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Witamy uczestników 
XX Ogólnopolskich Igrzysk LZS!
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– Ogólnopolskie Igrzyska LZS to naj-
większa i jedna z najważniejszych imprez 
sportowych Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Czy długo zastanawialiście się nad złoże-
niem oferty na jej organizację?

– Niezbyt długo, już od jakiegoś czasu 
chcieliśmy zorganizować w naszym woje-
wództwie dużą krajową imprezę. Ponadto 
od dawna koledzy z innych województw 
namawiali nas na organizację tych igrzysk 
w środku Polski – powód prosty, każdy ma 
do nas blisko. Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
to impreza szczególna. Wymaga szerokiej 
współpracy z samorządem wojewódzkim i 
lokalnym. Uzyskaliśmy przychylność i przy-
rzeczenie wsparcia tego przedsięwzięcia 
przez cały samorząd województwa łódz-
kiego, w tym marszałka Witolda Stępnia i 
wicemarszałka odpowiedzialnego za sport 
Dariusz Klimczaka. 

– To ogromne przedsięwzięcie logistycz-
ne i organizacyjne? 

– Nie boimy się wyzwań i mamy, jako 
organizacja wojewódzka, duże doświadcze-
nie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
podobnych imprez. Co roku organizujemy 
np. Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe 
LZS czy nasze Letnie Igrzyska Sportowo-
Rekreacyjne, w których uczestniczy rów-
nież kilkaset osób. Igrzyska krajowe są o 
tyle trudniejsze w organizacji, że przyjeż-
dża kilkaset osób na trzy dni – trzeba im 
zapewnić spanie, jedzenie i czas wolny. W 
tym roku w igrzyskach uczestniczyć będzie 
więcej osób niż w kilku poprzednich, gdyż 
poszerzyliśmy program o sporty wyczy-
nowe. Spodziewamy się przyjazdu ponad 
1100 osób. Pragnę też nadmienić, że po 
raz pierwszy od dłuższego czasu uczestnicy 
igrzysk będą mieli wszystko na „wyciągnię-
cie ręki”.

– Wybraliście na miejsce Igrzysk Spałę, 
dlaczego?

– Znajduje się tu najlepszy w naszym 
województwie i nie tylko, kompleks sporto-
wy – Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich. Jak napisał 
w swojej książce „Sprint przez historię’’ 

Przemysław Babiarz – „Istnieje coś takiego 
jak geniusz tego miejsca (...). Współcześni 
sportowcy stąpają po śladach dawnych 
olbrzymów i sami od tego rosną, ku swojej 
chwale i naszej radości”. Chcemy, by nasi 
uczestniczy też stąpali śladami olbrzymów i 
poczuli magię tego miejsca. Ponadto znamy 
ten kompleks, organizujemy tu niektóre 
nasze wojewódzkie imprezy. 

– Już dwa razy organizowaliście w Spale 
Ogólnopolskie Igrzyska, gospodarzem 
więc jesteście po raz trzeci.

– W zasadzie po raz czwarty, jeśli dodać 
do tego zorganizowane w 1999 roku 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS Młodzieży 
Szkół Rolniczych i Leśnych. Uczestniczyło 
w nich wtedy 1320 zawodników i zawodni-
czek z 48 województw i 175 szkół. Najlepszą 
szkołą okazała się ZSR Białystok. Po raz 
pierwszy Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Mieszkańców Wsi odbyły się w Spale w 
2001 roku. I po raz pierwszy wprowadzo-
no wtedy blok integracyjny. Przyjechało 
180 niepełnosprawnych zawodników z 
15 Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i klubów z 
7 województw. Startowali w 10 konkuren-
cjach. Po raz pierwszy też igrzyska te odby-
ły się w wersji oszczędnościowej, na mie-
siąc przed imprezą dotarła do Zrzeszenia 
decyzja UKFiS o pomniejszeniu środków 
budżetowych. W efekcie zrezygnowaliśmy 
z wyczynu – rozegrano tylko zawody jeź-
dzieckie (na terenie Stadniny Ogierów w 
Bogusławicach) i lekkoatletyczne. W sumie 
w tych igrzyskach uczestniczyło 1420 osób.

Po raz drugi ogólnopolskie igrzyska gości-
ły w Spale w 2004 roku. Honorowy patronat 
przyjął wtedy, zresztą po raz szósty z rzędu, 
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 
Rywalizacja odbyła się w 7 dyscyplinach 
wyczynowych – kolarstwo szosowe i MTB, 
lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie cięża-
rów, tenis stołowy, łucznictwo oraz bloku 
konkurencji rekreacyjnych, turystyce i bloku 
integracyjnym dla zawodników niepełno-
sprawnych. Uczestniczyło w nich 2166 osób, 
w tym wielu świetnych zawodników, jak np. 
lekkoatleta Paweł Czapiewski, w podnosze-
niu ciężarów siostry Smosarskie, w zapasach 
Kamil Skaskiewicz, Mariusz Łoś, Sebastian 
Kaczmarzyk, Agnieszka Wieszczek (obecnie 
Kordus, przyszła medalistka olimpijska), w 
tenisie stołowym Marcin Kusiński, Bartosz 
Such, Chińczyk Wang Zeng Yi, w kolarstwie 
Aleksandra Dawidowicz i Michał Gołaś, 
w łucznictwie Karina Lipiarska (obec-
nie Lipiarska-Pałka, olimpijka), Wioletta 
Myszor czy Agata Bulwa. Mamy nadzieję, 

że na XX igrzyska przyjadą także znakomici 
zawodnicy.

– Dlaczego władze Krajowego Zrzeszenia 
zdecydowały się na poszerzenie progra-
mu? Sport wyczynowy gościł na Igrzyskach 
ostatni raz w 2010 roku.

– Gdy w 1997 roku decydowaliśmy o 
organizacji pierwszych Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS, miało to być spotkanie najlep-
szych sportowców Zrzeszenia w wiodących 
dyscyplinach, z tymi, którzy sport traktują 
rekreacyjnie, ale niezwykle poważnie i do 
występów na igrzyskowych arenach przy-
gotowują się nieraz przez cały rok. Walka 
wśród amatorów, w przeciąganiu liny, wyci-
skaniu odważnika, czy w siatkówce wzbudza 
może nawet więcej emocji niż u „wyczy-
nowców". Amatorzy liczą też na spotkanie 
ze sportowcami, niejednokrotnie mistrzami 
Europy czy świata. 

Zrezygnowaliśmy od 2011 roku ze sportu 
wyczynowego przede wszystkim ze wzglę-
dów finansowych. Doszliśmy jednak do 
wniosku, że warto do tej pierwszej idei 
powrócić, bo bez wyczynu igrzyska tracą 
swoją sportową magię. Biorąc więc pod 
uwagę dobre wyniki osiągnięte w 2016 roku 
we współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży, głównie dzięki realizacji programów 
Wiodących Ludowych Klubów Sportowych 
i Ośrodków Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży, zdecydowaliśmy się wprowadzić 
blok wyczynowy w kategoriach junior-
skich. Więc w Spale nasi „zawodowcy” 
walczyć będą o Puchar Przewodniczącego 
Krajowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atlety-
ce, zapasach (styl klasyczny i wolny, zapasy 
kobiet), podnoszeniu ciężarów i piłce siat-
kowej plażowej.

– Dziękuję za rozmowę.
Iwona Derlatka

Stąpać śladami sportowych olbrzymów

Rozmowa z Markiem Mazurem, wiceprzewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS 
i przewodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi
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Drodzy Uczestnicy Igrzysk,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz samorządowych województwa łódzkiego, 
powiatu Tomaszów Mazowiecki i gminy Inowłódz serdecznie witam wszystkich uczestników XX 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS.

Ludowe Zespoły Sportowe dzisiaj, to setki tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, zawodników i sympatyków, którzy 
z pasją oddają się działalności sportowej, to Wy – drodzy uczestnicy jubileuszowych XX Igrzysk LZS. 
Ludowe Zespoły Sportowe to historia – z której jesteśmy dumni, teraźniejszość – którą współtworzymy obraz polskiego 
sportu, ale przede wszystkim przyszłość – przez którą swoją ciężką pracą i wysiłkiem dajecie nadzieję na rozwój naszego 
Zrzeszenia przez kolejne lata i sukcesy, które zapewnicie na arenie międzynarodowej dla polskiego sportu.

Igrzyska LZS mają swoją wieloletnią historię i cieszą się zasłużoną popularnością i zainteresowaniem. Są okazją do 
sportowej rywalizacji w duchu fair play, sprawdzenia własnych umiejętności i porównania ich z osiągnięciami Kolegów 
i Koleżanek z całej Polski. Jestem przekonany, że wrażeń i emocji sportowych nie zabraknie. Wszystkim rywalizującym 
chciałbym także powiedzieć: jeśli wystartowałeś i dotarłeś do mety, masz prawo czuć się zwycięzcą.

Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim organizatorom – władzom samorządowym, na czele z Marszałkiem 
Województwa Łódzkiego, Panem Witoldem Stępniem i wicemarszałkiem, Panem Dariuszem Klimczakiem oraz 
Koleżankom i Kolegom z Łódzkiego Zrzeszenia LZS – za zaangażowanie i wysiłek, który włożyliście w powodzenie tej 
imprezy. Wszystkim zawodnikom, ich opiekunom i trenerom życzę, by aktywny udział w Igrzyskach stanowił źródło 
zadowolenia i sportowej satysfakcji. 

Tu i teraz tworzycie historię Ludowych Zespołów Sportowych i całego polskiego sportu!

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący

Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

Ogólnopolskie Igrzyska LZS to wielkie 
wydarzenie sportowe naszego Zrzeszenia 
– największa impreza w roku, prawdzi-
we sportowe święto. By tu trafić, trzeba 
często przejść przez sito eliminacji powia-
towych i wojewódzkich. To też Igrzyska 
szczególne – jubileuszowe. Spotykamy się 
po raz dwudziesty – i jesteśmy przekonani, 
że będą wśród nas także ci, którzy star-
towali w pierwszych Igrzyskach, w 1997 
roku w Siedlcach. Igrzyska będą okazją do 
spotkania pokoleń – organizatorzy zaprosili 
bowiem wielu działaczy, którzy 60 czy 50 lat 
temu zakładali koła Ludowych Zespołów 
Sportowych w swoich małych ojczyznach, 
byli pionierami w organizowaniu życia 
sportowego w środowisku wiejskim. 

Szczególnym miejscem jest też Spała, 
słynna nie tylko w Polsce z kompleksu 
sportowego – Centralnego Ośrodka Sportu 

– Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, w 
którym najlepsi polscy sportowcy szlifowali 
lub szlifują swoją formę na najważniejsze 
imprezy sportowe. Kilka dni przed nami 
swój pobyt zakończyli siatkarze, którzy 
przygotowywali się do trwających właśnie 
Mistrzostw Europy. Przyjeżdżają tu znako-
mici sportowcy zagraniczni, np. Spała była 
ulubionym miejscem przygotowań Sergieja 
Bubki, fenomenalnego tyczkarza, w zeszłym 
roku przed Igrzyskami w Rio trenował tu 
późniejszy medalista olimpijski, również 
tyczkarz Brazylijczyk Thiago Braz da Silva, 
częstym gościem jest też aktualny mistrz 
świata w skoku wzwyż Mutazz Isa Baszrim, 
który ma polskiego trenera. Warto więc 
się bacznie rozglądać – można tu spotkać 
niejedną sportową gwiazdę. Nie zabraknie 
ich także na naszych igrzyskach – będą to 
wschodzące gwiazdy, bo juniorskie – lekko-

atleci, zapaśnicy, atleci i siatkarze plażowi. 
Pozostali uczestnicy mierzyć się będą w 
takich konkurencjach jak: piłka siatkowa 
3-osobowa, piłka nożna 5-osobowa, prze-
ciąganie liny czy wyciskanie odważnika. 
Będzie także można podziwiać sportow-
ców z niesprawnością intelektualną – ich 
rywalizacja jest zawsze niezwykle emocjo-
nująca. Atrakcją będzie niewątpliwie mecz 
piłki nożnej Krajowe Zrzeszenie LZS kontra 
Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Zapraszamy w imieniu organizatorów: 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Łodzi oraz partnerów 
– Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 
Mazowieckim, Gminy Inowłódz i naszego 
sponsora, Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. 
UNIQA. 

Impreza uzyskała dofinansowanie MSiT.

SPAŁA 2017

XX Ogólnopolskie Igrzyska LZS

W dniach 25-27 sierpnia spotkamy się na arenach sportowych w Spale, by rywalizować i świetnie się bawić. Przyjedzie ponad 
1100 osób, w tym prawie 1000 sportowców – tych, którzy uprawiają sport wyczynowo i amatorsko. Dla tych ostatnich rekreacja 
i sport to styl życia. Emocjonować się będziemy pojedynkami zespołów wojewódzkich, liczyć punkty, cieszyć się ze zwycięstw i 
niejednokrotnie płakać po porażkach. „Ćwierkać”, słać esemesy i zdjęcia, by pochwalić się sukcesami swoimi i kolegów.
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Corocznie podsumowując swoją działal-
ność, Rada Wojewódzka wyróżnia najlepsze 
organizacje gminne i miejsko-gminne, po-
wiatowe, najlepsze kluby w sporcie maso-
wym i wyczynowym, najlepsze szkoły i sek-
cje turystyczne, wybiera też 10 najlepszych 
sportowców. To nagroda dla działaczy, spor-
towców i trenerów za ich żmudną codzien-
ną pracę i sukcesy. W 2016 roku najlepszą 
Radą Powiatową okazała się ta z Piotrkowa 
Trybunalskiego, której przewodniczącym 
jest Grzegorz Adamczyk. Najlepszą Radą 
Gminną/Gminno-Miejską wybrano Radę 
MG ZLZS w Zelowie, na której czele stoi 
Szymon Krajda. W sporcie masowym naj-
lepszym klubem okazał się ULKS Działo-
szyn (prezes Zbigniew Słomski), zajmując 
pierwsze miejsce po raz piąty z rzędu. Warto 
zaznaczyć, że WZ LZS w Łodzi chyba jako 
jedyne w kraju nagradza swoich członków 
zbiorowych za działalność na rzecz upo-
wszechniania sportu masowego. ULKS 
Działoszyn to klub, który powstał w 2010 
roku i prowadzi sekcje piłki nożnej, siat-
kówki, koszykówki, tenisa stołowego, strze-
lectwa sportowego, lekkoatletyki, szachów i 
warcabów. Obecnie zrzesza ok. 400 osób. 

W kategorii najlepszy klub w sporcie wy-
czynowym na pierwszym miejscu uplasował 
się KS Społem Łódź. Najlepszym sportow-
cem wybrano maratończyka Artura Ko-
złowskiego z MULKS MOS Sieradz, uczest-
nika IO w Rio de Janeiro, mistrza Polski. 
Drugie miejsce zajął zapaśnik Mateusz Ber-
natek z AKS Piotrków Trybunalski, mistrz 
Europy młodzieżowców, a trzecie pancze-
nista Zbigniew Bródka z UKS Błyskawica 
Domaniewice, mistrz Polski na dystansach.

Nagrodę dla najlepszej sekcji turystycz-
nej otrzymała Rada Gminna Z LZS w Woli 

Krzysztoporskiej. Nie zabrakło też nagród 
dla najbardziej usportowionych szkół, to 
przecież w nich trwa najważniejsza praca u 
podstaw. Najlepsze szkoły w 2016 roku to: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie, Gimna-
zjum w Rozprzy, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kleszczowie i Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Zelowie. 

We współzawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży, prowadzonym przez MSiT, w 
generalnej punktacji województw Krajowego 
Zrzeszenia za rok 2016, łódzka organizacja 
plasuje się na 9. miejscu. Dla województwa 
punktowało 37 klubów, a najwięcej punktów 
przyniosło: podnoszenie ciężarów, kolar-
stwo, lekka atletyka, łucznictwo, kajakarstwo 
slalomowe, strzelectwo sportowe i zapasy w 
stylu klasycznym. We współzawodnictwie 
zrzeszeniowym, gdzie pod uwagę brane są 
wyniki w mistrzostwach Krajowego Zrze-
szenia LZS, Wojewódzkie Zrzeszenia LZS w 
Łodzi zajęło w 2016 roku 6. miejsce.

Kluby i sportowcy

Do klubów, które przynoszą Łódzkie-
mu Zrzeszeniu LZS najwięcej punktów we 
współzawodnictwie dzieci i młodzieży oraz 
rozgłos krajowy ze względu na osiągnięcia 
seniorów należą m.in.: UKS Błyskawica Do-
maniewice, AKS Piotrków Trybunalski, LKK 
Drzewica, LKS Dobryszyce i LKS Omega 
Kleszczów, LUKS Gryf Bujny, KS Społem 
Łódź czy LKS Opocznianka Opoczno. 

Niewątpliwie marką sportową łódzkiego 
Zrzeszenia jest AKS Piotrków Trybunal-
ski, zwycięzca Krajowej Ligi Zapaśniczej, 
pierwszej na świecie zawodowej ligi, która 
ruszyła w tym roku. Klub powstał w 1999 
roku, specjalizuje się w zapasach w stylu kla-
sycznym i od niedawna w zapasach kobiet. 
Jego dyrektorem sportowym, jest wicemistrz 
olimpijski z Barcelony Piotr Stępień, a preze-
sem Tomasz Olejnik. Jako trenerzy pracują 
Henryk Grabowiecki, Mariusz Pawłowski 
i Karol Sala. Do najlepszych zawodników 
tego klubu należą Mateusz Bernatek, m.in. 
mistrz Europy juniorów i młodzieżowców, 
Radosław Grzybicki, wielokrotny mistrz 
Polski, An drzej Deberny, Dawid Szkodziń-

ski i młode zapaśniczki Nikola Dytrych, Ju-
lia Michalska czy Aleksandra Skudlara. Piotr 
Stępień ciągle poszukuje młodych talentów, 
organizuje spotkania w piotrkowskich i nie 
tylko podstawówkach – młodzi zapaśnicy 
AKS pokazują swoim kolegom, co to są: wa-
lizki, młynki, wózki – chcąc spełnić swoje 
marzenie – wychować mistrza olimpijskie-
go. Klub jest organizatorem wielu festynów 
i imprez sportowych. 

UKS Błyskawica Domaniewice to klub, 
który rozsławił mistrz olimpijski w łyżwiar-
stwie szybkim Zbigniew Bródka. Trenuje 
pod okiem Mieczysława Szymajdy w tym 
klubie od najmłodszych lat. Zaczynał od 
short tracka (był wielokrotnym mistrzem 
kraju), potem przerzucił się na długi tor i w 
ciągu 3 lat zrobił ogromne postępy. Sekcja 
łyżwiarstwa szybkiego liczy obecnie kilku-
dziesięciu młodych zawodników – do wybi-
jających się należy zaliczyć Wojciecha Suta 
i braci Artura i Sebastiana Janickich, którzy 
w 2016 roku zdobyli brązowy medal MP w 
drużynie. Druga sekcja działająca w klu-
bie – lekkoatletyczna – też może pochwalić 
się sukcesami w najmłodszych kategoriach 
wiekowych. Do obiecujących sportowców 
należą m.in.: Angelika Woźniak w rzucie 
młotem (mistrzyni OOM’16 uczestniczka 
tegorocznych MŚ w Nairobi i Olimpijskie-
go Festiwalu Młodzieży Europy), Weronika 
Kaźmierczak w skoku wzwyż, bracia Jakub 
(skok wzwyż) i Patryk (trójskok) Pająkowie.

Kolejny klub ważny dla łódzkiego zrzesze-
nia to LKK Drzewica. Początki kajakarstwa 
slalomowego w Drzewicy datują się od 1978 
roku. W 1983 roku wybudowano sztuczny 
tor slalomowy na rzece Drzewiczce. Był to 
pierwszy sztuczny tor slalomowy na nizi-
nach w Polsce i trzeci co do trudności w Eu-

23 kwietnia 2016 roku na wojewódzkim zjeździe, który odbył się Łodzi, wybrano nowe władze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. 
Przewodniczącym Rady został Marek Mazur, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2004 roku, wiceprzewodniczącymi Szczepan Krajda 
(pow. bełchatowski) i Zdzisław Wawrzewski (pow. piotrkowski), sekretarzem Janusz Kamiński (pow. radomszczański), a skarbnikiem 
Zbigniew Słomski (pow. pajęczański). Na Krajowym Zjeździe Delegatów LZS, który odbył się w maju 2016 roku, Marek Mazur został 
wiceprzewodniczącym Rady Głównej KZ LZS, a Zdzisław Wawrzewski wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi zajmuje w Krajowym Zrzeszeniu LZS pierwsze miejsce pod względem ilości członków – jest ich ponad 24 
tysiące, z czego 17 700 to młodzież do lat 18. Są oni zrzeszeni w 554 stowarzyszeniach (w tym 83 to organizacje gminne i powiatowe). Co 
roku organizuje 11 500 imprez sportowych, w których uczestniczy ponad 550 tysięcy osób oraz ponad 550 imprez turystycznych, w których 
uczestniczy 20 tysięcy osób.
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ropie. Obecny tor wybudowano 2005 roku. 
Sukcesów też mają sporo – w 2000 roku na 
IO w Sydney Krzysztof Kołomański i Micha-
ła Staniszewski (obaj już niestety nie żyją) 
wywalczyli srebrny medal w slalomie. Inny 
zawodnik tego klubu Mariusz Wieczorek 
był wicemistrzem świata i mistrzem Euro-
py. Mistrzami świata juniorów byli Krzysz-
tof Supowicz i Grzegorz Kiljanek. Na IO w 
Rio de Janeiro startowali Piotr Szczepański 
(5. miejsce) i Natalia Paciernik (11. miej-
sce). Obecnie do najlepszych zawodników 
tego klubu należą juniorzy: Krzysztof Zych i 
Wojciech Klata (3. miejsce na MŚ juniorów), 
Adam Kopczyński, Michał Franczak, Prze-
mysław Nowak. Klub jest też organizatorem 
wielu prestiżowych imprez jak mistrzostwa 
Polski czy OOM.

Bardzo popularne w łódzkim Zrzeszeniu 
jest podnoszenie ciężarów i wiele klubów 
takich jak: LUKS Gryf Bujny, LKS Opocz-
nianka Opoczno, UMLKS Radomsko, KKK 
Włókniarz Konstantynów Łódzki, LKS 
Omega Kleszczów i LKS Dobryszyce może 
poszczycić się sporymi sukcesami, szczegól-
nie w najmłodszych kategoriach wiekowych. 
W dwóch ostatnich klubach trenerem jest 
Sebastian Ołubek. Jego podopiecznymi są 
m.in.: Sylwia Oleśkiewicz (mistrzyni Europy 
do lat 15 z 2013 i do lat 17, aktualna mistrzy-
ni Polski do lat 20), Klaudia Głąb (mistrzyni 
Polski do lat 20), Kamil Oleśkiewicz, a tak-
że Klaudia Ołubek. LKS Omega Kleszczów 
to klub wielosekcyjny, sukcesy odnoszę też 
młodzi lekkoatleci np. Marta Olczyk specja-
lizująca się w biegu na 3000 metrów.

ULKS Gryf Bujny powstał w 1997 r., dzia-
ła przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Założycielami 
byli: ówczesny dyrektor szkoły Wojciech 
Kaczmarek, Władysław Wawrzyńczak – 
przewodniczący GZ LZS i trener Henryk 
Furmaniuk, który został ściągnięty do Bu-
jen, by tworzyć sekcję podnoszenia cięża-
rów. Zdobyli już ponad 80 medali na mi-
strzostwach Polski. Można powiedzieć, że 
Henryk Furmaniuk specjalizuje się w treno-
waniu... rodzeństw – jego zawodnikami byli 
bracia Grelowie, Szczepanikowie, Tomczy-
kowie, a ostatnio odkrył kolejne perełki – 
rodzeństwo Hyla. Karolina to m.in. mistrzy-
ni OOM ‘17, wicemistrzyni Europy do lat 
15, jej brat Łukasz to wicemistrz Europy do 
lat 15 z ubiegłego roku. Jego podopiecznym 
jest też Olaf Pasikowski, brązowy medalista 
U-15 z 2016 roku. Nie tylko „ciężarami” żyją 
Bujny. Niezwykle energiczna prezes tego 

klubu Anetta Mielczarek, nauczycielka wf w 
ZSR CKP otrzymuje wyróżnienia za działal-
ność na rzecz sportu masowego. Jest świetną 
organizatorką różnego rodzaju imprez spor-
towo-rekreacyjnych propagujących zdrowy 
styl życia. W 2014 roku była główną orga-
nizatorką festynu, który w konkursie Kra-
jowego Zrzeszenia i MSiT na najciekawszą 
inicjatywę upowszechniającą sport masowy 
zdobył I miejsce, rok później ten konkurs 
wygrało Gminne Zrzeszenie LZS w Woli 
Krzysztoporskiej, a współpartnerem był 
bujeński klub. W gminie Wola Krzysztopor-
ska są jeszcze dwa kluby – LUKS Athletic 
– specjalizujący się w zapasach i LUKS Te-
nis-Club – w tenisie stołowym. Jeśli do tego 
dodamy bardzo prężnie działającą przy GZ 
LZS sekcję turystyczną, która często uczest-
niczy w imprezach organizowanych przez 
wojewódzkie i krajowe Zrzeszenia, za którą 
odpowiedzialna jest również nauczycielka z 
ZSR CKP Jolanta Kordowiak, to otrzymamy 
niezwykle usportowiony obraz krzysztopor-
skiej gminy. 

Kolejny klub posiadający silną sekcję 
podnoszenia ciężarów to LKS Opocznianka 
Opoczno, której najjaśniejszą gwiazdą jest 
Bartłomiej Adamus, aktualny wicemistrz 
świata U-17 trenowany przez Krzysztofa 
Maja i Mariusza Salamona. Opocznianka to 
jeden z najstarszych klubów na Ziemi Łódz-
kiej – powstał w 1946 roku. Sekcja podno-
szenia ciężarów powstała w 1979 roku i mia-
ła w przeszłości wiele sukcesów. Wcześniej, 
bo już w 1958 roku powstała sekcja kolar-
ska, z której w 1994 roku powstał LKS Optex 
Opoczno, a jego zawodnikami byli m.in.: 
Sławomir Barul, Marek Galiński czy Dorota 
Warczyk – mistrzowie w przełajach i kolar-
stwie górskim.

Od kilkunastu lat członkiem WZ LZS w 
Łodzi jest Klub Sportowy Społem Łódź 
– ma on bogatą tradycję, powstał w 1927 
roku (w tym roku obchodzi 90-lecie swo-
jego istnienia) – zawsze był klubem wie-
losekcyjnym. Kiedyś największą gwiazdą 

tego klubu był Grzegorz Filipowski – jeden 
z najlepszych łyżwiarzy figurowych świata. 
Obecnie największe sukcesy odnoszą łucz-
nicy, kolarze i strzelcy. Do najlepszych na-
leżą: mistrzyni Polski juniorek w kolarstwie 
torowym Paulina Petri, Agnieszka Nagay i 
Klaudia Buczek w strzelectwie sportowym, 
Magdalena Śmiałkowska i Marek Szafran w 
łucznictwie.

Najpopularniejszą dyscypliną w całym 
Zrzeszeniu nadal pozostaje piłka nożna, 
nie inaczej jest w województwie łódzkim. 
Można powiedzieć, że każdy sportowiec za-
czynał od piłki nożnej, np. Krzysztof Sujka, 
wicemistrz świata w kolarstwie szosowym 
zaczynał swoją karierę sportową od piłki 
nożnej w LZS w Dłutowie. W klubach LZS 
wychowało się wielu piłkarzy, którzy póź-
niej grali w reprezentacji i renomowanych 
klubach europejskich, m.in.: Marcin Kuźba, 
wychowanek LZS Lubochnia, Jacek Krzynó-
wek LZS Chrzanowice, Dariusz Żuraw LKS 
Ostrówek. Może „w świat” pójdą też młodzi 
zawodnicy LKS Ceramika Opoczno, zwy-
cięzcy turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” z 
2016 i zdobywcy II miejsca w 2017 roku? 

Najważniejsze imprezy

Co roku kluby, rady gminne i powiatowe 
oraz rada wojewódzka organizują ponad 11 
500 imprez sportowych. Do najważniejszych 
należą mistrzostwa WZ LZS w takich spor-
tach jak: lekkoatletyka, tenis stołowy, biegi 
przełajowe, piłka nożna, piłka siatkowa, pla-
żowa piłka siatkowa, koszykówka, warcaby, 
strzelectwo. Uczestniczy w nich setki za-
wodników, są sprawdzianem pracy trenerów 
i działaczy. 

Jedną ze sztandarowych imprez są Letnie 
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Woje-
wództwa Łódzkiego. W tym roku odbyły się 
one w Spale, w poprzednich latach najczę-
ściej odbywały się w Ręcznie, gdzie znajdu-
je się Ośrodek Sportowo Szkoleniowy LZS. 
W tegorocznych igrzyskach wzięło udział 
ponad 800 osób, a zawodnicy rywalizowali 
w grach zespołowych – koszykówka, piłka 
nożna, piłka siatkowa, przeciąganie liny – 
oraz w konkurencjach lekkoatletycznych: 
skok w dal, pchnięcie kulą, biegi przełajowe 
(od 800 do 3000 m). Były to także elimina-
cje do udziału w Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS. Organizowanie tego typu imprez ma 
w Ludowych Zespołach Sportowych bogatą 
tradycję. Na terenie województwa łódzkiego 
najstarszą historię mają Igrzyska Ziemi Wie-
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luńskiej – pierwsze odbyły się w 1947 roku 
w Skomlinie.

Od wielu lat łódzkie Zrzeszenie wspólnie 
z Sejmikiem Województwa Łódzkiego jest 
organizatorem Spartakiady Władz Samo-
rządowych Województwa Łódzkiego. Pra-
wo startu w niej mają m.in.: radni różnych 
szczebli, wójtowie, prezydenci miast oraz 
parlamentarzyści. Rozgrywane są zawody 
w kręglach, tenisie stołowym, strzelectwie, 
mini golfie, piłce siatkowej i konkurencjach 
rekreacyjnych. W tym roku spartakiada od-
bywa się po raz siedemnasty.

Kolejną ważną imprezą są Ogólnopol-
skie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia 
LZS w Wolborzu, które odbywają się zwy-
kle na początku października. Są one także 
mistrzostwami WZ LZS w Łodzi. Startują w 
nich zawodnicy w kilku kategoriach wieko-
wych – od 11-latków po mastersów. Zwykle 
pojawia się w Wolborzu od 700 do 900 bie-
gaczy, choć były lata gdy ta liczba przekra-
czała 1000 uczestników. 

