa liczyła 10 km i prowadziła po ma lo-
wniczych terenach nad Zalewem Brodz  kim. 
Bieg główny wystartował o godz. 14.00. 
Wcześniej bo już o 10.00 na bieżni sta-
dionu odbyły się biegi dzieci i młodzieży na 
dystansach od 50 do 1600 metrów.

Główny organizator przygotował jak 

przed ro kiem mnóstwo atrakcyjnych 
na gród. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymali 
pa miąt kowe puchary, w biegu głównym 
ko biet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz 
me dale lub statuetki. W biegach dla dzieci 
i młodzieży miejsca 1-3 honorowane były 
nagrodami rzeczowymi, dyplomami, pu -
cha rami i medalami. 

Dla wszystkich zawodników przygotowa-
no napoje i poczęstunek. 

Współorganizatorami zawodów byli 
m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, 
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Brody, 
Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach, 
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. o/Kielce, a 
także firmy prywatne.

do 14 czerwca 2020 r. Dystans do pokonania 
wynosił 10 kilometrów. 

GLKS „Lot” Konopiska postanowił akty-
wnie włączyć się w to wydarzenie. W wir-

tualnym biegu wystartowało kilkudziesięciu 
zawodników, w tym znane triathlonistki: 
Alicja Ulatowska, Sandra Michalak i Ewa 
Bugdoł. Każdy mógł biec oddzielnie, w 
dowolne dni i o wybranych godzinach – 
musiał jedynie zapisać swój wynik i oczywi-
ście zarejestrować go w systemie.

29 czerwca na stadionie im. Ireny Sze wiń-
skiej w Konopiskach miało miejsce wrę cze-
nie pamiątkowych koszulek i medali miesz-
kańcom gminy, którzy wzięli udział w tej 
akcji. Dekoracja biegaczy odbyła się w dniu 
drugiej rocznicy śmierci naszej wybitnej 
lekkoatletki, która od 1 czerwca 2019 r. 
jest patronką stadionu lekkoatletycznego w 
Konopiskach. 

Organizatorzy mają nadzieję, że niektórzy 
z uczestników tego biegu z ich środowiska 
wezmą udział w biegu na Monte Cassino w 
2021 roku.

Impreza sportowo-rekreacyjna mająca 
na celu upowszechniać kulturę fizyczną, 
integrację społeczną i dobre nawyki spor-
towe wśród mieszkańców gminy Środa 
Wielkopolska odbyła się 28 czerwca w 
Koszutach. Było to połączenie pikniku 
z rywalizacją w siatkówkę na boiskach 
plażowych.

W turnieju wzięło udział 40 zawodni-
ków w wieku od 3 do 60 lat i ok. 30 kibi-

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

	 LKT	„Mazury”	Mrągowo,	woj.	warmińsko-mazurskie

	 Barwy	Jesiennych	Mazur	–	marsz	turystyczny	do	Jeziora	Krutyńskiego

	 Ludowy	Klub	Biegacza	„Rudnik”	w	Rudniku,	woj.	świętokrzyskie

	 XXI	Międzynarodowy	Bieg	im.	Stanisława	Staszica

	 	UKS	„Orkan”	przy	ZSR	Środa	
Wlkp.,	woj.	wielkopolskie

	 	Rodzinny	piknik	z	siatkówką	
na	plaży
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Pierwszy bieg zorganizowani w 1999 roku, 
dla uczczenia pamięci Jarosława Malca, 
lekkoatlety, mieszkańca Dziwnowa, który 
zmarł w następstwie obrażeń odniesio-
nych w wypadku samochodowym w 1996 
roku – w tym samym wypadku, w którym 
zginęli inni lekkoatleci Tadeusz Ślusarski 
i Władysław Komar. Czwórka w nazwie 
nawiązuje do dystansu jaki biegał Jarek – 
400 m, mile – do nadmorskiego charakteru 
Dziwnowa. 