Działacze

Bez ludzi organizujących życie sportowo-
rekreacyjne na wsi, sport w środowisku wiej-
skim i w małych miasteczkach w takim wy-
miarze jak obecnie by nie istniał. To często w 
małych miejscowościach „rodzą się” talenty 
na miarę mistrza świata czy mistrza olimpij-
skiego. Ktoś musi jednak stworzyć miejsce 
i zapewnić warunki, by ten talent odkryć i 
wyszlifować, innym zaś po prostu umożliwić 
kontakt ze sportem. W województwie łódz-
kim, na rzecz rozwoju kultury fizycznej na 
wsi pracowało i pracuje wielu działaczy. Nie 
sposób wymienić ich wszystkich. Oto więc 
kilka nazwisk. Niewątpliwie jednym z naj-
bardziej zasłużonych działaczy jest Marek 
Mazur, przewodniczący łódzkich struktur. 
Z LZS związany od 1976 r. Od roku 2004 
jest przewodniczącym Rady Wojewódz-
kiej. Szczepan Krajda od 2008 roku jest 
wiceprzewodniczącym RW w Łodzi. Swoją 
przygodę ze sportem zaczął w 1969 roku re-
aktywując koło LZS w Łobudzicach, został 
jego prezesem w wieku 15 lat. Następnie ak-
tywnie działał w Zelowie. Od 1999 roku jest 
wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej w 
Bełchatowie. Zdzisław Wawrzewski działa 
w LZS od 1979 roku, obecnie jest wiceprze-
wodniczącym Rady Wojewódzkiej. Główny 
koordynator wszystkich imprez sportowo-
turystycznych organizowanych na szczeblu 
wojewódzkim. Władysław Wawrzyńczak 

– członek LZS w Gorzkowicach od roku 
1950. Od 1967 r. związany z gminą Wola 
Krzysztoporska, a od 2003 z ULKS Gryf 
Bujny. Krzysztof Wójcik – od 1975 roku 
kieruje ośrodkiem sportowo-szkoleniowym 
LZS w Ręcznie. Założyciel LZS Czartoria, 

przewodniczący Rady Gminnej w Ręcznie, 
członek Rady Wojewódzkiej. Piotr Mróz 
– to postać szczególnie zasłużona dla tu-
rystyki. Dzięki niemu sekcja turystyki LKS 
Koluszki od wielu lat należy do najlepszych 
w województwie. Janusz Kamiński – dzia-
łacz LZS od 1974 roku. Założyciel LZS Zapał 
Krzętów, LZS Drukarz Radomsko, UMLKS 
Radomsko. Od 1999 roku przewodniczący 
Rady Powiatowej w Radomsku. Obecnie se-
kretarz Rady Wojewódzkiej. Maria Moraw-
ska – od 1991 r. członek Prezydium Rady 
Wojewódzkiej w Piotrkowie Tryb. i od 2000 
r. w Łodzi. Bardzo zaangażowana w rozwój 
sportu masowego w gminie Żarnowo. Obec-
nie przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej.

Spała to znana miejscowość wypoczynko-
wa nad Pilicą na terenie dawnej Puszczy Pi-
lickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobra-
zowego. W jej okolicach odbywały się kiedyś 
polowania, w których uczestniczyli królowie 
polscy, carowie rosyjscy i prezydenci Polski 
Międzywojennej. Spała była letnią rezyden-
cją prezydentów Stanisława Wojciechow-
skiego i Ignacego Mościckiego. 

W 1886 roku symbolem i herbem Spały 
stał się żeliwny posąg żubra, naturalnej wiel-
kości, stojący w parku. Nie od razu posta-
wiono go tutaj. Najpierw stał pomiędzy Haj-
nówką a Białowieżą, potem zabrano go do 
Moskwy. Staraniem władz polskich w 1924 
r. wrócił do Warszawy i stał na dziedzińcu 
Zamku Królewskiego. Dopiero na życzenie 
prezydenta Ignacego Mościckiego umiesz-
czono go w Spale, na starym miejscu. W 
czasie wojny Niemcy odcięli mu głowę. Po 
długich poszukiwaniach głowę odnaleziono 
i przyspawano (widoczny ślad). Do dzisiaj 

toczą się dyskusje czy ma stać w Białowieży, 
czy w Spale. 

W 1928 roku odbyły się w Spale dożynki, 
w których uczestniczyło prawie 38 tysięcy 
ludzi. Specjalnie na tę okazję zbudowano 
stadion i kuchnię dożynkową, a później 
także obszerną halę. Prezydenckie dożyn-
ki kontynuowano aż do wybuchu II wojny 
światowej. Po wojnie reaktywował je prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski w roku 2000.

Natomiast w latach 50. XX wieku stadion 
dożynkowy stopniowo przejmował funkcje 
ośrodka przygotowań sportowców. Tu przy-
gotowywali się nasi lekkoatleci przed wyjaz-
dem na igrzyska olimpijskie w Melbourne, 
wtedy też przeprowadzono remont stadio-
nu. Obecnie Centralny Ośrodek Sportu – 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich jest jed-
nym z bardziej znanych w Europie. W skład 
kompleksu wchodzi kryta hala sportowa i 
basen, siłownie, hala do podnoszenia cięża-
rów i do piłki siatkowej, boiska do piłki pla-

żowej, hala kryta do piłki plażowej, stadion 
lekkoatletyczny, boiska treningowe trawiaste 
i ze sztuczną nawierzchnią, korty, gabinety 
odnowy biologicznej i hotele.

Warto tu zobaczyć kościół parafialny, 
drewniany z 1926 roku w stylu zakopiań-
skim pw. Królowej Polski i kapliczkę muro-
waną z XX wieku. 

Ostatnio Spała szybko się rozwija. Pry-
watni inwestorzy kupili i odrestaurowali 
historyczne obiekty, powstały nowe hotele 
i restauracje. Zbudowano ścieżkę rowerową 
z Tomaszowa Mazowieckiego do Spały. Od-
bywa się tu wiele imprez adresowanych do 
szerszej publiczności: Dożynki Prezydenc-
kie, Jarmark Spalski i Hubertus.

Spała – tu rodzą się zwycięzcy
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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

Podnoszenie Ciężarów do lat 15 i 17 SIEDLCE 2017

Ponad 250 zawodniczek i zawodników 
z 45 klubów walczyło od 4 do 7 maja na 
pomoście w Siedlcach o tytuły mistrzów 
Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów 
do lat 15 i 17. Najlepszymi zawodnikami 
mistrzostw wg klasyfikacji Sinclaira okazali 
się: aktualny wicemistrz świata Bartłomiej 
Adamus (LKS Opocznianka Opoczno) 
wśród zawodników do lat 17, w gronie mło-
dzików Konrad Romańczuk (SKS Feniks 
Siedlce), wśród zawodniczek do lat 15 najlep-
sza była Monika Marach (MGLKS Tarpana 
Mrocza), a wśród juniorek młodszych jej 
koleżanka klubowa Wiktoria Wołk. Łączną 
klasyfikację klubową wygrał MKS Unia 
Hrubieszów przed KS Promień Opalenica 
i MGLKS Tarpan Mrocza, wojewódzką – 
lubelskie, przed mazowieckim i łódzkim. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i WLKS Siedlce. Impreza 
uzyskała dofinansowanie z MSiT.

Na pomoście w Siedlcach 3 młodzicz-
ki ustanowiły rekordy kraju. Sztangistka 
MGLKS Tarpana Mrocza Monika Marach 
zaliczyła 64 kg, poprawiając o kilogram w 
rwaniu rezultat Marty Kożuchowskiej (AKS 
Myślibórz) sprzed dwóch lat, Julia Janiak 
(MKS Unia Hrubieszów) ustanowiła nowe, 
bo pierwsze, rekordy kraju w kat. +75 kg 
(nowa kategoria wagowa obowiązująca od 
tego roku) – dwubój 142 kg, rwanie – 65 kg i 

podrzut – 77 kg. Podobnie było w kat. 75 kg 
– rekordy ustanowiła w rwaniu, podrzucie 
i dwuboju Karolina Siekierzycka (UOLKA 
Ostrów Maz.).

Wśród juniorek młodszych rekordy 
Polski ustanowiono w nowych wagach – 90 
kg i +90 kg. W pierwszej z nich, na listę z 
najlepszymi rezultatami w kraju wpisała się 
Oliwia Średzińska (LKS Horyzont Mełno), 
która w rwaniu uzyskała 75 kg, w podrzu-
cie – 94 kg i w dwuboju – 169 kg. W wadze 
+90 kg rekord kraju w rwaniu ustanowiła 
Weronika Olejnik (LKS Polwica Wierzbno) 
– 68 kg, a w podrzucie i dwuboju Martyna 
Komorowska (KS Promień Opalenica) – 86 
kg i 150 kg. Dwa rekordy Polski w rwaniu, 
kat. 75 kg, ustanowiła Milena Rutkowska 
(CLKS Mazovia Ciechanów) – 75 i 77 kg.

Najjaśniejszym punktem zmagań junio-
rów młodszych był występ Bartka Adamusa, 
który wygrał bez problemu, uzyskując w 
Siedlcach taki sam rezultat jak ten, który 
w stolicy Tajlandii dał mu srebro MŚ 
U-17. Przy okazji nasz najlepszy aktual-
nie siedemnastolatek atakował w podrzucie 
rekord Polski – 180 kg należący do Adriana 
Zielińskiego. Zarzucił 181 kg, wstał i spa-
sował dopiero przy wybiciu. Może uda się 
następnym razem.

Mistrzynie Krajowego Zrzeszenia LZS 
do lat 15: 44 kg – Karolina Leszczyńska 
(LSSS Start Maków Maz.); 48 kg – Katarzyna 
Dziduch (LKS Znicz Biłgoraj); 53 kg – 
Monika Marach (MGLKS Tarpan Mrocza); 
58 kg – Monika Szymanek (AKS Białogard); 
63 kg – Zuzanna Protokowicz (LKS Polwica 
Wierzbno); 69 kg – Maria Karolak (KKS 
Włókniarz Konstantynów); 75 kg – Karolina 
Siekierzycka (UOLKA Ostrów Maz.); +75 
kg – Julia Janiak (MKS Unia Hrubieszów).

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS 
do lat 15: 45 kg – Marcin Wiatrowicz 

(MGLKS Tarpan Mrocza); 50 kg – Konrad 
Łazuga (MULKS Zirve Terespol); 56 kg – 
Marcel Roczniewski (AKS Promień Police); 
62 kg – Kacper Przybył (LKS Budowlani-
Całus Nowy Tomyśl); 69 kg – Sebastian 
Kłos (GCK Kobylany); 77 kg – Konrad 
Romańczuk (SKS Feniks Siedlce); 85 kg – 
Miłosz Średziński (LKS Horyzont Mełno); 
+85 kg – Igor Osuch (LKS Horyzont Mełno).

Mistrzynie Krajowego Zrzeszenia LZS 
do lat 17: 48 kg – Natalia Bobrowska (MKS 
Unia Hrubieszów); 53 kg – Karina Chuda 
(LKS Opocznianka Opoczno); 58 kg – 
Wiktoria Wołk (MGLKS Tarpan Mrocza); 
63 kg – Paulina Rutkowska (CLKS Mazovia 
Ciechanów); 69 kg – Karolina Hyla (LUKS 
Gryf Bujny); 75 kg – Milena Rutkowska 
(CLKS Mazovia Ciechanów); 90 kg – Oliwia 
Średzińska (LKS Horyzont Mełno); +90 
kg – Martyna Komorowska (KS Promień 
Opalenica).

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS 
do lat 17: 56 kg – Karol Maksymowicz (KS 
Agros Zamość); 62 kg – Jakub Wiatrowicz 
(MGLKS Tarpan Mrocza); 69 kg – Bartosz 
Boncik (ŁKS Orlęta Łuków); 77 kg – Patryk 
Bęben (CLKS Mazovia Ciechanów); 85 kg 
– Bartłomiej Adamus (LKS Opocznianka 
Opoczno); 94 kg – Jakub Zawadka (CLKS 
Mazovia Ciechanów); 105 kg – Maciej 
Cios (LKS Znicz Biłgoraj); +105 kg – Olaf 
Pasikowski (LUKS Gryf Bujny).

Jak zwykle nowy, sportowy rok w Kra-
jowym Zrzeszeniu LZS rozpoczynają 
„błotniacy” – i w tym roku tradycji stało 
się zadość. 14 i 15 stycznia 2017, w parku 
komunalnym za Słubickim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Finał XI 
Edycji Pucharu Polski. 

Blisko 150 sportowców na malowniczej i 
bardzo ciekawej trasie walczyło o miano naj-
lepszych. O tytuły mistrzów Zrzeszenia LZS 
walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i orlicy 
(kobiety i mężczyźni). Startowali zawodni-

cy 8 klubów z 4 województw. Klasyfikację 
klubową wygrała LKS Trasa Zielona Góra, 
a wojewódzką woj. lubuskie. 

Niestety, w Słubicach nie pojawiło się wie-
lu świetnych zawodników – powodem były 
problemu zdrowotne spowodowane ekstre-
malnymi warunkami panującymi podczas 
rozgrywanych tydzień wcześniej mistrzostw 
Polski.

Mistrzynią Krajowego Zrzeszenie w ka-
tegorii juniorka młodsza została Natalia 
Krześlak (LKK Start Tomaszów Mazowiec-
ki), wicemistrzynią Marta Łęszczak (LKS 

POM Strzelce Krajeńskie). Wśród juniorów 
młodszych najlepszy był Hubert Drobek 
(LKS Trasa Zielona Góra), drugie miejsce 

K o l a r s t w o  P r z e ł a j o w e  SŁUBICE 2017
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Czteroetapowy Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski Juniorów w okolicach Dobczyc to, 
co roku jeden z najbardziej wymagających 
wyścigów dla tej kategorii wiekowej, który 
wyłania również mistrzów Krajowego 
Zrzeszenie LZS „Złote Koło”. Jest także 
Memoriałem im. Józefa Tropaczyńskiego. 
Wyścig odbył się po raz 35, a memoriał 
po raz 14. Startowało 110 kolarzy, w tym 
zawodnicy z Rosji, Czech i Estonii.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
został Wojciech Bystrzycki z UKS Mróz 
Jedynka Kórnik, pierwszym wicemistrzem 
Dawid Migas z TKK Pacific Nestle Fitness, 
a drugim Adam Kuś z MLKS Wieluń. 
Klasyfikację drużynową wygrał UKS 
Copernicus przed TKK Pacific Nestle 
Fitness i KS Deichmann Abus Mat Sobótka. 

Najcenniejszą nagrodą w tym wyścigu jest 
„koszulka w grochy” dla najlepszego „góra-
la”, której fundatorem jest Rafał Majka. W 
tym roku zdobył ją Czech Hynek Palicka.

Wyścig rozpoczął się 26 maja od etapu 
wspólnego – kolarze ścigali się na 80 kilome-
trowej trasie wokół Szczyrzyc. Pierwszy linię 
mety przejechał zawodnik z Kaliningradu 
(Rosja) Ivan Yatsenko, tuż za nim finiszo-
wał Antoni Gańko z UKS Copernicus/SMS 
Toruń. Z 14-sekundową stratą przyjechał za 
nimi cały peleton, najszybszy na finiszu był 
Czech Vladimir Miksanik.

Drugi dzień wyścigu kolarze zaczęli od 
krótkiej jazdy indywidualnej na czas. Mieli 
do przejechania 5 km na trasie w Drogini. 
Wygrał Wojciech Bystrzycki z UKS Mróz 
Jedynka Kórnik, drugi był Szymon Drobny 
z WLKS Krakus BBC Czaja, a trzeci Mikołaj 
Konieczny z KKS Gostyń. Zwycięzca uzy-
skał czas 8.01. Rekord tej trasy należy do 
Rafała Majki – 7.27, który startował w 
tym wyścigu jako junior. Tego samego dnia 
odbył się trzeci etap liczący 72 km – kolarze 
ścigali się wokół Łapanowa – i przejecha-
li ten dystans w zawrotnym tempie – 41 
km/h. Wygrał Czech Vladimir Miksanik, 
drugi był Szymon Drobny z WLKS Krakus 
BBC Czaja, trzeci Kacper Walkowiak UKS 
Copernicus/SMS Toruń. 

Ostatni etap liczył aż 110 kilometrów 
– ukończyło go zaledwie 48 zawodników. 
Wygrał Nikita Bondarczuk z Kaliningradu, 
drugi był Dawid Migas z TKK Pacific Nestle 
Fitness, trzeci Adam Kuś z MLKS Wieluń, 
a czwarty Wojciech Bystrzycki z UKS Mróz 

Jedynka Kórnik, co pozwoliło mu wygrać 
cały wyścig.

Podczas wyścigu prowadzono także inne 
klasyfikacje: punktową wygrał Szymon 
Drobny z WLKS Krakus BBC Czaja, aktyw-
nych – Nikita Bondarczuk z Kaliningradu, 
najlepszy zawodnik rocznika 2000 – Ivan 
Yatsenko z Kaliningradu, awansujących – 
Mateusz Manowski z LKUKS Pszczyna 
DSR Author.

Organizatorem mistrzostw było 
Krajowe Zrzeszenie LZS przy współpra-
cy Małopolskiego ZLZS oraz klub WLKS 
Krakus. Partnerami: Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Starostowie 
Powiatów limanowskiego i myślenickiego 
oraz Urzędy Gmin, przez które wyścig prze-
biegał: Raciechowice, Łapanów Trzcianka, 
Jodłownik i sponsorzy. Wyścig dofinanso-
wało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Medale wręczali zawodnikom m.in.: Jacek 
Kucybała, skarbnik KZ LZS oraz Zbigniew 
Klęk, trener WLKS Krakus BBC Czaja.

zajął Kacper Siński (ULKS Huragan Żagań), 
a trzecie jego kolega klubowy Jacek Dudar. 

Z dystansem 15 km najlepiej poradziła 
sobie wśród juniorek Agnieszka Szpocińska 
(LKK LUKS Sławno), druga była Anna Sa-
gan (LKS POM Strzelce Krajeńskie). Junio-
rzy mierzyli się na dystansie 22 km – tytuł 
mistrzowski wywalczył Maciej Borkowski 
(MGLKS Olimpijczyk Szczekociny), drugi 
był Radosław Rocławski (MLKS Baszta By-
tów), a trzeci Kornel Klementowski (LKS 
Trasa Zielona Góra).

Słabo obsadzony był wyścig młodzieżow-

ców – nie przyznano medali w tej kategorii 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, gdyż 
startowało mniej niż dwóch zawodników. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS 
przy współpracy Lubuskiego Związku Ko-
larskiego, Gminy i Powiatu Słubice. Zawody 
dofinansowało MSiT. 

Wśród wręczających medale byli m.in.: 
Krzysztof Piasek, sekretarz Rady Głównej 
KZ LZS, Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słu-
bic, Leopold Owsiak, wicestarosta słubicki, 
Piotr Kosmala, wiceprezes PZKol, Tadeusz 
Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolar-
skiego, Jan Antkowiak, trener Kadry Naro-
dowej i Zbigniew Sawicki, prezes SOSiR.

Od kilku już lat, na początku czerwca w 
Darłowie i okolicach odbywa się Puchar 
Polski w kolarstwie szosowym kobiet, a 
wraz z nim Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii juniorka młod-
sza, juniorka i orliczka. 

Od 2014 roku zawody te poprzedza 
Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o 

Puchar Burmistrza Darłowa. W tym roku 
odbyła się jego czwarta edycja. Ogółem w 
zawodach wystartowało prawie 150 zawod-
niczek, w tym reprezentantki Litwy. 

O tytuły mistrzowskie Zrzeszenia LZS 
walczyły zawodniczki z 21 klubów, repre-
zentujących 10 województw. Klasyfikację 
klubową mistrzostw wygrało KS BCM 
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Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS przy współpracy: Woje-
wódzkiego Zrzeszenie LZS w Opolu, Urzę-
dów Gmin w Turawie, Ozimku i Chrząsto-
wicach, przez które wiodła trasa. Zawody 
zostały dofinansowane przez MSiT.

Pierwszego dnia mistrzostw (3 czerwca) 
młodzi kolarze walczyli w jeździe indywi-
dulnej na czas. Młodzicy mieli do przeje-
chania 5 km, a juniorzy młodsi 10 km. Trasa 
czasówki nie należała do wymagających, po-
łowa dystansu wiodła w lesie, który chronił 

od wiatru, a jedynym utrudnieniem był nie-
zbyt dobry stan nawierzchni, który wybijał 
z rytmu. 

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w 
kategorii młodzików został Jakub Lewan-
dowski z KS Społem Ulisse Central Łódź, 
który o 14 s. wyprzedził Łukasza Rykow-
skiego z KKS Ciechanów, a o 18 s. Mikoła-
ja Żymła z UKKS Imielin Team Corratec. 
Mistrzem Zrzeszenia LZS wśród juniorów 
młodszych został Kacper Majewski z KKS 
Gostyń, a wicemistrzami Adrian Marzec z 
TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team i 
Dawid Kuderczak z KLTC Konin.

4 czerwca odbył się wyścig ze startu 
wspólnego. Upał tego dnia dawał się we 
znaki, ale rundy wokół Jeziora Turawskiego 
odbywały się po płaskim terenie. Młodzicy 
mieli do przejechania 30 km (jedna runda), 
a juniorzy młodsi 90 km (3 rundy). 

Wśród młodzików mistrzem Krajowego 
Zrzeszenia LZS został Jakub Lewandow-

ski z KS Społem Ulisse Central Łódź, który 
najszybciej finiszował z peletonu, wicemi-
strzami Dawid Lenart z UKS Sokół Kęty i 
Kacper Zagrodzki z KKS Ciechanów. Wy-
ścig juniorów młodszych miał emocjonują-
cy przebieg, było wiele ataków i ucieczek, ale 
decydująca akcja miała miejsce na ostatniej 
rundzie. Wtedy to od peletonu oderwała się 
trójka zawodników. Na ostatnich kilome-
trach postanowił zaatakować reprezentant 
TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team – 
Konrad Kołodziejski i z powodzeniem do-
jechał samotnie do mety zostając mistrzem 
Zrzeszenia LZS. Drugi był z 8 sekundową 
stratą Sebastian Stachula KLKS Azalia 
Brzóza Królewska, ze startą 19 sekundową 
do zwycięzcy przeciął linię mety Radosław 
Lewandowski z ALKS Stal Intermax Houge 
Grudziądz.

Od kilku już lat, pierwszy trener mistrza świata Joachima Halupczoka z LKS Ziemia 
Opolska Marian Staniszewski organizuje wokół Jeziora Turawskiego, Memoriał 
jego imienia, który jest także Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia LZS młodzików 
i juniorów młodszych. W tym roku miał on także rangę Pucharu Polski juniorów 
młodszych i juniorów. W sumie na trasach w okolicach Turawy o zwycięstwo w różnych 
kategoriach wiekowych walczyło prawie 350 kolarzy. 

Nowatex Ziemia Darłowska, przed Mat 
Atom Deweloper i WLKS Krakus BBC 
Czaja, wojewódzką: zachodniopomorskie, 
przed wielkopolskim i dolnośląskim.

Kryterium uliczne (2 czerwca) w kategorii 
open na dystansie 22 km wygrała Katarzyna 
Wilkos (Mat Atom Deweloper), druga była 
Daria Pikulik (KS BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska), a trzecia Edyta Jasińska (TKK 
Pacific Nestle Fitness Cycling Team).

3 czerwca, panie wystartowały w jeździe 
indywidualnej na czas na trasie Wicice – 
Barzowice – Wicice. Juniorki młodsze miały 
do przejechania 9,6 km. Trasa była dosyć 
wymagająca, kolarki były wystawione na 
wiatr, a po nawrocie miały do pokonania 
niełatwy podjazd. Mistrzynią Krajowego 
Zrzeszenia LZS w tej kategorii wiekowej 
została Zuzanna Olejniczak z KKK Gostyń, 
tytuły wicemistrzowskie wywalczyły Kamila 

Niedźwiedzka z Warmińsko-Mazurskiego 
Klubu Sportowego i Sandra Bralińska z 
MLKS Wieluń.

Juniorki i orliczki miały do przejechania 
13,6 km. Mistrzynią została Daria Pikulik 
KS BCM Ziemia Darłowska, I wicemistrzy-
nią jej koleżanka klubowa Marta Jaskulska, a 
II wicemistrzynią Aurelia Nerlo z Mat Atom 
Deweloper. 

4 czerwca odbył się wyścig ze startu 
wspólnego. Juniorki młodsze ściągały się 
na 53 km trasie wokół Jarosławca – zawod-
niczki miały do przejechania 5 rund, na 
każdej pokonywały techniczny element 
z brukowym i krętym odcinkiem, a do 
mety prowadziło delikatne wzniesienie. 
Mistrzynią LZS w tej kategorii wiekowej 
została Małgorzata Dąbrowska z LKS Atom 
Boxmet Dzierżoniów, wicemistrzyniami 
Zuzanna Olejniczak z KKK Gostyń i Zofia 

Picz z UKS Mróz edynka Kórnik. Juniorki 
i orliczki miały do przejechania 84 km i 8 
rund. Mistrzynią LZS została Daria Pikulik 
KS BCM Ziemia Darłowska, I wicemistrzy-
nią jej koleżanka klubowa Marta Jaskulska, 
a II wicemistrzynią Karolina Kumięga TKK 
Pacific Nestle Fitness Cycling Team. 

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, organizatorem wykonaw-
czym KS BCM Nowatex Ziemia Darłowska. 
Partnerami: Urzędy Gmin w Darłowie i 
Postominie, Urząd Miejski w Darłowie, 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS, 
Zachodniopomorski Związku Kolarskiego 
oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. Zawody zostały 
dofinansowane przez MSiT.

Gościem mistrzostw był Władysław Kosi -
niak Kamysz, przewodniczący Rady Głó w-
nej KZ LZS.

KOLARSTWO SZOSOWE – Młodzik, junior młodszy
TURAWA 2017
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Mikołaj Gutek z drużyny Reprezenta-
cja Polski wygrał 61. Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni Pol-
sko-Ukraińskiej im. płk Skopenko, drugie 
miejsce zajął Roman Gladysh z Ukraina 
Track Team, a trzeci był Paweł Zaleśny z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne. Sześcioetapo-
wy wyścig rozpoczął się 30 maja w Zamo-
ściu, na starcie stanęło 80 kolarzy z Polski, 
Ukrainy i Białorusi. Do końcowej mety, któ-
ra również była w Zamościu dojechało 67 
zawodników. Klasyfikację punktową wygrał 

Paweł Zaleśny, górską Jakub Murias z TC 
Chrobry Scott Głogów I, aktywną Vladyslav 
Zubar z Ukraina National Team. Klasyfika-
cję drużynową wygrała Reprezentacja Pol-
ski, drugie miejsce zajęła KK Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, a trzecie Ukraina Track 
Team. 

30 maja kolarze mieli do przejechania 
154,2 km. Najszybciej i to z dużą, bo minu-
tową przewagą, trasę pokonał kolarz Repre-
zentacji Polski – Mikołaj Gutek. Drugi był 
zawodnik Reprezentacji Ukrainy Roman 
Gladysh, a trzeci kolarz KS Pogoń Mostostal 
Puławy Patryk Soliński. 

Pierwszy etap był również etapem Mi-
strzostw Krajowego Zrzeszenia LZS or-
lików ze startu wspólnego i ten tytuł wy-
walczył trzeci na mecie Patryk Soliński, 
tytuły wicemistrzów zdobyli Bartosz Rudyk 
z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz i Pa-
weł Zaleśny z KK Tarnovia Tarnowo Pod-
górne.

31 maja rozegrano kolejny etap – jazdę 
indywidualną na czas na dystansie 12 km. 
Wygrał ją zawodnik KS Pogoń Mostostal 
Puławy – Filip Maciejuk. 12 sekund stra-
ty do zwycięzcy zanotował Patryk Górecki 
z Reprezentacji Polski, a trzeci ze stratą 25 
sekund był ukraiński zawodnik Vitaliy Hry-
niv. Tego samego dnia odbył się trzeci etap 
wyścigu, kolarze mieli do przejechania 127,4 
km. Był to szczęśliwy dzień dla zawodników 
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne – pierwszy 
był Tobiasz Pawlak, drugi Paweł Zaleśny, 
trzecie miejsce zajął Mariusz Gąsiorowski z 
ALKS Ocetix Iglotex Grudziądz.

4 etap rozegrano 1 czerwca – liczył 157,6 
km. Wygrał go Filip Maciejuk z KS Pogoń 
Mostostal Puławy, za nim finiszował zawod-
nik Chrobrego Głogów – Jakub Jąkała, a 
trzeci był Tobiasz Pawlak z Tarnovii.

5 etapem było kryterium uliczne, które 
rozegrano 2 czerwca na ulicach Zamościa, 
liczyło tylko 75 km. Najlepszy na finiszu 
okazał się kolarz grupy TC Chrobry Scott 
Głogów II – Dawid Gieracki. Tuż za nim 
na mecie zameldował się Norbert Banaszek 
z Reprezentacji Polski, a trzecią lokatę zajął 
Paweł Zaleśny z KK Tarnovia Tarnowo Pod-
górne.

Szósty, ostatni etap, rozegrany 3 czerwca 
na trasie liczącej 145,5 km, nie przyniósł 
większych zmian w klasyfikacji generalnej. 
Etap wygrał zawodnik KS Pogoń Mostostal 
Puławy Mateusz Kazimierczak, drugi był 
Bartosz Rudyk ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz, a trzeci Paweł Zaleśny z KK Tar-
novia Tarnowo Podgórne. Lider – Mikołaj 
Gutek – kontrolował sytuację i przyjechał w 
grupie nie tracąc przewagi jaką wypracował 
sobie na pierwszym etapie.

Organizatorem wyścigu, jak co roku, było 
Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie. Impreza została 
dofinansowana przez MSiT.

Kierownikiem wyścigu był Wacław Słom-
kowski. Nagrody i medale wręczali kola-
rzom m.in.: wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS Marek Mazur i Józef Poterucha.

W tym roku uczestników Mistrzostw Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w Zapasach w stylu 
klasycznym gościł Zamość. Zawody odbyły 
się w dniach od 12 do 14 maja w hali spor-
towej miejscowego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. O medale walczyli kadeci, juniorzy i 
młodzieżowcy. Sygnał do rozpoczęcia zawo-
dów dał Konrad Firek – prezes Klubu Spor-
towego Agros Zamość. Na matach zobaczy-
liśmy 40 młodzieżowców i juniorów oraz 65 

kadetów. W sumie stoczyli oni 153 walki. W 
zawodach jako trenerzy uczestniczyli, byli 
srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich, An-
drzej Głąb – Igrzyska Olimpijskie w Seulu w 
1988 r. i Piotr Stępień Igrzyska Olimpijskie 
w Barcelonie w 1992 r.