W tym roku bieg odbył się 15 sierp-
nia. Patronat sprawował Burmistrz Dziw-
no wa. Gośćmi imprezy byli m.in.: ma ma 
Jarka Marca. p. Zofia Marzec, olim pij  czy-
cy: Adam Krzesiński, Tomasz Kucharski, 
Marian Sypniewski, Wojciech Ma tu siak oraz 
Stanisław Kopeć — prezes Za chod nio po-
morskiej Rady Olimpijskiej. W uroczystości 
podsumowania biegu uczestniczyli przed-
stawiciele władz lokalnych.

Biegi dzieci rozpoczęły się o godz. 11.00. 
W biegach startowało 67 zawodników. 
Wszystkie dzieci na mecie otrzymały słod-
kie upominki i napoje chłodzące, pierwsza 
trójka medale i nagrody rzeczowe, a zwy-
cięzca pamiątkową statuetkę.

Następnie wystartował bieg memoriało-
wy, starterami honorowymi byli Wojciech 
Matusiak i Stanisław Kopeć. Bieg ukoń-

czyło 142 zawodników. Każdy na mecie 
otrzymał pamiątkowy medal wykonany 
ręcznie przez Aleksandrę Sypiańską, wła-
ścicielkę Pracowni Janowczarnia z Janowca. 
Następnie zawodnicy udali się na posi-
łek przygotowany przez KGW Fregata z 
Międzywodzia. Uwieńczeniem imprezy była 
dekoracja na plaży najlepszych zawodników. 
Jako pierwsi na podium stanęli zawodnicy, 

którzy brali udział we wszystkich dotych-
czasowych memoriałach – Jarosław Kosoń 
(Maraton po plaży Kołczewo) i Krzysztof 
Pieczyński (Szczecin).

Wsparcia finansowego organizatorom 
udzieliła Gmina Dziwnów oraz prywatni 
sponsorzy.

ców. Młodzież i dorośli grali w siatkówkę, 
a dla dzieci były różne zabawy i konkursy 
na trawiastym boisku do piłki nożnej.

Ponieważ miała to być zabawa i inte-
gracja, postanowiono siatkarzy, których 
można nazwać „zawodowcami” rozdzie-
lić i losowo przydzielić im pozostałych 
zawodników – powstały ciekawe drużyny. 
Humory wszystkim dopisywały o czym 
świadczą nazwy zespołów, które uczest-
niczyły w turnieju, a było ich 6 – „Dziki”, 
„Piękni i młodzi”, „Aniołki Jędrzeja” itp.

Uczestnicy reprezentowali głównie 
powiat średzki, ale ponieważ „pantoflo-
wo” rozeszły się wieści o takiej imprezie 
przyjechali znajomi z Wrześni i Piły.

Najlepsze zespoły otrzymały medale, 
wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplo-
my ufundowane przez Urząd Gminy. Na 
koniec losowano nagrody rzeczowe prze-
kazane przez dział promocji starostwa 
powiatowego. 

W organizację przedsięwzięcia zaanga-
żowały się władze powiatu średzkiego i 
miejscowej gminy oraz sołtys wsi Koszuty.

Finał Centralny 62. Ogólnopolskiego Masowego  
Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”  
–�Kokotek�k.�Lublińca

Po raz trzeci z rzędu turniej wygrywa LKSz GCKiP Czarna

62. Finał Centralny Ogólnopolskiego 
Maso  we go Turniej Szachowy LZS o „Złotą 
Wie żę” odbył się tym razem na Ziemi Ślą-
skiej w przeuroczej miejscowości Kokotek k. 
Lub lińca w dniach 27 września – 2 paździer-
nika. Startowało 14 drużyn. Organizatorem 
Tur nieju było Krajowe Zrzeszenie LZS oraz 
klub UKS 21 Podlesie, Śląskie Zrzeszenie 
LZS, partnerami: Śląski Związek Szachowy, 
Oblackie Centrum Młodzieży NINIWA w 
Kokotku i Powiat Lubliniecki. Imprezę dofi-
nansowało Ministerstwo Sportu. Sponsorem 
turnieju była firma Sunrise Chess&Games 
— szachowo.pl.