W kategorii kadet o medale walczyli zapa-
śnicy z 16 klubów reprezentujących 9 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał MLKS 
Agros Żary przed AKS Piotrków Trybunal-
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W stylu klasycznym startowało 49 zawod-
ników z 10 klubów reprezentujących 5 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał LUKS 
Athletic Wola Krzysztoporska przed AKS 
Piotrków Trybunalski i MOSiR Grajewo, 
wojewódzką – łódzkie przed warmińsko-
mazurskim i podlaskim. Zapaśnicy stoczyli 
63 walki, z czego 37 zakończyło się położe-
niem na łopatki.

W stylu wolnym wystartowało 56 zawod-
ników z 19 klubów reprezentujących 10 
województw. Klasyfikację klubową wygra-
ło LKS Mazowsze Teresin przed LKS Orzeł 
Namysłów i ZKS Koszalin, wojewódzką – 
zachodniopomorskie przed mazowieckim i 
opolskim. W tym stylu stoczono 83 walki, z 
czego 31 zakończyło się położeniem na ło-
patki.

W zapasach dziewcząt wystartowało 48 
zawodniczek z 16 klubów reprezentujących 
9 województw. Klasyfikację klubową wy-
grało MLUKS Karlino przed AKS Piotrków 
Trybunalski i ZKS Koszalin, a wojewódz-
ką – zachodniopomorskie przed łódzkim i 
mazowieckim. Stoczono 59 walk, z czego 36 
zakończyło się położeniem na łopatki.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i AKS Piotrków Trybunal-
ski (nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwał wicemistrz olimpijski Piotr Stępień), 

partnerami: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi i 
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 
Mistrzostwa dofinansowało MSiT.

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w 
stylu klasycznym: 
35 kg – Kacper Chodakowski (AKS Piotrków 
Tryb.); 38 kg – Piotr Drab (MLUKS Orlik 
Wierzbica); 42 kg – Filip Loch (ZKS Radom-
sko); 47 kg – Jakub Walczyński (LUKS War-
mia Lidzbark Warmiński); 53 kg – Łukasz 
Stawiarski (MLKS Sokół Lubawa); 59 kg – 
Hubert Zakrzewski (MLKS Agros Żary); 66 
kg – Igor Jarek (LUKS Athletic Wola Krzysz-
toporska) i Kordian Galia (AKS Piotrków 
Tryb.); 73 kg – Olaf Ziętek (MLUKS Orlik 
Wierzbica); 85 kg – Tobiasz Cecotka (LUKS 
Athletic Wola Krzysztoporska).

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w 
stylu wolnym:
35 kg – Fabian Niedźwiedzki (LKS Ma-
zowsze Teresin); 38 kg – Paweł Cylka (KS 
Bloczek Team Pelplin); 42 kg – Michał Szu-
ster (ZKS Koszalin); 47 kg – Filip Szucki 
(MLUKS Karlino); 53 kg – Oskar Ślizewski 
(KS Bloczek Team Pelplin); 59 kg – Kry-
stian Krupiński (LKS Orzeł Namysłów); 66 
kg – Paweł Danowski (MLUKS Gwiazda 
Szczuczyn); 73 kg – Krystian Kruk (ZKS 
Koszalin); 85 kg – Igor Kijko (UKS Olimp 
Gimnazjum Kętrzyn).

Mistrzynie Krajowego Zrzeszenia LZS: 
32 kg – Kornelia Oleksik (MLUKS Karlino); 
34 kg – Natalia Podsiadło (MULKS Platan 
Borkowice); 37 kg – Nikola Drozdek (MLKS 
Agros Żary); 40 kg – Martyna Łuszczyńska 
(ZKS Koszalin); 44 kg – Oliwia Dąbrowska 
(MLUKS Karlino); 48 kg – Zuzanna Wojda 
(MLUKS Karlino); 52 kg – Aleksandra Wi-
toś (LKS Orzeł Namysłów); 57 kg – Karolina 
Zakrzewska (LMUKS Olimpik Suwałki); 62 
kg – Kinga Górecka (ULKS Gryf Wojnowo); 
67 kg – Nina Mróz (LKS Mazowsze Teresin).

ski i ZLKS Zagłębie Wałbrzych, wojewódzką 
– łódzkie przed lubuskim i lubelskim.

W kategorii junior/młodzieżowiec ry-
walizowali zawodnicy 14 klubów z 7 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał KS So-
bieski Poznań przed GKS Cartusia Kartuzy 
i AKS Piotrków Trybunalski, wojewódzką – 
wielkopolskie przed lubelskim i pomorskim.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i KS Agros Zamość. Partne-
rami: WZ LZS w Lublinie, Miasto Zamość, 
Urząd Marszałkowski w Lublinie, Lubelski 
Okręgowy Związek Zapaśniczy w Chełmie. 
Zawody dofinansowało MSiT. 

Medale, dyplomy i upominki wręczali 

zawodnikom: dyrektor Wydziału Kultury i 
Sportu UM Zamość Małgorzata Bzówka, Jó-
zef Poterucha, wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS i przewodniczący WZ LZS w Lublinie 
oraz zamojski radny Piotr Małysz. 

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w 
kategorii kadet: 
42 kg – Braian Szreder MOSiR Grajewo; 46 
kg – Dominik Szreder MOSiR Grajewo; 50 
kg – Marcin Orliński ZLKS Zagłębie Wał-
brzych; 54 kg – Łukasz Ropiak ZLKS Za-
głębie Wałbrzych; 58 kg – Marcin Ciesielski 
LUKS Athletic Wola Krzysztoporska; 63 kg 
– Karol Socha AKS Piotrków Tryb.; 69 kg – 
Kamil Kiryło KS Agros Zamość; 76 kg – Bar-

tłomiej Kuczmarski MLKS Agros Żary; 85 
kg – Aleksander Płatek MLKS Agros Żary; 
100 kg – Kacper Łuczak MLKS Sokół Luba-
wa.

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w 
junior/młodzieżowiec:
55 kg – Piotr Burcon KS Agros Zamość; 60 
kg – Michał Biskupski MKS Cement Gryf 
Chełm; 66 kg – Krystian Wika KKS Kartu-
zy; 74 kg – Mateusz Ułasewicz KS Sobieski 
Poznań; 84 kg – Piotr Wiśniewski LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński; 96 kg – Rafał 
Magdziak KS Sobieski Poznań; 120 kg – Ka-
rol Konig UKS Sorga Zamość.

Fot. życiezamościa.pl

ZAPASY – młodzik Piotrków Trybunalski 2017

Ponad 150 zawodników i zawodniczek wzięło udział w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS Młodziczek i Młodzików w zapasach, które odbyły się w dniach 9-11 
czerwca w Piotrkowie Trybunalskim. Chłopcy startowali w stylu klasycznym i wolnym, 
młodziczki w stylu wolnym. Stoczono w sumie 205 walk.
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W uroczystości otwarcia udział wzięli 
m.in.: dyrektor Departamentu Sportu i Tu-
rystyki UMWW w Poznaniu Tomasz Wik-
tor, poseł Grzegorz Piechowiak, prezydent 
Miasta Piły Piotr Głowski. 

W mistrzostwach startował 120 klubów 
z 16 województw. Klasyfikację klubową 
wygrało KS Podlasie Białystok przed UKS 
Orkan Środa Wlkp. i ALKS AJP Gorzów 
Wlkp. W klasyfikacji wojewódzkiej zwycię-
żyło woj. wielkopolskie przed woj. mazo-
wieckim i woj. pomorskim. 

Poziom sportowy całych zawodów był 
wysoki, wielu zawodników wypełniło nor-
my do udziału w Mistrzostwach Świata Ju-
niorów Młodszych w Nairobi i Juniorów w 
Grosseto – kilkunastu z nich w tych mistrzo-
stwach wystąpiło.

Najlepsze wyniki uzyskali: junior Anto-
nii Walicki (ALKS AJP Gorzów Wlkp.) w 
biegu na 400 m – 47.19 (rekord życiowy), 
junior Wiktor Santkiewicz (STS Pomerania 
Szczecinek) w biegu na 110 ppł – 13.91 (rż), 
junior młodszy Piotr Goździewicz (UKS 12 
Kalisz) w pchnięciu kulą – 18.63 (rż), junior 
Oskar Stachnik (ULKS Uczniak Szprotawa) 
w rzucie dyskiem – 59.88, juniorzy młodsi 
Jakub Lewoszewski (KS Agros Zamość) 
– 58.34 i Kornel Warszawski (LKS Orkan 
Ostrzeszów) – 57.48 (rż) – w rzucie dys-
kiem, juniorki Martyna Kotwiła (RLTL ZTE 
Radom) w biegu na 200 m – 24.37 (rż), Ka-

rolina Łozowska (KS Podlasie Białystok) – 
54.80 i Natalia Wosztyl (RLTL ZTE Radom) 
– 55.25 (rż) w biegu na 400 m oraz Joanna 
Hajdrowska (RLTL ZTE Radom) – 50.95 w 
rzucie oszczepem.

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
junior młodszy (U-18) 

Skok wzwyż M – Przemysław Rutowicz 
(UMLKS Pegaz Opoczno); skok wzwyż K 
– Agata Wiśniewska (MLKS Nadwiślanin 
Chełmno); rzut młotem K – Jolanta Klimasz 
(UKS Achilles Leszno); rzut młotem M – 
Artur Łapko (ALKS AJP Gorzów Wlkp.); 
110 ppł M – Olgierd Michniewski (RLTL 
ZTE Radom); 100 m ppł K – Aleksandra 
Kiryluk (KS Podlasie Białystok); skok w dal 
K – Klaudia Nazarowicz (UKS Sokół Wę-
gorzewo); skok w dal M – Dawid Simoniuk 
(KS Podlasie Białystok); 100 m M – Mateusz 
Wróbel (KS Słoneczko Busko Zdrój); 400 
m K – Zuzanna Bronowska (MKS Durasan 
Płońsk); 400 m M – Dawid Borowik (PLKS 
Gwda Piła); 1500 m K – Klaudia Pawlus 
(LLKS Osowa Sień); 1500 m M – Tomasz 
Kurowski (GKS Żukowo); rzut dyskiem K – 
Aleksandra Byczkowska (LKS Ziemi Puckiej 
Puck); rzut dyskiem M – Jakub Lewoszew-
ski (KS Agros Zamość); 2000 m przeszkody 
K – Katarzyna Główczewska (ULKS Talex 
Borzytuchom); 3000 m M – Tomasz Kurow-
ski (GKS Żukowo); 400 m ppł K – Marty-
na Jankowska (UKS Orkan Środa Wlkp.); 
400 m ppł M – Sebastian Urbaniak (LIUKS 
Kruszwica); rzut oszczepem K – Małgorzata 
Czarnata (ULKS Tychowo); rzut oszczepem 
M – Oskar Trejgo (KS Podlasie Białystok); 
pchnięcie kulą K – Natalia Klocek (UKS 
Halszka Szamotuły); pchnięcie kulą M – 
Piotr Goździewicz (UKS 12 Kalisz); 200 m 
K – Weronika Bartnowska (KS Podlasie Bia-
łystok); 200 m M – Szymon Kreft (LKS Zie-
mi Puckiej Puck); 800 m K – Klaudia Paw-
lus (LLKS Osowa Sień); 800 m M – Szymon 
Staroń (MLUKS Rawa Rawa Mazowiecka); 
trójskok K – Oliwia Prażmo (KS Podlasie 
Białystok); trójskok M – Adam Podsiadły 
(UMLKS Pegaz Opoczno); chód 5000 m K – 
Marta Gorczyńska (MKS Durasan Płońsk); 

chód 10 000 m M – 1. Łukasz Niedziałek 
(WLKS Nowe Iganie).

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
junior (U-20)

100 m ppł – Anna Szymkowicz (MULKS 
Juvenia Głuchołazy); skok w dal K – Kor-
nelia Suchecka (UKS Siódemka Ostrołę-
ka); 110 ppł M – Wiktor Santkiewicz (STS 
Pomerania Szczecinek); 100 m K – Mar-
tyna Kotwiła (RLTL ZTE Radom); 100 m 
M – Szymon Królikowski (UKS Achilles 
Leszno); 200 m M – Antoni Walicki (ALKS 
AJP Gorzów Wlkp.); rzut młotem K – Alek-
sandra Cuppa (LKS Jantar Ustka); rzut 
młotem M – Kamil Swancar (LUKS Orkan 

Września); 400 m K – Karolina Łozowska 
(KS Podlasie Białystok); 400 m M – Antoni 
Walicki (ALKS AJP Gorzów Wlkp.); 1500 
m K – Beata Topka (ULKS Talex Borzytu-
chom); 1500 m M – Andrzej Kowalczyk 
(UKS Fajfer 2001 Łapanów); rzut dyskiem K 
– Agnieszka Kulak (LKS Jantar Ustka); skok 
w dal M – Jakub Lewandowski (PLKS Gwda 
Piła); 2000 m przeszkody K – Klaudia Sójka 
(UKS Wiking Rychnowy); rzut dyskiem M – 
Oskar Stachnik (ULKS Uczniak Szprotawa); 
3000 m M – Andrzej Kowalczyk (UKS Fajfer 
2001 Łapanów); 400 m ppł K – Anna Szym-
kowicz (MULKS Juvenia Głuchołazy); 400 
m ppł M – Kamil Aniszewski (LKS Jantar 
Ustka); 200 m K – Martyna Kotwiła (RLTL 
ZTE Radom); rzut oszczepem K – Joanna 
Hajdrowska (RLTL ZTE Radom); trójskok 
K – Agnieszka Bednarek (MULKS Żerom-
ski Sieradz); pchnięcie kulą M – Patryk Zyg-
munt (ULKS Uczniak Szprotawa); 800 m 
K – Kinga Grabowska (UKS 9 Kalisz); 800 

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

L e k k o a t l e t y k a  Piła 2017

W dniach 3-4 czerwca w Pile odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lek-
kiej Atletyce (kategorie wiekowe: junior młodszy, junior i młodzieżowiec). Organizato-
rem zawodów było Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie i PLKS Gwda Piła, współor-
ganizatorami m.in.: Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Piły, Starostwo Powiatowe w Pile, MOSiR 
w Pile, GWDA spółka z o.o. Mistrzostwa dofinansowało MSiT. 
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Na terenach leśnych przyległych do stadio-
nu lekkoatletycznego w Żerkowie, w dniach 
3-4 marca, rozegrano Krajowe Mistrzostwa 
LZS w biegach przełajowych. Startowali za-
wodnicy z 11 województw reprezentujący 28 
klubów. Rywalizowali w 4 kategoriach wie-
kowych dziewcząt i chłopców, od młodzika 
do młodzieżowca, na dystansie od 1500 m 
do 4000 m. Pod koniec zawodów zorgani-
zowano również otwarty bieg dla dzieci na 
dystansie 1000 m. 

Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. 
wielkopolskie przed zachodniopomor-
skim i podlaskim. W klasyfikacji klubowej 
triumfowało KS Podlasie Białystok przed 
WMLKS Pomorze Stargard i ULKS Fajfer 
Łapanów.

W kategorii młodzików mistrzem Zrze-
szenia został Jakub Nalepa MULKS Juve-

nia Głuchołazy, srebrny medal wywalczył 
Szymon Bodura Orkan Ostrzeszów, a brą-
zowy Tobiasz Bartczak LKS OSiR Pleszew. 
Wśród młodziczek wygrała Aleksandra 
Król GUKS Asy Dywity, druga była Patry-
cja Klensk ULKS Fajfer Łapanów, a trzecia 
Martyna Guzowska LUKS Orkan Września.

Wśród juniorek młodszych triumfowała 
Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień, druga 
była Diana Karpiuk KS Podlasie Białystok, 
a trzecia Maja Działoszewska ZLKL Zielona 
Góra. W tej samej kategorii wiekowej wśród 
chłopców tytuł mistrza Zrzeszenia LZS 
zdobył Patryk Markowski KS Podlasie Bia-
łystok, wicemistrzem został Krzysztof Ko-
walczyk ULKS Fajfer Łapanów, a trzeci był 
Damian Wnorowski KS Podlasie Białystok. 

Mistrzynią Zrzeszenia wśród juniorek 
została Łucja Wiktorowicz Opoczno Sport 

Team, drugie miejsce zajęła Kinga Grabow-
ska UKS 9 Kalisz, a trzecie Anna Wiktor-
czyk WMLKS Pomorze Stargard. Wśród 
juniorów najlepszy okazał się Andrzej Ko-
walczyk ULKS Fajfer Łapanów, drugie miej-
sce zajął Marcel Chodura LUKS MGOKSiR 
Korfantów, a trzecie Marek Rzemieniecki 
KS Podlasie Białystok. 

Najlepszą biegaczką w kategorii młodzie-
żowej okazała się Barbara Skrzypko KS 
Podlasie Białystok, drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Stachowiak ZLKL Zielona Góra, 
a trzecie Eliza Lenartowicz WMLKS Pomo-
rze Stargard. Wśród młodzieżowców trium-
fował Adrian Wyrzykiewicz PLKS Gwda 
Piła, drugi był Damian Gaworski WMLKS 
Pomorze Stargard, a trzeci jego kolega klu-
bowy Konrad Majdziński.

Organizatorem mistrzostw było Krajo-
we Zrzeszenie LZS w Warszawie i Wielko-
polskie Zrzeszenie LZS przy współpracy 
UKS Przekrój Żerków. Środki finansowe 
na przeprowadzenie imprezy pozyskano z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu i Urzędu 
Miasta i Gminy Żerków. Imprezę zaszczyci-
li swoją obecnością m.in.: Maciej Wituski, 
przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej 
i Turystyki Sejmiku Woj. Wielkopolskiego 
oraz przedstawiciele władz samorządowych 
z terenu Gminy Żerków. Krajowe Zrzeszenie 
LZS reprezentował Jan Zalewski, wiceprze-
wodniczący Rady Głównej KZ LZS.

m M – Daniel Gadomski (UKS Siódemka 
Ostrołęka); pchnięcie kulą K – Joanna Haj-
drowska (RLTL ZTE Radom); trójskok M 
– Rafał Krawczyk (LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński); rzut oszczepem M – Jonasz 
Mertyka (UKS Cyprianka); chód 5000 m K 
– Zuzanna Drygalska (CMKL Człuchów); 
chód 10 000 m M – Arkadiusz Drozdowicz 
(PLKS Gwda Piła).

Mistrzowie Krajowego 
Zrzeszenia LZS w kategorii 
młodzieżowiec (U-23)

Skok w dal K – 1. Magdalena Żebrowska 
(KS Podlasie Białystok); 100 m M – Krzysz-
tof Wróbel (LUKS Orkan Września); rzut 
młotem K – Agata Zieńkowicz (ALKS AJP 

Gorzów Wlkp.); rzut młotem M – Damian 
Tuz (KS Agros Zamość); 400 m K – Pauli-
na Waśniewska (RLTL ZTE Radom); 400 m 
M – Cezary Mirosław (KS Agros Zamość); 
1500 m K – Aneta Konieczek (WMLKS 
Nadodrze Powodowo); 1500 m M – Ad-
rian Wyrzykiewicz (PLKS Gwda Piła); skok 
wzwyż K – Joanna Stanisławska (UKS Or-
kan Środa Wlkp.); 5000 m M – Grzegorz 
Ebel (MLKS Baszta Bytów); rzut dyskiem 
K – Beata Trzonkowska (LŁKS Prefbet 
Śniadowo Łomża); 4x100 K – KS Podlasie 
Białystok; 4x100 m M – KS Podlasie Biały-
stok; skok w dal M – Bartosz Chojnowski 
(KS Podlasie Białystok); 3000 m przeszkody 
M – Maciej Żołnowski (WMLKS Nadodrze 
Powodowo); rzut dyskiem M – Zygmunt 
Marchlewski (MLKS Nadwiślanin Chełm-

no); 3000 m K – Karolina Iznerowicz (LKS 
Omega Kleszczów); 400 ppł. K – Kamila 
Drabik (RLTL ZTE Radom); 400 m ppł M 
– Patryk Pawłowski (MULKS MOS Sie-
radz); trójskok K – Magdalena Żebrowska 
(KS Podlasie Białystok); pchnięcie kulą M – 
Szymon Marchlewski (MLKS Nadwiślanin 
Chełmno); 200 m M – Cezary Mirosław (KS 
Agros Zamość); 800 m M – Adrian Wyrzy-
kiewicz (PLKS Gwda Piła); 4x400 K – ALKS 
AJP Gorzów Wlkp.; 4x400 M – PLKS Gwda 
Piła; pchnięcie kulą K – Beata Trzonkowska 
(LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża); trójskok 
M – Bartosz Wójcik (WLKS Nowe Iganie); 
chód 10 000 m M – Jacek Cyngot (UKS 
Olimp Kozienice).

Fot. Wiesław Szmagaj

B I E G I  P R Z E Ł A J O W E  Żerków 2017
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Ponad 150 kolarzy, w tym reprezentacja 
Mołdawii, uczestniczyło w XXVII Ogól-
nopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar 
Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS „Szukamy Następców Olimpijczy-
ków”, który odbył się w dniach 7-9 lipca. To 
jedna z najważniejszych imprez kolarskich 
dla najmłodszych zawodniczek i zawodni-
ków w Polsce. Tegoroczna edycja imprezy 

trwała trzy dni. Rywalizacja toczyła się w ka-
tegorii żaków, żaczek, młodzików, młodzi-
czek, juniorów młodszych i juniorek młod-
szych. Organizatorem wyścigu od wielu lat 
jest działacz LZS Lucjusz Wasielewski oraz 
Krajowe Zrzeszenie LZS. Zawody zostały 
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki.

Pierwszy etap wyścigu w Kobylej Gó-

rze dla juniorów młodszych liczył 76,5 km. 
Wygrał go Eduard Gobjila z reprezentacji 
Mołdawii. Juniorki młodsze miały do prze-
jechania 37,8 km. Wygrała Zuzanna Kozik 
(KS Społem Ulisse Central Łódź). Młodzi-
cy mieli do przejechania ten sam dystans. 
Wygrał Jakub Kozicki (LUKS Trójka Pia-
seczno). Młodziczki ścigały się również 
na dystansie 37,8 km. Triumfowała Maja 
Wróblewska (UKS Ratusz Maszewo). W ka-
tegorii żak najlepszy był Piotr Kij (Szkółka 
Kolarska Wola Droszewska). Wśród żaczek 
triumfowała Otylia Zagórska (KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne).

Drugi etap rozegrano na trasie w Ludwi-
kowie. Dystans dla juniorów młodszych 
wynosił 75 km. Wygrał go Robert Rzepka 
(UKKS Imielin Team Corrate). Juniorki 
młodsze miały do przejechania 30 km. Wy-
grała Wioleta Furtak (Mayday Team Lublin).

Młodzicy mieli do przejechania ten sam 
dystans. Wygrał Jakub Lewandowski (Kadra 
Wojewódzka Łódź). Młodziczki ścigały się 
również na dystansie 30 km. Triumfowała 
ponownie Maja Wróblewska (UKS Ratusz 
Maszewo). W kategorii żak najlepszy był 
Joachim Adamcio (KTK Kalisz), a wśród 
żaczek Marta Marek (CZKKS Kolejarz Jura 

Częstochowska). Ta kategoria wiekowa 
przejechała 15 km.

Trzeci etap odbył się w miejscowości 
Droszew. Dystans dla juniorów młodszych 
wynosił tym razem 77 km. Wygrał go Da-
wid Pluta (UKS Koźminianka Koźminek). 
Juniorki młodsze miały do przejechania 28 
km – wygrała Natalia Krześlak (KK Skan 
Bike Team Opoczno).

Młodzicy mieli do przejechania ten sam 
dystans – wygrał Jakub Lewandowski (Ka-
dra Wojewódzka Łódź). Młodziczki ścigały 
się również na dystansie 28 km. Triumfowa-
ła Tamara Szalińska (UKS Ratusz Maszewo). 
W kategorii żak najlepszy był Aleksander 
Barczyk (CZKKS Kolejarz Jura Częstochow-
ska), wśród żaczek triumfowała jego kole-
żanka klubowa Marta Marek. Ta kategoria 
wiekowa przejechała 14 km.

W kategorii junior młodszy cały wyścig 
wygrał Szymon Potasznik (UKS Koźmi-
nianka Koźminek), wśród juniorek młod-
szych triumfowała Natalia Krześlak (KK 
Skan Bike Team Opoczno). Wśród mło-
dzików najlepszy był Hubert Grygowski 
(LKKS Chrabąszcze Nowogard), a wśród 
młodziczek wygrała Maja Wróblewska 
(UKS Ratusz Maszewo).

Prawo startu w tegorocznej edycji 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Tenisie Stołowym, które odbyły się w 
Białymstoku w dniach 23-25 czerwca, mieli 
zawodnicy i zawodniczki w kategoriach: 
młodzik (2004 i młodsi), kadet (2202 – 2003, 
junior (1999-2001) i młodzieżowiec (1998-
1996). W turnieju wystartowało ponad 150 
zawodniczek i zawodników. Rozgrywano 
tylko gry pojedyncze. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Podlaskie Zrzeszenie LZS 
w Białymstoku, a partnerami: Podlaski 
Związek Tenisa Stołowego, Polski Związek 
Tenisa Stołowego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, UKS Dojlidy 
Białystok i ZSR CKP w Białymstoku. 
Mistrzostwa zostały dofinansowane przez 
MSiT. W otwarciu zawodów udział wzięli 
m.in.: Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP 
i przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS oraz Bogdan Dyjuk, członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego. 

Medalistki w kategorii młodziczka: 1. 
Wiktoria Wrzosek (MLUKS Dwójka Rawa 

Mazowiecka), 2. Ilona Sztwiertnia (LKS 
Lesznianka Leszna Górna), 3. Aleksandra 
Satława (GLKS Orlęta Krosnowice).

Medaliści w kategorii młodzik: 1. Mateusz 
Rutkowski (KS Dekorglass Działdowo), 2. 
Piotr Klimek (LKTS Zenit Międzybórz), 
3. Alan Kulczycki (GKS Gorzovia Gorzów 
Wlkp.).

Medalistki w kategorii kadetka: 1. Kamila 
Gryko, 2. Aleksandra Jarkowska (obie UKS 
Dojlidy Białystok), 3. Zuzanna Sułek (LKTS 
Luboń).

Medaliści w kategorii kadet: 1. Maksy-
mi lian Miastowski (KS Dekorglass Dział-
dowo), 2. Kuba Kwapiś (MLUKS Dwójka 
Rawa Mazowiecka), 3. Oskar Jadach (LZS 
SKS Raszówka).

Medalistki w kategorii juniorek: 1. Julia 
Szymczak (UKS Sovit Białystok), 2. Agata 
Szczuka, 3. Zuzanna Błażejewicz (obie 
LUKS Chełmno).

Medaliści w kategorii juniorów: 1. Kacper 
Petaś (MLKS Ostródzianka Ostróda), 2. 
Przemysław Walaszek (UKS Dojlidy 
Białystok), 3. Mateusz Lipiński (MLKS 

Ostródzianka Ostróda).
Medalistki w kategorii młodzieżowiec: 

1. Katarzyna Galus (LUKS Skrzyszów), 
2. Paulina Krzysiek (GLKS Nadarzyn), 3. 
Paulina Stachecka (MLUKS Dwójka Rawa 
Mazowiecka).

Medaliści w kategorii młodzieżowiec: 
1. Da wid Połoszczański (LZS Victoria 
Chróścice), 2. Jakub Cembrowicz (UKS 
Nałęcz Ostroróg), 3. Kamil Jarmołowicz 
(MLKS Ostródzianka Ostróda).

Warto nadmienić, że mistrzowie 
Zrzeszenia w kat. kadetów Maksymilian 
Miastkowski i w kat. młodzików Mateusz 
Rutkowski to brązowi medaliści Mistrzostw 
Polski. Brązowymi medalistkami kraju są 
też nasza wicemistrzyni w kat. młodzieżo-
wiec Paulina Krzysiek i mistrzyni LZS w kat. 
juniorek Julia Szymczak.

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

TENIS STOŁOWY  Białystok 2017

XXVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski 
o Puchar Przewodniczącego KZ LZS
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W lekkiej atletyce (w tym biegi prze-
łajowe), w hali i na otwartym stadionie, 
nasi zawodnicy i zawodniczki wywalczy-
li 233 medale mistrzowskie. W ślad za 
dobrą postawą na najważniejszych impre-
zach krajowych, idą sukcesy międzynaro-
dowe. Oto tylko kilka przykładów: złoty 
medal Pawła Fajdka (KS Agros Zamość) 
w rzucie młotem na Mistrzostwach Świata 
w Londynie, brązowy medal jego „kole-
gi 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 dys-
kiem na ME U-20; złoty medal Piotra 
Goździewicza z UKS 12 Kalisz w pchnięciu 
kulą na XIV Letnim Olimpijskim Festiwalu 
Młodzieży Europy, złoty medal Zuzanny 
Bronowskiej z MKS Durasan Płońsk w 
biegu na 800 m i srebrny medal w biegu na 
1500 m Klaudii Kazimierskiej z LKS Vectra 
Włocławek na tej samej imprezie. 

Łucznicy z naszych klubów mogą się 
pochwalić 114 medalami zdobytymi w hali 
i na otwartych torach. Najwięcej meda-
li, bo 26, zdobyli łucznicy na Halowych 
Mistrzostwach Polski juniorów i młodzie-
żowców. Największy jak do tej pory suk-
ces międzynarodowy to dwa złote medale 
Halowych Mistrzostw Europy seniorów i 
juniorów – pierwszy złoty krążek wywal-
czyła drużyna seniorek w łukach klasycz-

nych 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.

Aż 136 medali wywalczyli kolarze – zdo-
bywali je w kolarstwie przełajowym (11), 
szosowym (33) i torowym (92). W tym 
ostatnim jesteśmy krajową i nie tylko potęgą 
– na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
kobiet i mężczyzn zawodnicy z naszych klu-
bów zdobyli 58 medali na 60 możliwych do 
zdobycia, a na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży Mazowsze 2017 – 34 na 36. 
Największy jak dotychczas sukces to 10 
medali zdobytych przez naszych zawod-
ników na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy, m.in.: mistrzynią Europy do lat 23 
w wyścigu indywidualnym na dochodzenie 
została Justyna Kaczkowska (UKKS Imielin 
Team), srebrny medal w wyścigu elimina-
cyjnym 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.

102 medale to bilans naszych zawod-
ników na mistrzostwach kraju w podno-
szeniu ciężarów. Najwięcej, 40, wywalczyli 
na OOM Mazowsze 2017. Największy suk-
ces zaś to wicemistrzostwo świata U-17 
Bartłomieja Adamusa z LKS Opocznianka 
Opoczno.