Po raz trzeci z rzędu turniej wygrała druży-
na LKSz GCKiP Czarna w tym roku w skła-
dzie: FM Mieszko Miś, Antoni Kozak, Paweł 
Sowiński i Martyna Wikar. Drugie miejsce 
zajęli gospodarze UKS 21 Podlesie — GM 
Maciej Klekowski, FM Szymon Walter, Igor 
Kałkowski i Agata Binkowska, Marcin Pasie-

ka i Łukasz Brożek, trzecie MUKS Stoczek 45 
Białystok — Iwo Karolczuk, Adrian Budzisz, 
Paweł Kozłowski i Kinga Chomicka. 

Trzy najlepsze drużyny otrzymały pucha-
ry ufundowane przez Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego, nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez sponsora (szachy, szachownice 
grawerowane i książki), wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe puchary w formie 
szachowej wieży, dyplomy, upominki od 
Starostwa Lublinieckiego oraz okoliczno-
ściowe koszulki. 

W uroczystym otwarciu turnieju udział 
wzięli: wiceprzewodniczący RG KZ LZS 
Marek Mazur, Iwona Kusińska-Kania z Biu-
ra KZ LZS, Krzysztof Orzechowski sędzia 
główny i przedstawiciel Śląskiego Związku 
Szachowego, O. Tomasz Maniura z Ob-
lackiego Centrum Młodzieży NINIWA w 
Kokotku oraz Łukasz Brożek — dyrektor i 
organizator turnieju, prezes kluby UKS 21 

Podlesie oraz oczywiście uczestnicy.
Turniej rozgrywano systemem szwaj-

carskim, 9 rund, tempo gry 90 minut + 30 
sek. na ruch. W turnieju uczestniczyło 59 
zawodników z rankingiem FIDE, 15 kobiet, 
średni ranking turnieju — 1760. 33 uczest-
ników turnieju nie ukończyło 20 roku ży-
cia, najmłodszymi uczestnikami turnieju 
byli 10-latkowie — Paweł Sowiński z LKSz 
GCKiP Czarna i Tomasz Hartliński z Gmi-
ny Stawiguda, najstarszym — Zygmunt Ku-
jawski z LKS Chrobry Gniezno rocz. 1953. 
Najmłodszą drużyną turnieju, średnia 15 
lat, była LKSz GCKiP Czarna. Przed tur-
niejem faworytami były drużyny UKS 21 
Podlesie i LKSz GCKiP Czarna. Obydwa 
kluby to znane marki w szachowym świecie. 
LKSz GCKiP Czarna wygrała na początku 
sierpnia tego roku Drużynowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów, a we wrześniu Drużynowe 
Mistrzostwa Polski — 1 Liga. Z kolei UKS 

	 LUKS	„Bałtyk”	Dziwnów,	woj.	zachodniopomorskie

	 XXII	Międzynarodowy	Bieg	„4	mile	Jarka”
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W dniach 24-26 sierpnia w Reńskiej 
Wsi, woj. opolskie, odbył się turniej 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
Procyszyna, czyli Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w piłce nożnej chłopców 
do lat 13. 

Organizatorami imprezy byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Opolu przy współpracy władz samo-
rządowych gminy Reńska Wieś, PZPN, 
OZPN. Impreza uzyskała dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu. 

W turnieju startowało 11 drużyn. 
Najlepsza okazała się MKS Kalwarianka 
Kalwaria Zebrzydowska z woj. małopolskie-
go, która w finale pokonała 1:0 Błękitnych 
Wronki z woj. wielkopolskiego. Trenerem 
zwycięskiej drużyny jest Dariusz Iwanowski.

Rozegrano 36 meczów, strzelono 152 
bramki. Królem strzelców został Klaudiusz 
Jurek z MKS Kalwarianka, najlepszym 
zawodnikiem wybrano jego kolegę klu-
bowego Krzysztofa Twardosza, a najlep-
szym bramkarzem Szymona Cygana z SP 
Ło puszno.

Po meczach eliminacyjnych o główne tro-
feum walczyły drużyny, które zajęły dwa 
pierwsze miejsca w grupach A i B. W pół-
finale MKS Kalwarianka pokonała 3:0 SP 
Łopuszno, taki sam wynik padł w drugim 
meczu — Błękitni Wronki pokonali Jut-
rzenkę Warta. Ta ostatnia drużyna w meczu 
o trzecie miejsce wygrała 2:0 z SP Łopuszno.

Jak zwykle w Reńskiej Wsi na turnieju w 
Reńskiej Wsi panowała znakomita atmos-
fera, organizatorzy spisali się świetnie, a 

21 Podlesie startowało w tym roku w Dru-
żynowych Mistrzostwach Polski Ekstrali-
gi — niestety zajęło 9 miejsce i spadło do I 
ligi. Trzecie miejsce drużyny z Białegostoku, 
też nie jest zaskoczeniem, choć nieco lepszy 
ranking miały LKS Sanovia Lesko i UKS Ko-
rona Gdańsk. 

Najwięcej punktów na poszczególnych 
szachownicach zdobyli:

1 szachownica — FM Szymon Walter 
UKS 21 Podlesie 7 pkt

2 szachownica — Antoni Kozak LKSz 
GCKiP Czarna 8,5 pkt

3 szachownica (juniorska) — Paweł So-
wiński LKSz GCKiP Czarna 7 pkt

4 szachownica (kobieca) — Martyna Wi-
kar LKSz GCKiP Czarna 8,5 pkt.

W przerwie między zawodami uczestnicy 

mieli okazję porozmawiać i posłuchać opo-
wieści Ojca Tomasza Maniury, dyrektora 
Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, 
na terenie którego odbywał się nasz turniej. 
Ojciec Tomasz od wielu lat organizuje wy-
jazdy rowerowe dla młodzieży. Na rowerach 

odwiedzili już wszystkie europejskie kraje, 
przejechali wokół Morza Czarnego, doje-
chali na Syberię, a wszystkie wyjazdy zaczy-
nały się zawsze w Kokotku! Na wyjazdach 
nie brakowało również szachistów i tych, 
którzy chętnie grają w szachy! 

1. LKSz GCKiP Czarna, woj. podkarpackie
2. UKS 21 Podlesie, woj. śląskie
3.  MUKS Stoczek 45 Białystok,  

woj. podlaskie
4. LKS Sanovia Lesko, woj. podkarpackie
5. UKS Giecek Radków, woj. dolnośląskie
6. UKS Pałac Nieborów I, woj. łódzkie
7. UKS Korona Gdańsk, woj. pomorskie
8. LKS Chrobry Gniezno, woj. wielkopolskie

9.  Gmina Stawiguda,  
woj. warmińsko-mazurskie

10. LZS Roztoka, woj. małopolskie
11. MGLKS Parnas Oława, woj. dolnośląskie
12.  UKS Debiut Przedwojów,  

woj. dolnośląskie
13. UKS Pałac Nieborów II, woj. łódzkie
14. UKS Goniec Staniątki, woj. małopolskie

Klasyfikacja końcowa

Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna 
chłopców do lat 13 – Reńska�Wieś�2020

1.  MKS Kalwarianka Kalwaria 
Zebrzydowska, woj. małopolskie

2. Błękitni Wronki, woj. wielkopolskie
3. Jutrzenka Warta, woj. łódzkie
4. SP Łopuszno, woj. świętokrzyskie
5. GOSRiT Luzino, woj. pomorskie

6. MLKS Znicz Kłobuck, woj. śląskie
7. AP Champions Oława, woj. dolnośląskie
8. MKS Wkra Żuromin, woj. mazowieckie
9. SP Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie

10. KS Polesie Urszulin, woj. lubelskie
11. LUKS RB Głogówek, woj. opolskie

Wyniki końcowe

głośny doping rodziców-kibiców „uskrzy-
dlał” młodych piłkarzy. Drużyny otrzyma-
ły medale i puchary, nagrody finansowe 
dla trzech pierwszych drużyn ufundowane 
przez marszałka województwa opolskiego 
Andrzeja Bułę oraz upominki i nagrody z 
PZPN. Nic dziwnego, że na zakończenie 
turnieju zawodnicy wznosili gromkie okrzy-
ki: dziękujemy, dziękujemy!!! Nagrody wrę-
czali: wiceprzewodniczący KZ LZS Marek 
Mazur, przewodniczący WZ LZS w Opolu 
Gerard Halama i wójt gminy Reńska Wieś 
Tomasz H. Kandziora.

Mis t r ze m  MKS  K a lwaria nk a 
K a lwaria  Zebr z y d ow sk a
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Od wielu lat turyści z Ludowych Zes po-
łów Sportowych kojarzą listopad z Ogól-
no pol ską Olimpiadą Wiedzy Turys ty cz no-
Krajoznawczej. Ze wszystkich stron kra ju 
zmierzamy do Zakopanego, by tam po raz 
enty sprawdzić swoją wiedzę i po  zwie  dzać 
góry. W tym roku wyjazd do stolicy pol-
skich Tatr był niemożliwy. Postanowiliśmy 
jednak, że olimpiada musi się odbyć – 
nie można tak po prostu przerwać histo-
rii naszej imprezy. Zde cy dowaliśmy się na 
przeprowadzenie jej on-line. I udało się. 

W Finale Centralnym, który odbył się 
w dniach 6-7 listopada wzięły udział 74 
osoby z 25 powiatów reprezentujących 14 
województw: kujawsko-pomorskie, lubel-
skie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazo-
wieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, 
wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie, ślą-
skie i zachodniopomorskie. Zwycięzcą tego 
historycznego finału został Oskar Naskręt 
z woj. wielkopolskiego.

Najstarszymi uczestnikiem olimpiady 
byli: Marta Józefa Jelonek z woj. mało-
polskiego i Sławomir Malanowski z woj. 
mazowieckiego, najmłodszymi: Zuzanna 
Baranowska z woj. podlaskiego i zaledwie... 
6-letni Wiktor Domiński z woj. pomorskie-
go. Najwięcej reprezentantów miały woje-
wództwa: mazowieckie – 13, śląskie – 10 i 
zachodniopomorskie – 9.

Poziom eliminacji był bardzo wysoki, 12 
osób uzyskało wyniki równe lub lepsze niż 
100 punktów (do zdobycia było 120 punk-
tów). O wejściu do finału zadecydował w 
kilku przypadkach czas wykonania testu.

Do finału głównego zakwalifikowało się 6 
osób. Dwie osoby, które znalazły się w owej 
„szóstce” Barbara Matejska z powiatu rze-
szowskiego, woj. podkarpackie i Sylwester 

Kościelniak z powiatu szczecińskiego, woj. 
zachodniopomorskie, z powodów oso-
bistych zrezygnowały z udziału w finale 
głównym. Na to miejsce weszły kolejne 
osoby z naszej listy rankingowej, a były to 
panie: Katarzyna Lewiak z powiatu Łódzki 
Wschód, woj. łódzkie i Joanna Suleja z 
powiatu stargardzkiego, woj. zachodniopo-
morskie. Oprócz nich do finału zakwalifi-
kowali się aż czterej przedstawiciele powia-
tu szamotulskiego z woj. wielkopolskiego. 
Górą Wielkopolska! Tak liczny udział w 
finale uczniów i studentów z tego powiatu 
to zasługa pani Jolanty Woropaj, wielolet-
niej nauczycielki geografii w gimnazjum 
im. Księdza Mariana Maciejewskiego w 
Pniewach.

Finał główny został przeprowadzony 7 
listopada na platformie Skype. Na szczę-
ście nie mieliśmy problemów z łączami. 
Uczestników przywitał wiceprzewodniczący 
RG KZ LZS Marek Mazur, a początek zma-
gań obwieścił wielkim dzwonkiem, który 
otrzymał w darze od wójta Białego Dunajca 
podczas ostatniego Ogólnopolskiego Rajdu 
Narciarskiego LZS, który odbył się na jego 
terenie w marcu tego roku. 

W komisji konkursowej zasiadali: Iwona 
Derlatka, która prowadziła finał, Bogusław 
Brzozowski, sędzia główny, Dorota 
Borzycka, członek komisji oraz Paweł 
Ratkowski, który czuwał nad stroną tech-
niczną finału. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta. 
Najlepiej poradził sobie Oskar Naskręt z 
woj. wielkopolskiego, który odpowiedział 
na 9 z 10 pytań i zajął pierwsze miejsce, 
drugie miejsce zajęła Katarzyna Lewiak 
z woj. łódzkiego, która zdobyła 16 punk-
tów. O miejsce trzecie dogrywkę stoczyli 

Joanna Suleja z woj. zachodniopomorskie-
go i Michał Bialik z woj. wielkopolskiego, 
którzy zgromadzili po 14 punktów. Lepszy 
okazał się Michał Bialik, który tym samym 
zajął trzecie miejsce, czwarte przypadło 
Joannie Sulei, która „poległa” dopiero w 
piątej rundzie dodatkowych pytań. Piąte 
miejsce zajął Mateusz Duda z woj. wielko-
polskiego, który zgromadził 13 punktów, a 
szóste Filip Kończak również z woj. wielko-
polskiego z 10 punktami.

W klasyfikacji powiatowej pierwsze 
miejsce zdobył powiat szamotulski (pun-
kto wali Michał Bialik, Oskar Naskręt i 
Mateusz Duda), drugie powiat szczeciński 
(Tomasz Gotowała, Karolina Sadowska-
Gotowała i Sylwester Kościelniak), trze-
cie powiat łukowski (Paulina Gajowniczek, 
Wies ław Gajowniczek i Patrycja Zarzycka), 
czwarte powiat stargardzki (Joanna Suleja, 
Michał Suleja, Olaf Nalewski), piąte powiat 
go le niowski (Kornelia Chmielecka, Patrycja 
Kretkowska i Natalia Niczypor). Powiaty te 
uho norowane zostaną pucharami.

W klasyfikacji województw najlepsze 
było woj. zachodniopomorskie przed 
mazowiec kim, podkarpackim, śląskim i 
wielkopol  skim. Te województwa również 
otrzymają puchary.

Finaliści otrzymają nagrody indywidual-
ne w postaci bonów zakupowych do sklepu 
Inter Sport. Najstarsi i najmłodsi uczestni-
cy finału nagrody niespodzianki. Wszyscy 
uczestnicy znaczki okolicznościowe.

Gratulacje i podziękowania dla wszyst-
kich uczestników – zapisaliście się w histo-
rii tej imprezy na zawsze. 

Organizatorem finału było Biuro Krajowe 
go Zrzeszenia LZS.

Oskar�Naskręt�z�woj.�wielkopolskiego�wygrał�
historyczny�finał�naszej�Olimpiady�on-line

Finał Centralny XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS  
pn. „POLSKA – NIEMCY – UNIA EUROPEJSKA” ON-LINE



z tego cylindra chcielibyśmy wyczarować Wam na Nowy 2021  rok 

samych kolorowych dni  

prowadzących od sukcesu do sukcesu,  

12 miesięcy zdrowia,

52 tygodni szczęścia,  

8760 godzin optymizmu,  

525600 minut pogody ducha,

i 31536000 sekund nieograniczonej wiary we własne możliwości
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