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 indy-
widualnie i złoto w drużynie. Największą 
sensacją zaś zdobycie mistrzostwa Polski 
seniorów w biegu sprinterskim przez 16-let-
nią zaledwie Monikę Skinder z MULKS 
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

Bilans tenisistów stołowych to 35 medali 
mistrzowskich. Najwięcej, bo 12 zdobyli 
zawodnicy z naszych klubów na mistrzo-
stwach Polski juniorów. Sukcesów między-
narodowych jednak brak w tym sporcie we 
wszystkich kategoriach wiekowych.

Łącznie w zapasach zawodnicy z naszych 
klubów zdobyli 168 medali mistrzostw 
Polski. Zawodnicy w stylu wolnym zdobyli 
ich 71, w stylu klasycznym – 33, w zapasach 
kobiet – 64. W tym sporcie jednak sezon 
dopiero się rozkręca. Największe sukcesy to: 
srebrny medal Magomedmurada Gadżijewa 
z AKS Białogard, w kat. 70 kg w stylu wol-
nym na Mistrzostwach Europy seniorów, 
brązowy medal Aleksandry Wólczyńskiej 
z LUKS Suples Kraśnik na MŚ i srebrny 
na ME juniorów w Dortmundzie, brązowe 
medale jej koleżanki klubowej Beaty Kośli i 
Jakub Brylewski z LKS Ceramik Krotoszyn 
(styl wolny) na tych samych mistrzostwach 
Europy oraz brązowy medal Natalii Walczak 
z MLUKS Karlino na ME Europy kadetów.

Pewnie spokojnie moglibyśmy w tytu-
le tego tekstu podać liczbę „ponad 1000”, 
bowiem medale mistrzostw Polski zdoby-
wali zawodnicy z naszych klubów w innych 
sportach, m.in.: w badmintonie, sumo, bok-
sie, kickboxingu, kajakarstwie klasycznym i 
slalomowym, jeździectwie, szachach, warca-
bach czy taekwondo ITF i olimpijskim.

Gratulujemy i czekamy na więcej.
Iwona Derlatka

M a my już ponad 850 medali  w spor tach 
na jwa żnie jszych dl a Zrzeszenia!

Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy klubów Krajowego Zrzeszenia LZS zdobywają medale mistrzostw Polski, 
powoływani są do reprezentacji Polski i uczestniczą w mistrzostwach Europy i świata. Sukcesy odnoszą też nasi wychowankowie. 
Do 15 sierpnia 2017 roku, zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS na najważniejszych zawodach krajowych (mistrzostwach Polski) 
w tzw. sportach wiodących w naszym stowarzyszeniu (lekkiej atletyce, łucznictwie, kolarstwie, podnoszeniu ciężarów, zapasach, 
narciarstwie klasycznym i tenisie stołowym) zdobyli łącznie 852 medali! To nie koniec, bo w niektórych dyscyplinach nie odbyły 
się jeszcze polskie czempionaty w kilku kategoriach wiekowych.
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59. Ogólnopolski Turniej szachowy LZS o „złotą Wieżę”

LKSz GCKiP Czarna wygrywa po raz piąty w historii

Chotowa gościła szachistów nie po raz 
pierwszy i jak zwykle wszystko było zorga-
nizowane perfekcyjnie. I najważniejsze, że 
wszystko tu jest w jednym miejscu. Chotową 
otacza piękny las, nad zalewem uczestnicy 
mieli do dyspozycji plażę i sprzęt pływający. 
W kompleksie Grand Chotowa Hotel *** 
SPA&Resort są jeszcze urządzenia i obiekty 
sportowo-rekreacyjne oraz spa. Nasi sza-
chiści grali w sali widowiskowo-konferen-

cyjnej nazwanej Wehikułem Czasu, która 
z zewnątrz przypomina gotycki zamek, w 
wewnątrz zaś wyposażona jest w najnowsze 
technologie multimedialne. Dookoła cisza i 
spokój. To idealne warunki dla szachistów.

W uroczystościach otwarcia i zamknięcia 
finału uczestniczyli: zastępca przewodni-
czącego KZ LZS Marek Mazur, przewod-
niczący Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w 
Rzeszowie Józef Krzywonos, wójt Gminy 
Czarna Józef Chudy i Iwona Kusińska-
Kania z Biura Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Miłym akcentem otwarcia było wręczenie 
specjalnego wyróżnienia Martynie Wikar z 
LKSz GCKiP Czarna, która zdobyła pierwsze 
miejsce i tytuł mistrzyni Polski w szachach 
do lat 12 podczas XXII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży.

Po rozegraniu 4 rundy, organizatorzy 
zapewnili uczestnikom dodatkową atrak-
cję, organizując w godzinach wieczornych, 
indywidualny turniej w grze błyskawicz-

nej. Do zawodów zgłosiło się 14 szachistów. 
Grano systemem kołowym na dystansie 13 
rund, tempem 3 minuty na partię plus 2 
sekundy na ruch. Turniej wygrał 14-letni 
Mieszko Miś, przed Mirosławem Lewickim 
(obaj LKSz GCKiP Czarna) i Kacprem 
Żochowskim (MUKS Stoczek 45 Białystok).

Turniej o „Złotą Wieżę” bardzo nam 
młodnieje – w tym roku średni wiek uczest-
ników wyniósł 24 lata, 30 z nich miało 
poniżej dwudziestu lat, a najmłodsi to 8-lat-
kowie. Najstarszą uczestniczką finału była 
Elżbieta Sosnowska (mistrzyni FIDE) z 
MLKS Nadnarwianka Pułtusk, a najmłodsi 
to Bartłomiej Kawa i Gabriela Szewczyk, 
oboje z GKSz Hetman Pilzno.

Zwycięska drużyna startowała w nastę-
pującym składzie: Damian Lewtak (rocz. 
1995), Miłosz Szpar (rocz. 2002), Antoni 
Kozak (rocz. 2002) i Joanna Święch (rocz. 
2002). W drużynie LKS Chrobry Gniezno 
grali: Krzysztof Chojnacki (rocz. 1983), 

Krzysztof Raczyński (rocz. 2001), Marcel 
Butyrowski (rocz. 2001) i Zuzanna Szeląg 
(rocz. 2001). W drugiej drużynie z Czarnej 
wystąpili: Mirosław Lewicki (rocz. 1995), 
Mieszko Miś (rocz. 2003), Bartłomiej 
Kucharski (rocz. 2003) i Martyna Wikar 
(rocz. 2005), dodatkowym zawodnikiem był 
Paweł Sygulski (rocz. 1987).

Na szachownicy nr 1 najwięcej punk-
tów zdobyli Piotr Mickiewicz MLKS 
Nadnarwianka Pułtusk i Andrzej Krzywda 
LZS Victoria Chróścice (po 6,5), na dru-
giej szachownicy najwięcej punktów zdobył 
Krzysztof Raczyński LKS Chrobry Gniezno 
– 8, na szachownicy nr 3 najwięcej punktów 
7,5 zdobył Kozak Antoni, a na czwartej sza-
chownicy najlepsza była Martyna Wikar (8 
pkt) – oboje LKSz GCKiP Czarna. 

Organizatorem finału, dofinansowanego 

ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
było Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie i 
Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, 
współorganizatorem i fundatorem nagród 
Gminne Centrum Kultury i Promocji w 
Czarnej przy osobistym zaangażowaniu 
Wójta Gminy Czarna Józefa Chudego. Na 
zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy 
otrzymali okolicznościowe koszulki i mate-
riały promocyjne. W ramach programu 
towarzyszącego zorganizowano także spo-
tkanie integracyjne. 

Drużyna z Czarnej wygrała po raz piąty 
„Złotą Wieżę”, ale w historii turnieju zespoły 
z województwa podkarpackiego wygrywały 
jeszcze 6 razy – raz wygrał LKS Spółdzielnia 
Pilzno (1982), cztery razy LZS Rolnik Róża 
(1991, 1998, 2002 i 2005) oraz raz LKS 
Czarnovia Czarne (1992). I właśnie ten 
ostatni klub obchodzi w tym roku jubileusz 
swojego istnienia. Powstał w 1947 roku 
jako LZS Czarna. Początkowo był klubem 
jednosekcyjnym (piłka nożna). Następnie, 
w latach 70. XX w., utworzono sekcję teni-
sa stołowego, a w 1980 – sekcję szachów, 
którą zlikwidowano w 2006 roku, wtedy też 
została ona przejęta przez Gminne Centrum 
Kultury i Promocji i powstał Ludowy Klub 
Szachowy. Z LKS Czarnovia Czarna, który 
zarejestrowano w 1988 roku, wywodzi się 
wielu aktualnych arcymistrzów jak: Marta 
Przeździecka, Wojciech Moranda i Paweł 
Czarnota. Tradycję szachową kontynuują 
ich młodzi następcy ale już w LKSz GCKiP 
i mogą pochwalić się wieloma sukcesami 
sportowymi, jak i organizacyjnymi – np. w 
2010 roku byli organizatorami Mistrzostw 
Świata Juniorów w szachach. W LKS 
Czarnovia Czarna króluje piłka nożna. Z 
okazji 70-lecia Czarnovii ukazała się właśnie 
książka obrazująca jej dokonania.

W dniach 28 maja – 2 czerwca 2017 roku w Chotowej, gmina Czarna, województwo podkarpackie odbył się 59. 
Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”. Turniej wygrała drużyna gospo-
darzy LKSz GCKiP Czarna, było to jej piąte zwycięsto w historii – poprzednio triumfowała w latach 2010-2012 
i 2014. Drugie miejsce zajęła drużyna LKS Chrobry Gniezno, a trzecie LKSz GCKiP II Czarna. W zawodach 
wystartowało 12 drużyn, ogółem 59 uczestników z 9 województw. Finał rozegrano systemem szwajcarskim na 
dystansie 9 rund. Turniej był zgłoszony do klasyfikacji rankingowej FIDE. Funkcję głównego sędziego pełnił 
arbiter FIDE Marian Bysiewicz.
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1. UKS Dubler Opole Lubelskie (woj. lubelskie)
2. LKS Ceramika Opoczno (woj. łódzkie)
3. Stowarzyszenie Orbita Bukowno (woj. małopolskie)
4. LZS Durąg (woj. warmińsko-mazurskie)
5. ChKS Polonia Chodzież (woj. wielkopolskie)
6. GZS Tułowice (woj. opolskie) 

7. LKS Brzozovia Brzozów (woj. podkarpackie)
8. KTS-K GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
9. LKS Promień Mońki (woj. podlaskie)

10. Gimnazjum Chęciny (woj. świętokrzyskie)
11. GKS Wilga Garwolin (woj. mazowieckie)

Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Wojewódzkie Zrze sze-
nie LZS w Lublinie. Impreza została dofi-
nan sowana przez MSiT. 

Uroczyste otwarcie turnieju odbyło się 
12 lipca. Otworzył je wiceprzewodniczący 
KZ LZS Józef Poterucha, zmagania mło-
dych piłkarzy oglądali także wiceprzewod-
niczący KZ LZS Marek Mazur i Zdzisław 
Wawrzewski, wiceprzewodniczący GKR KZ 
LZS – oni też wręczali nagrody najlepszym.

Turniej rozpoczęły mecze w grupach – w 
grupie A znalazło się 6 zespołów, a w grupie 
B – 5. Zwycięzca turnieju „Dubler” rozpo-
czął od mocnego uderzenia, pokonując w 
meczu otwarcia 7:0 Gimnazjum Chęciny 
(woj. świętokrzyskie). 

Równie mocne uderzenie zaprezento-
wał LKS Ceramika Opoczno, pokonując w 
pierwszym meczu 6:1 GOSRiT Luzino (woj. 
pomorskie). W drugim meczu „Ceramika” 

pokonała Wilgę Garwolin (woj. mazowiec-
kie) 4:1, zaś „Dubler” wygrał skromnie 1:0 
z LKS Promień Mońki (woj. podlaskie). W 
trzecim meczu „Ceramika” zremisowała 1:1 
z Polonią Chodzież (woj. wielkopolskie), 
bramka dla drużyny w Opoczna padła z gola 
samobójczego. W trzecim meczu „Dubler” 
pokonał 1:0 Orbitę Bukowno (woj. mało-
polskie), w kolejnym meczu wygrał 6:0 z 
GZS Tułowice (woj. opolskie), a w ostat-
nim meczu grupowym wygrał 4:2 z LKS 
Brzozovia Brzozów (woj. podkarpackie). 
Natomiast Ceramika w swoim ostatnim 
me czu grupowym pokonała LZS Durąg 
(woj. warmińsko-mazurskie) 2:0.

Podsumowując fazę grupową – w gru-
pie A pierwsze miejsce bez straty punk-
tów z bilansem bramek 19:2 zajął UKS 
Dubler Opole Lubelskie, drugie miejsce 
Stowarzyszenie Orbita Bukowno, która 
przegrała tylko z liderem. W grupie B 
triumfowała Ceramika Opoczno (3 zwycię-
stwa, 1 remis) z bilansem bramek 15:5, dru-
gie miejsce zajął LZS Durąg. W tej fazie gry 
we wszystkich meczach padło 98 bramek.

W pierwszym meczu półfinałowym 
zmie  rzyły się drużyny Ceramika Opoczno i 
Orbity Bukowno, o wejściu do finału zade-
cydowały rzuty karne – te lepiej wykonali 
piłkarze z Opoczna (3:1). W drugim pół-

finale Dubler Opole Lubelskie pokonał 3:0 
drużynę LZS Durąg. 

Zanim odbył się mecz finałowy rozstrzy-
gnięto mecze o miejsca 3-8. W meczu o 
miejsce 7-8 zmierzyły się drużyny LKS 
Brzozovia Brzozów (woj. podkarpac-
kie) i GOSRiT Luzino (woj. pomorskie) 
– w regulaminowym czasie gry był remis, 
rzuty karne lepiej wykonywali zawodnicy 
Brzozovii. O miejsce 5-6 walczyły drużyny 
Polonii Chodzież (woj. wielkopolskie) i GZS 
Tułowice (woj. opolskie) – wygrała Polonia 
5:1. Następnie o miejsce na podium walczy-
ły zespoły Orbity Bukowno (woj. małopol-
skie) i LZS Durąg (woj. warmińsko-mazur-
skie) – wygrała 1:0 drużyna z Bukowna, a 
gola na wagę medalu strzelił Antoni Olek.

W wielkim finale UKS Dubler Opole 
Lubelskie (woj. lubelskie) pokonał 3:0 LKS 
Ceramika Opoczno (woj. łódzkie). Bramki 
strzelili Jakub Knap – 2 i Daniel Duda 
– 1. Zwycięska drużyna grał w następu-
jącym składzie: Krystian Stępień, Konrad 
Frydecki, Jakub Żelazko, Szymon Jarosz, 
Dawid Sadurski, Bartłomiej Borowiak, 
Marcin Giza, Daniel Duda, Dominik 
Banach, Konrad Ćwieka, Piotr Wesołowski, 
Franciszek Szczucki, Jakub Knap, Radosław 
Czopek, Jakub Fiuk. Trenerzy: Tomasz Jasik, 
Andrzej Fliszkiewicz.

W dniach 11-15 lipca odbył się w Zamościu XXXIII Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju LZS „Piłkarska Kadra Czeka” 
Chłopców. Startowało 11 drużyn. Najlepszy okazał się zespół UKS Dubler Opole Lubelskie, który w finale pokonał 3:0 LKS Ceramika 
Opoczno. Było to czwarte zwycięstwo drużyny z woj. lubelskiego w historii naszego turnieju. Poprzednio trzy razy triumfowała TKS 
Tomasovia Tomaszów Lubelski (2006, 2007 i 2011). Trzecie miejsce zajęło Stowarzyszenie Orbita Bukowno. Najlepszym zawodnikiem 
wybrano Jakuba Knapa, królem strzelców został Piotr Wesołowski (obaj Dubler), a najlepszym bramkarzem Jakub Szumera z AP 
Orbita Bukowno. 

33. Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS
 „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza Zamość 2017

UKS Dubler Opole Lubelskie 
zwycięski gospodarz

Klasyfikacja końcowa
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W dniach 21-23 lipca w Siedlcach odbył się Finał Centralny XVII Ogólnopolskiego Turnieju LZS „Piłkarska Kadra Czeka” 
Dziewcząt. W turnieju startowało 11 drużyn, które w większości wygrały finały w swoich województwach. Organizatorem 
turnieju było Krajowe Zrzeszenie LZS i WLKS Siedlce. Patronat honorowy sprawowali Polski Związek Piłki Nożnej i Starosta 
Siedlecki Dariusz Stopa. Turniej dofinansowało MSiT. Po raz szósty z rzędu triumfowały zawodniczki KKPK Medyk Konin 
(woj. wielkopolskie), drugie miejsce zajęło Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie Kielce (woj. świętokrzyskie), a trzecie LKS Astoria 
Szczerców (woj. łódzkie).

po  r a z  szós t y  z  r zędu 
w ygry wa ją  „ Medyc zki ” 

Królem strzelców została Daria Nowak 
KKPK Medyk Konin, najlepszą zawodnicz-
ką wybrano Oliwię Werrę z KTS-K GOSRiT 
Luzino, najlepszą bramkarką okazał się 
Oliwia Petelicka z KSP Kielce, a pucharem 
fair play nagrodzono zespół LKS Astoria 
Szczerców.

W uroczystym otwarciu turnieju udział 
wzięli m.in.: sekretarz Powiatu Siedleckiego 
Andrzej Rymuza, wiceprezes WLKS Siedlce 
Adam Gabiński oraz sekretarz Zarządu tego 
klubu Janusz Krysiak i członek Zarządu 
Roman Garwacki. Nie zabrakło także przed-
stawicieli lokalnych mediów. Emocjonujące 
mecze oglądał wiceprzewodniczący KZ 
LZS Marek Mazur, kibicując najbardziej 
piłkarkom z woj. łódzkiego. Dodatkowym 
akcentem pierwszego dnia turnieju było 
rozegranie meczu towarzyskiego dziewcząt 
z klubu Astoria Szczerców z chłopcami z 
siedleckiej Pogoni. Wszyscy świetnie się 
bawili, dziewczęta co prawda przegrały, ale 
stawiały zacięty opór. 

Sędzią głównym turnieju był Marek Guth, 
a spotkania prowadzili sędziowie z OZPN w 
Siedlcach. 

W fazie eliminacyjnej drużyny podzielo-
na na trzy grupy – w grupie A i B znalazły 
się po cztery zespoły, a w grupie C – trzy. 
Do fazy pucharowej przechodzili zwycięzcy 
grup i drużyna z najlepszym bilansem.

W grupie A pewnym zwycięzcą okazał się 
Medyk Konin, który odniósł trzy zwycięstwa 
i nie stracił żadnej bramki – w pierwszym 
meczu wygrał z LKS Rolnik Biedrzychowice 
(woj. opolskie) 7:0, w drugim pokonał 
zespół Mochowo (woj. mazowieckie) 12:0, 
a w trzecim 7:0 LKS Olimpia Osieczany 
(woj. małopolskie). Bilans imponujący – 
26:0! Drugie miejsce w tej grupie zajęła 
LKS Olimpia Osieczany, trzecie LKS Rolnik 
Biedrzychowice, a czwarte Mochowo. 

W grupie B mecze były bardziej wyrów-
nane. Po zaciętej walce do kolejnej rundy 
awansowało Kobiece Stowarzyszenie 
Piłkarskie Kielce (woj. świętokrzyskie). 
Zespół ten zremisował 1:1 z KTS-K GOSRiT 
Luzino (woj. pomorskie), pokonał 3:0 LUKS 
Ziemia Lubińska (woj. dolnośląskie) i w 
tym samym stosunku wygrał z GKS Forty 
Piątnica (podlaskie). Drugie miejsce w tej 
grupie zajął KTS-K GOSRiT Luzino, trzecie 

LUKS Ziemia Lubińska, a czwarte drużyna z 
Podlasia – GKS Forty Piątnica.

W ostatniej grupie najlepsza okazała się 
LKS Astoria Szczerców, która pokonał GKS 
LZS Wikielec (woj. warmińsko-mazurskie) 
1:0 i zremisowała 1:1 z LKS Wierzchowiska 
(woj. lubelskie). Drugie miejsce zajęły pił-
karki z Wikielca, a trzecie z Wierzchowiska.

Do pucharowej fazy turnieju przeszedł 
KTS-K GOSRiT Luzino, który miał najlep-
szy bilans i awansował z drugiego miejsca.

W pierwszym półfinale KSP Kielce poko-
nał Astorię Szczerców 1:0. Natomiast w 
drugim meczu Medyk Konin wygrał 2:0 z 
KTS-K GOSRiT Luzino. W pojedynku o 3 

miejsce Astoria Szczerców wygrała z KTS-K 
GOSRiT Luzino 1:0. W finale Medyk bez-
problemowo pokonał KSP Kielce, wygry-
wając 3:0.

W ramach programu towarzyszącego 
młodzież korzystała z Parku Wodnego, 
zwiedzała Siedlce, zorganizowano również 
spotkanie integracyjne. 

Trzy pierwsze drużyny otrzymały nagro-
dy finansowe, a czwarta komplet piłek ufun-
dowanych przez PZPN.

1. KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie)
2.  Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie Kielce  

(woj. świętokrzyskie)
3. LKS Astoria Szczerców (woj. łódzkie)
4. KTS-K GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
5. LKS Olimpia Osieczany (woj. małopolskie)

6. GKS LZS Wikielec (woj. warmińsko-mazurskie)
7-9.  LKS Wierzchowiska (woj. lubelskie) 

LKS Rolnik Biedrzychowice (woj. opolskie) 
LUKS Ziemia Lubińska (woj. dolnośląskie)

10-11.  GKS Forty Piątnica (woj. podlaskie) 
Mochowo (woj. mazowieckie)

Klasyfikacja końcowa

17. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” – Siedlce 2017
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Ogólnopolski Turniej Dziewcząt LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” – Siedlce 2017

W wychowaniu do rekreacji i sportu we 
wczesnym dzieciństwie podstawową rolę 
odgrywa rodzina. Sport wzmacnia też więzi 
rodzinne. Biorąc to pod uwagę stworzyli-
śmy program, który „wymusza” na rodzinie 
aktywność własną i pomysłowość. Program 
Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej 
Dla Zdrowia, Sportu i LZS miał w tym 
roku swoją drugą edycję. Finał rozegrano 
w dniach 5-8 lipca w Centralnym Ośrodku 
Szkolenia KZ LZS w Mielnie. Jego głów-
nym koordynatorem była Iwona Kusińska-
Kania z Biura Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Przypominamy, że aby wejść do finału cen-
tralnego rodziny musiały wygrać kwalifika-
cje wojewódzkie, tzn. udowodnić piecząt-
kami w specjalnym dzienniczku, że brały 
udział w określonej ilości imprez sporto-
wych i spotkań na temat zdrowego żywienia.

W finale uczestniczyło 16 rodzin z 13 
województw. Na podium w tym roku sta-

nęły rodziny: 1. Jarzewskich, 2. Dziubów, 
3. Mularzy. Ostateczne podsumowanie 
Programu nastąpi w grudniu podczas uro-
czystości podsumowania działalności KZ 
LZS w 2017 roku. 

Poza turniejem sportowym uczestnikom 
zaproponowano: gimnastykę poranną, ana-
lizę składu ciała, pomiary ciśnienia i pozio-
mu cukru, zajęcia fitness. Wykład Marty i 
Dariusza Dorobiała na temat zasad zdrowe-
go żywienia i aktywności fizycznej również 
spotkał się z zainteresowaniem uczestników. 
Podobała się też wycieczka z przewodni-
kiem do Kołobrzegu i Ogrodów Spectabilis 
w Dobrzycy. Na plaży odbyła się niezwykle 
twórcza konkurencja dodatkowa. Rodziny 
musiały w ciągu 30 minut stworzyć z pisaku 
płaskorzeźbę związaną ze sportem. Efekt 
końcowy zaskoczył jury, więc „z uwagi na 
bardzo duże zaangażowanie, kreatywność, 
fantazję i energię przy tworzeniu prac na 

piasku komisja sędziowska postanowiła nie 
wliczać konkurencji do klasyfikacji i nagro-
dzić wszystkie rodziny ramkami do zdjęć”. 

W ubiegłym roku zaproponowaliśmy 
uczestnikom, by w formie artystycznej, 
pokazali jak spędzają wolny czas, jakie spor-
ty uprawiają. W tym roku uczestnicy zapre-
zentowali 7 takich prac. Ponieważ stały one 
na bardzo wysokim poziomie, komisja kon-
kursowa zrezygnowała z klasyfikacji miejsc i 
wyróżniła wszystkie rodziny, nagradzając je 
sprzętem sportowo-rekreacyjnym.

Rodzinnie, sportowo, wesoło

Na otyłość i nadwagę cierpi w naszym 
kraju prawie 35% społeczeństwa. Jak z tym 
walczyć? Odpowiedź jest prosta – odpo-
wiednia dieta i aktywność fizyczna. Według 
zaleceń WHO odpowiednia dieta powinna 
zawierać zredukowaną ilość tłuszczy oraz 
cukrów, a także zwiększoną ilość warzyw i 
owoców bogatych w błonnik pokarmowy. 
Wszelka aktywność fizyczna, czy to w posta-
ci spacerów, czy ćwiczeń gimnastycznych, 
powinna trwać nie krócej niż 30 minut 
dziennie dla osoby dorosłej i 60 minut 
dziennie dla dzieci i młodzieży. Tym zalece-
niom organizator – Krajowe Zrzeszenie LZS 
– podporządkował program czwartej już 
edycja imprezy sportowej „Bądź aktywny 
– Trzymaj wagę”, która odbyła się w dniach 
1-4 czerwca w Zakopanem. Uczestniczyło w 
niej 70 osób z 12 województw.

W programie był test na temat zdrowego 
żywienia, wykłady prof. Ewy Kozdroń z 
warszawskiej AWF, która mówiła o aktyw-
ności rekreacyjnej w profilaktyce otyłości 
i nadwagi oraz dietetyczki Edyty Zając. 
Podczas zawodów sportowych mierzono 
ciśnienie i poziomu cukru. Oj, było ner-
wowo. Z pomiaru BMI i analizy składu 
ciała najbardziej zadowolone były te osoby, 
których wiek metaboliczny był równy lub 
niższy niż wiek metrykalny – biologiczny. 
Strach w oczach miały te osoby, których 
wiek metaboliczny był o 10-15 lat starszy od 
metrykalnego.

Prawda o sobie, o swojej kondycji fizycz-

nej i sprawności, nie zawsze przyjemna spra-
wiła, że w czasie zajęć sportowych uczestni-
cy „dawali z siebie wszystko”. Tym bardziej, 
że w grę wchodziła także rywalizacja – 
wygrywali dla siebie, ale też dla swojego 
województwa. Emocji było więc co niemia-
ra. Do wyznaczonych na sali punktów spor-
towych ustawiała się spora kolejka. Na blok 
sportowy składały się: rzuty lotką, na kijek i 
woreczkami do celu, kręgle i crossminton. 
Uczestnicy mogli też dokonać samooceny 
swojej sprawności fizycznej, wykonując ćwi-
czenie pod okiem instruktora. 

Kolejny dzień wszyscy spędzili na 
wycieczce do Doliny Chochołowskiej, do 
przejścia w obydwie strony było ponad 16 
km. Cel zrealizowało ¾ uczestników. Jak 
ktoś policzył najwytrwalsi zrobili 25 tysięcy 
kroków, czyli przekroczyli zdecydowanie 
limit dzienny, który wynosi 10 tys. kroków. 

Tego samego dnia wieczorem odbyło się 
podsumowanie, wręczenie medali indywi-
dualnych i pucharów za klasyfikację woje-
wódzką, którą wygrało woj. wielkopolskie, 
przed mazowieckim i opolskim. Nagrody 
wręczali m.in.: Marek Mazur, wiceprzewod-
niczący RG KZ LZS, członek Prezydium RG 
KZ LZS Andrzej Cywiński oraz Zygmunt 
Mularz i Zdzisław Wawrzewski, zastęp-
cy przewodniczącego Głównej Komisji 
Rewizyjnej.

Impreza została dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Bą dź  a k t y w n y  
–  t r z ym a j  wa g ę

Aktywny senior LZS
Szkoleń w LZS mamy bardzo mało. 

Jedynym jakie organizuje Krajowe 
Zrzeszenie, dzięki dofinansowaniu 
MSiT, jest Szkolenie Animatorów do 
Działania „Aktywny senior LZS”. W tym 
roku odbyło się w dniach 1-4 czerwca 
w Zakopanem. Uczestniczyło w nim 30 
osób z 9 województw. Jego celem było 
m.in.: dostarczenie lub poszerzenie wie-
dzy potencjalnych animatorów w pracy 
z grupami osób starszych, profesjonali-
zacja działań ogniw sportowych LZS pod 
kątem diagnozowania potrzeb lokalne-
go środowiska. Uczestnikami byli ani-
matorzy życia sportowego dla seniorów, 
działacze i pracownicy jednostek LZS, w 
tym klubów. Program szkolenia składał 
się z części teoretycznej i praktycznej. 
Prof. Ewa Kozdroń mówiła m.in. o roli 
liderów, o sportach całego życia, przeko-
nywała, że aktywność fizyczna ma wpływ 
na pomyślne starzenie się i należy wal-
czyć z powszechnie panującym poglą-
dem, że po 60 roku życia potrzebujemy 
już tylko lekarstw i rehabilitacji w specja-
listycznych ośrodkach. Z kolei instruk-
torka nordic walking Sylwia Loley nama-
wiała, by właśnie od tego sportu zacząć 
współpracę z rówieśnikami, bo nie ma 
nic łatwiejszego i przyjemniejszego niż 
spacer po parku z przyjaciółmi.



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 99 19, fax 631 77 07;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZs w łucznictwie juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieżowców K i M

01-02.09.2017 – Zamość, woj. lubelskie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZs w zapasach kobiet  
w kategorii kadetek, juniorek i młodzieżowej

08-09.09.2017 – Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZs w zapasach w stylu 
wolnym kadetów, juniorów i młodzieżowców

09-10.09.2017 – Krotoszyn, woj. wielkopolskie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZs w kajakarstwie 
młodzików, juniorów młodszych i juniorów K i M

09-10.09.2017 – Białystok, woj. podlaskie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZs w kolarstwie torowym 
juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców K i M 

13-15.10.2017 – Pruszków, woj. mazowieckie

XXii Ogólnopolskie Masowe Biegi przełajowe – Finał Centralny

07.10.2017 – Wolbórz, woj. łódzkie

oraz

Finał Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  
Turystyczno-Krajoznawczej LZs

Listopad 2017 – Zakopane, woj. małopolskie

zaprasza na:


