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W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
borykaliśmy się z bardzo niskim 

budżetem. Zrealizowaliśmy wszystkie 
powierzone nam przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki zadania. A było ich niewiele. 
W sumie na 12 ofert złożonych do MSiT 
dofinansowanie dostaliśmy na 3 z nich – na 
OSSM LZS, program „Upowszechnianie i 
doskonalenie różnych sportów w środowi-
sku wiejskim” (WLKS, mistrzostwa i zgru-
powania) oraz na konkurs z zakresu upo-
wszechnianie aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych projektów realizo-
wanych w środowisku wiejskim.

Przyjrzyjmy się realizacji zadań, które zle-
ciło nam Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W 2018 roku powołanych zostało 65 
Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży 
LZS w takich sportach jak: lekkoatletyka 
(19 ośrodków), zapasy mężczyzn (6), zapasy 
kobiet (4), łucznictwo (5), kolarstwo (15), 
tenis stołowy (1), narciarstwo klasyczne (5), 
podnoszenie ciężarów (10). Szkolono w nich 
579 zawodników i zawodniczek. Najwięcej 
OSSM LZS powołano w woj. wielkopolskim 
– 12 i woj. lubelskim – 9. 

W okresie styczeń – październik 2018 (za 
ten okres KZ LZS posiada sprawozdania z 
OSSM LZS) zrealizowano 223 zgrupowania 
krajowe, 2 zgrupowania zagraniczne, 221 
startów krajowych i 3 starty zagraniczne. W 
2018 roku zawodnicy zrzeszeni w klubach 
naszego stowarzyszenia zdobyli w różnych 
kategoriach wiekowych ponad 1200 medali 
na mistrzostwach Polski tylko w sportach 
uznawanych w LZS za wiodące, czyli w 

tych, w których szkoleni są w OSSM LZS. 
Wielu z nich wywalczyło także medale na 
mistrzostwach świata czy Europy, np. Cezary 
Łączkowski, Daria Pikulik i Marta Jaskulska 
(kolarstwo torowe), Monika Marach (pod-
noszenie ciężarów), Martyna Kotwiła (lek-
koatletyka). Skoro jesteśmy przy sporcie 
wyczynowym, warto nadmienić, że w sztan-
darowym programie MSiT – Team100 – 
uczestniczy 51 zawodników z nasz klubów 
oraz kilkunastu wychowanków.

Jeśli chodzi o drugie zadanie, to w ramach 
WLKS objęto szkoleniem dzieci i młodzież 
w 256 klubach w 33 sportach. Szkoliło się 
w nich ponad 6000 młodych sportowców, 
z którymi pracowało ponad 400 trenerów i 
instruktorów. Najwięcej WLKS powołano w 
woj. dolnośląskim i lubelskim – po 26 oraz 
w woj. wielkopolskim – 24.

Młodzież szkoląca się w WLKS miała 
możliwość udziału w mistrzostwach 
Krajowego Zrzeszenia LZS i zgrupowaniach. 
Zorganizowano dwa zgrupowania szkole-

niowe dla wyróżniających się zawodników 
w zapasach w stylu wolnym i lekkoatletyce. 
Uczestniczyło w nich 50 sportowców, w tym 
6 trenerów.

W 2018 roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowano cykl mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS w 9 sportach (w 
kolarstwie szosowym i torowym, podnosze-
niu ciężarów, lekkiej atletyce i biegach prze-
łajowych, zapasach, kajakarstwie, tenisie sto-
łowym, łucznictwie, piłce nożnej i szachach) 
oraz zawodów ogólnokrajowych. Łącznie 
były to 22 imprezy, w których wzięło udział 
4320 uczestników, w tym 3633 zawodników 
oraz 687 organizatorów (sędziowie, leka-
rze, obsługa techniczna). W porównaniu 
z rokiem ubiegłym większa była zarówno 
liczba imprez, jak i uczestniczących w nich 
zawodników (w 2017 r. w 21 imprezach 
uczestniczyło 3122 zawodników). 

Medaliści mistrzostw Zrzeszenia LZS 
w większości zdobywają też medale na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz 
mistrzostwach Polski w różnych kategoriach 
wiekowych, podwyższają klasy sportowe, są 
powoływani do kadr związkowych, awan-
sują do ośrodków szkolenia polskich związ-
ków sportowych.

Kolejnym zadaniem zleconym przez MSiT 
był konkurs „Promowanie i upowszechnia-
nie aktywności fizycznej poprzez wyróż-
nienie najlepszych projektów pn. 100 lat 
Niepodległości na sportowo realizowanych 
w środowisku wiejskim. Do konkursu zgło-
szono 49 projektów z 16 województw. Były 
to imprezy sportowo-rekreacyjne o charak-

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w imprezach mistrzowskich KZ LZS 
w 2018 roku

1. Wielkopolskie – 1301 pkt.
2. Kujawsko-Pomorskie – 868 pkt.
3. Lubelskie – 670 pkt.
4. Mazowiecki – 662 pkt.
5. Łódzkie – 631 pkt.
6.  Dolnośląskie – 553 pkt.
7. Zachodniopomorski – 480 pkt.
8. Podlaskie – 466 pkt.
9. Lubuskie – 414 pkt.

10. Pomorskie – 406 pkt.
11. Warmińsko-Mazurskie – 367 pkt.
12. Opolskie – 214 pkt.
13. Małopolskie – 148 pkt.
14. Śląskie – 146 pkt.
15. Świętokrzyskie – 97 pkt.
16. Podkarpackie – 30 pkt.

Krajowe Zrzeszenie L ZS

Po raz trzeci w historii w dniach 7-9 grudnia 2018 roku spotkamy się w Uniejowie (woj. łódzkie), by podsumować osiągnięcia 
sportowe naszych klubów i wojewódzkich zrzeszeń, poinformować o realizacji zadań powierzonych Krajowemu Zrzeszeniu 
LZS przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Odbędzie się także impreza sportowa dla 16 laureatów konkursu „Promowanie 
i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn. 100 lat Niepodległości na sportowo 
realizowanych w środowisku wiejskim”. Generalnie odpowiemy sobie i innym na pytanie: jaki był to rok w naszej działalności? 
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terze rodzinnym, integracyjnym, promują-
ce aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych 50+. Komisja Krajowa 
oceniła 16 nadesłanych przez Komisje 
Wojewódzkie projektów. Podsumowanie 
konkursu odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 
w Uniejowie, a kolejność laureatów prezen-
tujemy na stronach 12-18.

W ramach sportu powszechnego zre-
alizowano 7 finałów centralnych, w któ-
rych udział wzięło 2409 osób, przy czym 
finał turnieju szachowego o „Złotą Wieżę” 
oraz turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” 
i „Mała Piłkarska Kadra Czeka” odbyły 
się w ramach mistrzostw KZ LZS. W 
ubiegłym roku w finałach centralnych i 
masowych imprezach regionalnych dofi-
nansowanych przez MSiT wzięło udział 
ponad 25 tysięcy uczestników.

W tym roku Ogólnopolski Ma sowy 
Turniej Szachowy LZS o „Złotą Wie żę” 
obchodził jubileusz 60-lecia – to naj-
starsza drużynowa impreza szachowa w 
Polsce. Rozegrano go w dniach 24-29 
czerwca w pięknej scenerii zamku krzy-
żackiego w Nidzicy (woj. warmińsko-ma-
zurskie). Zawody te oprócz MSiT dofinan-
sował Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, a fundatorem 
nagród rzeczowych był polski producent 
szachów firma Sunrise Chess&Games.

Finał centralny turnieju ogólnopol-
skiego dziewcząt „Mała Piłkarska Kadra 
Czeka” im. Marka Procyszyna odbył się 
w dniach 6-8 lipca w Reńskiej Wsi i był 
jednym z ważniejszych elementów „Święta 
Herbowego Gminy Reńska Wieś oraz Gmin 
Partnerskich”. Z kolei finał centralny chłop-
ców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” odbył się 
w dniach 8-11 lipca w Zamościu. Kolejny 
finał centralny, tym razem dla dziewcząt do 
lat 15 „Piłkarska Kadra Czeka” odbył się w 
dniach 18 – 20 lipca w Siedlcach. Zawody 

oprócz MSiT dofinansował Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Patronat 
nad turniejem sprawował Prezydent Siedlec. 
Uczestnicy finału centralnego „Piłkarska 
Kadra Czeka” chłopców spotkali się w 
Zamościu w dniach 3-6 lipca.

Patronat honorowy nad wszystkimi tur-
niejami sprawował Polski Związek Piłki 
Nożnej, który ufundował dla najlepszych 
drużyn puchary, dla wszystkich uczestni-
ków upominki promocyjne oraz piłki dla 
wszystkich zespołów.

Finał centralny XXI Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS pn. Siła Niepodległej został 
zrealizowany w ramach obchodów stule-
cia odzyskania niepodległości i objęty 
był Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w Stulecie Niepodległości. Nasze igrzy-
ska odbyły się w dniach 23-25 sierpnia 
na obiektach sportowych w Siedlcach 
(woj. mazowieckie), z udziałem ponad 900 
uczestników z 16 województw. Blok sporto-
wy igrzysk dofinansował MSiT i Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, bloki rekre-
acyjny i integracyjny sfinansowano z środ-
ków własnych oraz sponsorów. Wsparcia 
organizacyjnego i finansowego udzielił 
także samorząd lokalny – miasto, gmina i 
powiat Siedlce (krótka relacja str. 10/11).

Ostatnim finałem centralnym zorgani-

zowanym w tym roku były Ogólnopolskie 
Masowe Biegi Przełajowe LZS im. Wojciecha 
Świątka. W biegach, które odbyły się w 
dniach 5-6 października udział wzięło 800 
uczestników. Zawody dofinansował Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym 
Krajowe Zrzeszenie LZS nie dysponowało 
dofinansowaniem na realizację ogólnopol-
skich imprez turystycznych. W związku z 
tym ograniczono się do organizacji tych 
imprez, które mogły się odbyć dzięki wspar-

ciu i przy dużym zaangażowaniu spo-
łecznych działaczy Zrzeszenia LZS 
wszystkich szczebli oraz wojewódz-
kich zrzeszeń LZS. Udało się zorga-
nizować 4 spośród 7 planowanych 
imprez turystycznych. Wzięło w nich 
udział 470 osób.

Włączając się w obchody 100-
lecia odzyskania niepodległości 
pod hasłem „Zielone Bractwo dla 
Niepodległej” na naszej stronie inter-
netowej zamieściliśmy i ciągle jesz-

cze zamieszczamy informacje o imprezach 
sportowych organizowanych przez Ludowe 
Zespoły Sportowe w całym kraju — na 
szczeblu wsi, gminy, powiatu i wojewódz-
twa. Najwięcej relacji nadesłali organizatorzy 
imprez LZS z województw: wielkopolskiego, 
pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

W tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
pozyskało także sponsorów – zostali nimi 
Warta S.A. i Spółka Akcyjna Mentor.

Podczas spotkania w Uniejowie nagrodzi-
my pucharami za osiągnięcia sportowe woje-
wództwa oraz najlepsze kluby w sportach 
wiodących uczestniczące we współzawod-
nictwie sportowym młodzieży prowadzo-
nym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Poniżej lista laureatów tego współzawodnic-
twa (wyniki są nieoficjalne, gdyż kluby mogą 
jeszcze składać sprostowania).

Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. UKS Copernicus Toruń
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. RLTL ZTE Radom 
3. LKS Orkan Środa Wlkp.

Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. KS Społem Łódź 
3. KS Obuwnik Prudnik

Narciarstwo klasyczne
1. MULKS Grupa Oscar Tomaszów 
Lubelski 
2. SS-R LZS Sokół Szczyrk 
3. LKS Klimczok Bystra

Podnoszenie ciężarów
1. LKS Całus Nowy Tomyśl 
2. UKS Talent Wrocław
3. KS Agros Zamość

Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. KS Agros Zamość 
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin 
2. LKS Ceramik Krotoszyn  
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl klasyczny M
1. AKS Piotrków Trybunalski  
2. GKS Cartusia Kartuzy
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy
1. UKS Dojlidy Białystok
2. LUKS Chełmno
3. MLUKS Dwójka Rawa Maz.

wyróżnione kluby Zrzeszenia LZS w 2018 roku
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1.  Gracjan Kozak – MKS Bolesłavia Bolesławiec – 
lekkoatletyka (rzut dyskiem)

2. Oskar Kopera – BKS Orkan Gorzów Wlkp. – boks
3.  Magdalena Karolak – LKS Omega Kleszczów – podnoszenie 

ciężarów
4.  Sylwia Jaśkowiec – LKS Markam Wiśniowa-Osieczany – 

narciarstwo klasyczne
5.  Milena Rutkowska – CLKS Mazovia Ciechanów – 

podnoszenie ciężarów

6. Cezary Łączkowski – TKK Pacific Toruń – kolarstwo
7.  Nikola Sibiak – KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska – 

kolarstwo
8.  Bartłomiej Adamus – LKS Opocznianka Opoczno – 

podnoszenie ciężarów
9.  Wojciech Nowicki – KS Podlasie Białystok – 

lekkoatletyka (rzut młotem)
10.  Marta Jaskulska – KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska – 

kolarstwo

1. Gracjan Kozak – 2128 głosów. Rocznik 
2001. Brązowy medalista ME U18 i Mło-
dzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Jego tre-
nerem jest Tomasz Markowski. Jako mło-
dzik został wicemistrzem Polski. Jest 
mi strzem LZS w rzucie dyskiem i wice-
mistrzem w pchnięciu kulą. Uczy się w I 
LO w Bolesławcu. W październiku otrzy-
mał Nagrodę Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego – znalazł się w gronie 26 
nagrodzonych sportowców, takich jak Maja 
Włoszczowska czy Paweł Fajdek. Życzymy 
mu takich sukcesów jak osiągnęli wymie-
nieni sportowcy.

2. Oskar Kopera – 2029 głosów. 17– 
latek, brązowy medalista Młodzieżowych 
Mistrzostw Europy w boksie w kategorii 
+91 kg – to było jedyne podium na tych 
mistrzostwach dla Polski. Jest aktualnym 
mistrzem Polski juniorów w kategorii super-
ciężkiej, był też mistrzem Polski młodzików 
i złotym medalistą OOM. Jego trenerem 

jest Grzegorz Swadowski, który ma nosa do 
odkrywania bokserskich perełek.

3. Magdalena Karolak – 621 głosów. 
Mistrzyni Europy do lat 20 w kategorii +90 
kg. Podczas mistrzostw Polski wyrównała 

rekord Polski seniorek w podrzucie i dwu-
boju oraz poprawiła najlepsze osiągnięcia 
w gronie juniorek do lat 20 i do lat 23 zdo-
bywając swój pierwszy seniorski medal. Jej 
trenerem jest Sebastian Ołubek. Ma 19 lat. 
Jest członkiem Team100.

4. Sylwia Jaśkowiec – 617 głosów. W 
ostatnich latach nasza druga po Justynie 
Kowalczyk najlepsza biegaczka narciar-
ska. W październiku tego roku ogłosiła 
zakończenie kariery sportowej. Jej ostat-
nim sukcesem było 7 miejsce na IO w 
Pjongczangu w sprincie drużynowym wraz 
z Justyną Kowalczyk i 10 miejsce w sztafecie. 
Największe sukcesy w karierze to: dwukrot-
ne wicemistrzostwo świata młodzieżowców 

(2009) i brązowy medal na MŚ w sprincie 
drużynowym (2015). 

5. Milena Rutkowska – 457 głosów. 
Rocznik 2001, mistrzyni Europy U17, do 
niej też należą rekordy Polski (w rwaniu, 
podrzucie i dwuboju) w kategorii U17 w 
wadze 75 kg. Jest też aktualną wicemistrzy-
nią Polski seniorek (69 kg) i 8. zawodnicz-
ką ME U20 oraz mistrzynią LZS i OOM. 
Jej siostra bliźniaczka Paulina, też uprawia 
podnoszenie ciężarów i odnosi sukcesy.

6. Cezary Łączkowski – 325 głosów. 
Mistrz świata juniorów w sprincie, wice-
mistrz w sprincie drużynowym, członek 
Team100. Jego trenerami są Leszek Szy-
sz kowski i Marcin Krych. Przygodę z 
rowerem zaczynał w UKS Iskra Wielka 
Nieszawka. Mieszka w Wielkiej Nieszawce, 
uczy się w SMS Żyrardów. Pierwszy rower 
dostał na komunię i wkrótce wygrał wyścig 
dzieci o puchar wójta gminy. Jest drugim 

najpopularniejszych 
sportowców KZ LZS w 2018 roku10

Po raz drugi w historii Zrzeszenia przeprowadziliśmy Plebiscyt na „10 Najpopularniejszych Sportowców LZS” i „5 Najpopularniejszych 
Trenerów LZS” systemem internetowym. Rządzi się on swoimi prawami, więc wyniki dla wielu mogą być zaskakujące. Internauci wybrali 
głównie osoby młode, stojące na początku kariery – czas zweryfikuje ilu z nich będzie w stanie osiągnąć takie same sukcesy w kategorii 
seniora. W sumie na sportowców oddano 6996 głosy – do samego końca toczył się bój o pierwsze miejsce. Na trenerów oddano 3985 
głosów. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w plebiscytowym głosowaniu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie Was 
więcej, a wybór nominowanych będzie jeszcze trudniejszy niż w 2018 roku.
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mistrzem świata w klubie, pierwszym był 
junior Michał Kwiatkowski, który wywal-
czył swój medal w jeździe indywidualnej 
na czas.

7. Nikola Sibiak – 236 głosów. Wice mi-
strzyni świata w keirinie juniorek, brązowa 
medalistka ME i MŚ w sprincie drużyno-
wym i sprincie indywidualnym, medalistka 
mistrzostw Polski. Wspaniały sezon, nie 
tylko dla niej ale też całego klubu. Jest człon-
kiem Team100. Jej trenerem jest Marcin 
Adamów.

8. Bartłomiej Adamus – 154 głosy. 
Ro cznik 2000. Brązowy medalista ME do lat 

20, IV zawodnik MŚ. Ubiegłoroczny wice-
mistrz świata i mistrz Europy U-17. Kariera 
Bartka rozwija się bardzo dynamicznie. Jest 
stypendystą Solidarności Olimpijskiej Tokio 
2020 i członkiem Team100.

9. Wojciech Nowicki – 144 głosy. Rocznik 
1989, aktualny mistrz Europy. Wielce już 
utytułowany zawodnik. Jego rywalizacja 
z Pawłem Fajdkiem emocjonuje kibiców. 
Zaczynał od piłki nożnej, którą trenował 
w Jagiellonii Białystok, rzut młotem zaczął 
uprawiać w wieku 18 lat. W 2013 roku 
ukończył studia, jego specjalność to auto-
matyka-robotyka. Żonaty, ma córkę.

10. Marta Jaskulska – 69 głosów. Ta 19- 
latka to talent na miarę Kasi Niewiadomej 
– mówią trenerzy. Dobrze sobie radzi na 
torze i na szosie. Jest tegoroczną brązową 
medalistką ME w jeździe indywidualnej na 
czas, na MŚ była 9. Jest potrójną brązową 
medalistką ME na torze, wicemistrzynią 
świata w scratchu i brązowa medalistka w 
omnium oraz podwójną mistrzynią Polski 
na szosie. Pochodzi z Biskupca na Warmii. 
Zainteresowała się kolarstwem, bo mama 
Ewa zaprowadziła ją na pierwsze, szkolne 
zawody rowerowe. Marzy o zostaniu czoło-
wą zawodniczką w zawodowym peletonie.

5 najpopularniejszych 
trenerów KZ LZS w 2018 roku

1. Adam Kraska – LKS Polwica Wierzbno – podnoszenie ciężarów
2.  Sebastian Ołubek – LKS Omega Kleszczów i LKS Dobryszyce – podnoszenie ciężarów
3.  Anna Bubula – LKS Markam Wiśniowa-Osieczany – narciarstwo klasyczne
4. Malwina Katarzyna Wojtulewicz – KS Podlasie Białystok – lekkoatletyka
5. Adam Sieczkowski – ALKS Stal Grudziądz – kolarstwo

1. Adam Kraska (1209 głosów) – rocz. 
1978. Zaczynał karierę zawodniczą w tym 
samym czasie i w tym samym klubie co 
Szymon Kołecki, czyli w Polwicy, ciągle 
jeszcze w meczach drużynowych dźwi-
ga sztan gę jako zawodnik. Jest trenerem, 
prezesem klubu i sołtysem w Wierzbnie. 
Jego żona Katarzyna Kraska także uprawia 
podnoszenie ciężarów, razem wychowują 
4-letnią córeczkę. W 2015 roku otwarto w 
Wierzbnie nową halę sportową – nadano 
jej imię Szymona Kołeckiego, a on przeka-
zał swój srebrny medal olimpijski klubowi, 
w którym trenuje obecnie kilkudziesięciu 
zawodników i zawodniczek.

2. Sebastian Ołubek (911 głosów) 
– ro cznik 1973, jest absolwentem AWF 
w Bia łej Podlaskiej, pracę trenerską roz-
począł w 1997 roku w klubie LKS Gryf 
Bujny. Obecnie w dwóch klubach pod 
jego okiem trenują medalistki mistrzostw 
Polski i Europy m.in.: Sylwia Oleśkiewicz, 
Sandra Kowalska, Dorota Kubica, Oliwia 
Średzińska. Podnoszenie ciężarów uprawia 
też tego córka Klaudia. 

3. Anna Bubula (714 głosów) – trenerka, 
prezes klubu i nauczycielka wf. Obecnie 
w klubie trenuje ponad 50 zawodników. 
Pochodzi z trenerskiej rodziny – jej przed 
laty zmarły ojciec Kazimierz i mama Irena 

w tym samym klubie szkolili narciarzy. 
Jest także trenerką formą tanecznych i 
instruktorką w kilku innych sportach. Jest 
absolwentką AWF w Katowicach. Obecnie 
najbardziej znaną zawodniczką klubu jest 
Urszula Łętocha, która jest członkiem kadry 
narodowej oraz utalentowane młode zawod-
niczki: Iwona Piekarz i Weronika Kaleta.

4. Malwina Katarzyna Wojtulewicz (361 
głosów) – rocznik 1985. Trenerka Wojciecha 
Nowickiego i od niedawna Joanny Fiodorow. 
Sama kiedyś rzucała młotem, była medalist-
ką młodzieżowych i juniorskich mistrzostw 
kraju. W 2013 roku podczas zajęć została 
uderzona 7-kilogramowym młotem w plecy, 
długo dochodziła do siebie. W 2015 roku 
została wybrana Trenerką Roku w konkursie 
PKOl oraz odznaczona Krzyżem Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Matka Filipa i 
Cypriana.

5. Adam Sieczkowski (270 głosów) – w 
klubie jest trenerem koordynatorem (elita, 
U23 K i M oraz juniorki). ALKS Stal to 
kuźnia kolarskich talentów, od 15 lat klubo-
wy mistrz Polski w kolarstwie szosowym i 
torowym. Pod opieką klubu działa w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 17 szkółek 
kolarskich. W maju tego roku minęło 35 
lat jego pracy trenerskiej. Jego podopieczni 
zdobywają medale na ME i MŚ.
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W dniach 7-9 września w Piotrkowie 
Try bu nalskim odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet. 
Star towało w nim 130 zawodniczek z 33 
klubów. O medale walczyły młodziczki, 
ka det ki i zapaśniczki kategorii młodzie-
żowej. Na matach hali Relax pojawiło się 
wiele zawodniczek najlepszych w swoich 
kate goriach w kraju. Organizatorem mis-
trzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS i 
AKS Piotrków Trybunalski, współorgani-
zatorami: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Łodzi, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 
Try bunalskim i Urząd Miasta Piotrków 
Try bunalski. Mistrzostwa dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Krajowe 
Zrze szenie LZS reprezentował wiceprze-
wodniczący Marek Mazur.

W kategorii młodziczek wystartowało 57 
zawodniczek. Klasyfikację klubową wygrał 
AKS Piotrków Trybunalski przed ZKS 
Koszalin i LKS Znicz Chęciny..

W kategorii 33 kg startowały tylko 2 
zawodniczki – w walce o złoty medal Paulina 
Kępowicz (ULKS Guliwer Kielce) pokonała 
Wiktorię Huk (LKS Znicz Chęciny). W 
kategorii 36 kg pojedynek o złoto wygrała 
Maja Majdańska (MLKS Agros Żary, brą-
zowa medalistka MP), która pokonała Julię 
Dolną (AKS Piotrków Trybunalski, również 
brązowa medalistka MP). Złotą medalistką 
w kategorii 39 kg została Natalia Gwóźdź 
(MKS Czarni Połaniec), która wygrała z 
Oliwią Miernik (LKS Znicz Chęciny) – w tej 
kategorii startowały tylko 2 zawodniczki. Z 
kolei w kat. 42 kg zmierzyły się w finale dwie 
zawodniczki ZKS Koszalin – lepsza była 
Joanna Samsonowicz (mistrzyni Polski mło-
dziczek), srebrny medal zdobyła Wiktoria 
Błoch. W kategorii 46 kg złoty medal zdo-
była Nikola Drozdek (MLKS Agros Żary, 
srebrna medalistka MP), która wygrała z 
Martyną Łuszczyńską (ZKS Koszalin). W 
najlepiej obsadzonej kategorii 50 kg wygra-
ła Oliwia Dąbrowska (AKS Białogard, 
mistrzyni Polski), srebrny medal wywalczy-

ła Wiktoria Płaczkowska (ULKS Guliwer 
Kielce). W drugiej najlepiej obsadzo-
nej kategorii 54 kg mistrzynią Zrzeszenia 
została Regina Watras (ZTS Sokół Lublin), 
a wicemistrzynią Natalia Radzio (MLKS 
Wisła Świecie). W kategorii 58 kg złoty 
medal wywalczyła Karolina Domaszuk 
(LUKS Amator Juchnowiec, srebrna meda-
listka MP), srebro zdobyła Alicja Nowosad 
(ULKS Olimpijczyk Chełm, srebrna meda-
listka MP w kat. 62 kg). W kategorii 62 
kg mistrzynią zrzeszenia została Weronika 
Dyszkiewicz (LKS Spartakus Pyrzyce), która 
w walce o ten medal pokonała Magdalenę 
Stec (MGLKS Wiatr Wołów, brązowa 
medalistka MP). W kat. 66 kg mistrzy-
nią Zrzeszenia została Patrycja Piotrowska 
(UKS w Zalesiu – Łuków Zalesie), która w 
walce o pierwsze miejsce pokonała Wiktorię 
Badek (AKS Piotrków Trybunalski).)

W kategorii kadetka startowały 53 
zawodniczki. Klasyfikację klubową wygrał 
AKS Piotrków Trybunalski przed LUKS 
Suples Kraśnik i MLUKS Karlino.

W kategorii 43 kg mistrzynią Zrzeszenia 
została Klaudia Zalewska (MLKS Wisła 
Świecie, trzecia zawodniczka OOM) – nie 
miała konkurentek. W kategorii 46 kg trium-
fowała Nikoletta Szewczuk (AKS Piotrków 
Tryb., brązowa medalistka OOM), która w 
finale pokonała Donatę Oleksik (MLUKS 
Karlino, 5 zawodniczka ME). Kategorię 
49 kg wygrała Monika Martyna Borowska 
(UAKS Podlasie Białystok), srebro zdoby-
ła Nikola Dytrych (AKS Piotrków Tryb., 
brązowa medalistka OOM). W kategorii 
53 kg najlepsza była Marika Trela (ULKS 
Gryf Wojnowo), srebro zdobyła Zuzanna 
Wojda (MLUKS Karlino, brązowa medalist-
ka OOM). W najlepiej obsadzonej katego-
rii 57 kg triumfowała Julia Nowicka (AKS 
Białogard), srebro wywalczyła Olimpia 
Łosyk (UKS Iron Bulls Bielawa). W kate-
gorii 61 kg złoty medal zdobyła Sylwia 
Martyka (MULKS Junior Dzierżoniów, 5 
zawodniczka ME), a srebrny Eryka Wizjan 

(Husaria Fight Team Kozielice, brązowa 
medalistka OOM). Z kolei w kategorii 65 kg 
najlepsza okazała się Amelia Kuraszewska 
(Husaria Fight Team Kozielice, złota meda-
listka OOM), która w walce o złoto pokonała 
Joannę Barabas (MKS Cement Gryf Chełm). 
W kategorii 69 kg triumfowała Karolina 
Kozłowska (UKS Iron Bulls Bielawa, srebrna 
medalistka OOM, 5 na ME), wicemistrzynią 
Zrzeszenia została Patrycja Wochna (AKS 
Piotrków Tryb., mistrzyni OOM). W ostat-
niej kategorii 73 kg złoty medal wywalczyła 
Agata Ćwikła (LUKS Suples Kraśnik), a 
srebrny Katsiaryna Shevel (UAKS Podlasie 
Białystok). 

Najmniej zawodniczek, bo tylko 23, 
startowało w kategorii młodzieżowej. 
Klasyfikację klubową wygrał MKS Cement 
Gryf Chełm przed LUKS Suples Kraśnik i 
WLKS Siedlce.

W trzech kategoriach wagowych zawod-
niczki zdobyły tytuły bez walki – 53 kg 
Weronika Ryło (KS Agros Zamość), 72 kg 
Weronika Karyś (LKS Znicz Chęciny) i 76 kg 
Ewelina Kaczyńska (LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński). W kategorii 50 kg mistrzynią 
Zrzeszenia została Dominika Szynkowska 
(WLKS Siedlce, młodzieżowa mistrzyni 
Polski), która w walce o złoto pokonała 
Alicję Piersę (MKS Cement Gryf Chełm, 
brązowa medalistka MP młodzieżowców). 
W kategorii 55 kg najlepsza była Aleksandra 
Łysomirska (MKS Cement Gryf Chełm, 
brązowa medalistka MP juniorek), srebrny 
medal zdobyła Klaudia Polak (LUKS Suples 
Kraśnik, srebrna medalistka MP juniorek). 
W kategorii 57 kg Patrycja Gil (LUKS Suples 
Kraśnik, brązowa medalistka MP junio-
rek) w walce o tytuł mistrzowski poko-
nała Renatę Nieściór (MKS Cement Gryf 
Chełm). Kategorię 59 kg wygrała Paulina 
Martyka (MULKS Junior Dzierżoniów, 
mistrzyni Polski juniorek w kat. 62 kg), 
srebro wywalczyła Weronika Kiszka (LKS 
Feniks Pesta Stargard, brązowa medalistka 
MP juniorek). W kategorii 62 kg najlepsza 
była Kamila Słomka (MLKS Wisła Świecie), 
wicemistrzynią Zrzeszenia została Natalia 
Rączka (LKS Znicz Chęciny). Kategorię 65 
kg wygrała Magdalena Kisielińska (WLKS 
Siedlce, brązowa medalistka MP junio-
rek i seniorek), a srebrny medal zdoby-
ła Aleksandra Wólczyńska (LUKS Suples 
Kraśnik). W kategorii 68 kg triumfowa-
ła Karina Konarska (MKS Cement Gryf 
Chełm, brązowa medalistka MP młodzie-
żowców i seniorek), która w walce o złoty 
medal pokonała Oktawię Skraińska (ZTS 
Sokół Lublin, srebrna medalistka MP junio-
rek i brązowa seniorek). 

Zapasy Kobiet� Piotrków Trybunalski 2018
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W dniach 21 – 23 września w Miliczu od-
były się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w zapasach w stylu wolnym mężczyzn. 
O medal walczyli młodzicy, kadeci i mło-
dzieżowcy. W sumie na matach wystąpiło 
ponad 170 zawodników. Organizatorem 
mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, 
bezpośrednim wykonawcą ULKS Bizon 
Milicz przy współpracy Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS, Gminy Milicz, Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu i SP nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. Mistrzo-
stwa dofinansowało MSiT. Krajowe Zrzesze-
nie LZS reprezentował Andrzej Cywiński, 
członek Prezydium KZ LZS oraz wiceprezes 
Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

W kategorii młodzik startowało 39 za-
wodników z 12 klubów reprezentujących 6 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
KS Lotnik Wrocław przed ULKS Bizon Mi-
licz i LMKS Krasnystaw.

W kategorii 35 kg mistrzem Zrzeszenia 
został Jakub Matwiejczyk (LKS Feniks Pesta 
Stargard), a wicemistrzem Wojciech Skra-
bucha (ULKS Bizon Milicz). W kat. 38 kg 
triumfował Krzysztof Kulczycki (KS Lotnik 
Wrocław, mistrz Polski), srebro wywalczył 
Damian Zdunek (MLUKS Zapasy Włoda-
wa). W kat. 41 kg najlepszy okazał się Oskar 
Kulczycki (KS Lotnik Wrocław, mistrz Pol-
ski), który w finale pokonał Bartka Lisa 
(AKS Białogard). W kat. 44 kg kolejny zło-
ty medal dla KS Lotnik Wrocław – wygrał 
Rafał Szewc (brązowy medalista MP), który 
pokonał Pawła Cylka (KS Bloczek Team Pel-
plin, brązowy medalista MP). Kategorię 48 
kg wygrał Szymon Ligocki (AKS Białogard), 
srebro wywalczył Jan Droździk (KS Lotnik 
Wrocław). W kat. 52 kg triumfował Mateusz 
Karasiński (UKS Technik Świdwin), srebro 
zdobył Filip Plizga (LKS Spartakus Pyrzyce). 
Mistrzem Zrzeszenia w kat. 57 kg został Igor 
Szucki (MLUKS Karlino, brązowy meda-
lista MP), a wicemistrzem Paweł Dziedzic 
(LMKS Krasnystaw). W kat. 62 kg najlepszy 
okazał się Maciej Czemerys (ULKS Bizon 
Milicz), srebro wywalczył Kamil Warchulski 
(LMKS Krasnystaw). W kat. 68 kg trium-

fował Jakub Kwiatkowski (AKS Białogard), 
wicemistrzem Zrzeszenia został Jakub 
Wawrzoła (LKS Feniks Pesta Stargard). W 
kategoriach 75 kg i 85 kg Wiktor Kawęcki 
(LMKS Krasnystaw) i Jan Miszczak (KS Lot-
nik Wrocław, brązowy medalista MP) nie 
mieli przeciwników.

W kategorii kadet startowało 102 zawod-
ników z 30 klubów reprezentujących 11 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
KS Bloczek Team Pelplin przed LUKS Suples 
Kraśnik i WLKS Siedlce.

W kat. 45 kg mistrzem Zrzeszenia został 
Sebastian Indycki (AKS Białogard, brązo-
wy medalista OOM), wicemistrzem Fabian 
Niedźwiedzki (LKS Mazowsze Teresin). W 
kat. 48 kg triumfował Kacper Chaba (ULKS 
Bizon Milicz, brązowy medalista OOM), 
srebro wywalczył Szymon Bońda (LKS Ma-
zowsze Teresin). W kat. 51 kg złoty medal 
zdobył Szymon Chmielewski (LKS Iskra Spi-
czyn, brązowy medalista OOM), a srebrny 
Franciszek Koper (UKS Iron Bulls Bielawa). 
Kategorię 55 kg wygrał Mateusz Łuszczyński 
(ZKS Koszalin), srebrny medal zdobył Ma-
gomed Said Makhamud Dzauthanor (WLKS 
Siedlce). W kat. 60 kg mistrzem LZS został 
Piotr Sobolewski (ULKS Bizon Milicz), wi-
cemistrzem Oskar Slizewski (KS Bloczek 
Team Pelplin). W kat. 65 kg triumfował 
Krystian Krupiński (LKS Orzeł Namysłów, 
brązowy medalista OOM), który pokonał w 
finale Szymona Wróbla (KS Bloczek Team 
Pelplin). Kategorię 71 kg wygrał Jakub Ba-
naszak (KS Bloczek Team Pelplin), srebrny 
medal zdobył Dominik Parniak (UKS Tech-
nik Świdwin). Mistrzem Zrzeszenia w kat. 

80 kg został Maksym Koshelevych (LUKS 
Suples Kraśnik, brązowy medalista OOM), 
a wicemistrzem Kasjan Czubaszek (GLKS 
Orzeł Karolewo, brązowy medalista OOM). 
Kategorię 92 kg wygrał Kacper Śledź (UKS 
Technik Świdwin), który w finale pokonał 
Kacpra Szyca (KS Bloczek Team Pelplin). 
W najcięższej kategorii złoty medal zdobył 
Michał Baran (LUKS Iskra Drogosze, też wi-
cemistrz LZS w stylu klasycznym), a srebrny 
Hubert Gajewski (LUKS Suples Kraśnik).

W kategorii młodzieżowiec starowało 35 
zawodników z 17 klubów reprezentujących 
10 województw. Klasyfikację drużynową 
wygrał LMKS Krasnystaw przed LKS Cera-
mik Krotoszyn i ULKS Bizon Milicz. 

Kategorię 57 kg wygrał Patryk Jurkowski 
(MKS Czarni Połaniec), srebro wywalczył 
Piotr Kuszerski (ULKS Bizon Milicz, brą-
zowy medalista MP juniorów). W kat. 61 
kg Adrian Wagner (LKS Mazowsze Teresin, 
wicemistrz Polski juniorów i seniorów) nie 
miał rywali. W kat. 70 kg triumfował Kry-
stian Piskorz (ULKS Bizon Milicz, brązowy 
medalista MP juniorów w obu stylach), sre-
bro zdobył Jakub Makuch (LKS Orzeł Namy-
słów). Najlepszym zawodnikiem w kat. 74 
kg okazał się Patryk Kaźmierowski (ULKS 
Tęcza Środa Wlkp., brązowy medalista MP 
młodzieżowców), który wygrał z Mirosła-
wem Nadziejko (UKS Zapasy Kołobrzeg). 
W kat. 79 kg złoto wywalczył Sebastian Bąk 
(MLKS Wisła Świecie), a srebro Adam Gaj 
(MLUKS Zapasy Włodawa). Kategorię 86 kg 
wygrał Szymon Gamla (LMKS Krasnystaw), 
srebro zdobył Paweł Buda (UKS Zapasy Ko-
łobrzeg). W kat. 92 kg triumfował Dawid 
Setecki (LKS Ceramik Krotoszyn), wicemi-
strzem został Mariusz Krawczyk (KS Lotnik 
Wrocław). Mistrzem LZS w kat. 97 kg został 
Rafał Czyżowicz (LKS Orzeł Namysłów), 
a wicemistrzem Mateusz Woźniak (UKS 
Olimp Gimn. Kętrzyn). W ostatniej katego-
rii 125 kg triumfował Mateusz Śledź (UKS 
Technik Świdwin), srebro wywalczył Karol 
Pawlak (ULKS Tęcza Środa Wlkp., brązowy 
medalista MP juniorów). Pełna lista medali-
stów na stronie internetowej.

Z a pa s y  s t y l  w o l n y   Milicz 2018
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W dniach 1-2 września w Żywcu odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Łucznictwie. O tytuły mistrzowskie 
walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i mło-
dzieżowcy. Na torach łuczniczych w Żywcu 
zmierzyło się prawie 140 zawodników z 19 
klubów. Młodzieżowcy i juniorzy cztero-
krotnie strzelali do tarczy na odległość 70 
m, a juniorzy młodsi na 60 m – liczył się naj-
lepszy wynik 2x70 lub 2x60. Z kolei o meda-
lach w konkurencji drużynowej decydował 
wynik trzech najlepszych łuczników. Orga-
nizatorem mistrzostw było Krajowe Zrze-
szenie LZS, a bezpośrednim wykonawcom 
LKS Łucznik Żywiec i Śląskie Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS. Mistrzostwa dofinansowało 
MSiT. Przypominamy, że LKS Łucznik Ży-
wiec obchodzi w tym roku 35-lecie swojego 
istnienia. 

Punktację klubową wygrał gospodarz 
– LKS Łucznik Żywiec przed GLKS Unia 
Pielgrzymka i KS Społem Łódź.

Mistrzynią Zrzeszenia LZS wśród kobiet 
U-23 została Olena Onufryczuk (LKS Łucz-
nik Żywiec), srebrny medal wywalczyła jej 
koleżanka klubowa Sylwia Zyzańska, brązo-
wy medal zdobyła Karolina Farasiewicz (KS 
Obuwnik Prudnik). Wśród młodzieżowców 
najlepszy był Michał Basiuras z KS Społem 

Łódź, srebrny medal zdobył jego kolega 
klubowy Marek Szafran, a brązowy łucznik 
GLKS Unia Pielgrzymka Adam Jurzak.

Bardzo zacięty był pojedynek juniorek 
– złoty medal wywalczyła Karolina Jurasz 
z LKS Łucznik Żywiec, która zaledwie 1 
punktem pokonała Maję Wierzchowską z 
GLKS Unia Pielgrzymka. Brą-
zowy medal zdobyła Agata 
Osuch z UKS Tramp Jarosław. 
Wśród juniorów tytuł mistrza 
LZS zdobył Oskar Kasprowski 
z LKS Łucznik Żywiec, drugi 
był Antoni Kozłowski z UKS 
Talent Wrocław, a trzeci Szy-
mon Kurowski z LKS Łucznik 
Żywiec.

Wśród juniorek młodszych 
o tytule mistrzowskim również 
zaważył jeden punkt – wygra-
ła Tatiana Sobko z LKS Łucznik Żywiec 
przed Pauliną Pintak z KS Obuwnik Prud-
nik, trzecie miejsce zajęła Weronika Goc-
lon UKS Talent Wrocław. Wśród juniorów 
młodszych z dużą przewagą triumfował 
Miłosz Chojecki z GLKS Unia Pielgrzymka, 
drugi był Mateusz Szumowski z KŁ Chro-
bry Głuchołay, a trzeci Oskar Boguń z So-
kole Oko Zawadka.

W kategorii młodzieżowej wśród kobiet 
najlepsza była drużyna LKS Łucznik Żywiec, 
drugie miejsce zajął KS Obuwnik Prudnik, 
a trzecie KS Społem Łódź. Wśród młodzie-
żowców wygrała drużyna KS ROKiS Ra-
dzymin. Najlepszą drużynę juniorek miała 
GLKS Unia Pielgrzymka, wśród juniorów 

kolejność była następująca: LKS Łucznik Ży-
wiec, KS Agros Zamość i KS Społem Łódź. 
Wśród juniorek młodszych również najlep-
sze okazały się zawodniczki LKS Łucznik 
Żywiec, które wyprzedziły UKS Talent Wro-
cław i UKS Tramp Jarosław. Wśród juniorów 
młodszych triumfowali łucznicy UKS Talent 
Wrocław, drugie miejsce dla KS Agros Za-
mość, a trzecie LKS Łucznik Żywiec.

W dniach 15 – 16 września Koźminek 
był niewątpliwie kolarską stolicą Polski. To 
efekt cieszącego się dużym zainteresowa-
niem Finału Pucharu Polski i Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS w kolarstwie szoso-
wym młodzików i juniorów młodszych. 
Organizatorem dwudniowej rywalizacji był 
klub UKS Koźminianka Koźminek, a współ-
organizatorami: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Gmina 
Koźminek, Gmina Opatówek i Wielkopolski 
Związek Kolarski. Mistrzostwa dofinanso-
wało MSiT. 

Pierwszego dnia w jeździe indywidual-
nej na czas startowało 252 zawodników, 
natomiast w niedzielę w okolicach stadionu 

„Zielonych” Koźminek pojawiło się łącznie 
505 cyklistów. Przedsmakiem weekendo-
wych wydarzeń był już piątek 14 września. 
Właśnie wtedy, na rynku w Koźminku odby-
ło się uroczyste otwarcie Finału Pucharu 
Polski i Mistrzostw LZS. Mieszkańcy mogli 
obejrzeć oficjalną prezentację drużyn, które 
tuż po części oficjalnej przejechały rundę 
honorową ulicami Koźminka. W zawodach 
ścigali się żacy, młodzicy, juniorzy młodsi, 
juniorzy, elita, mastersi oraz amatorzy.

Pierwszego dnia zawodów odbyła się jazda 
indywidualna na czas. W kategorii młodzik 
mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS został 
Hubert Grygowski z LKKS Chrabąszcze 
Nowogard, tytuł wicemistrza wywalczył 
Mateusz Przymusiński z UKS Mróz Jedynka 
Kórnik, który do mistrza stracił tylko 2,5 
sekundy, brązowy medal zdobył jego kolega 
klubowy Jan Szyszka. Młodzicy ścigali się na 
dystansie 5,1 km. W wyścigu ze startu wspól-
nego drugie złoto i tytuł mistrza wywalczył 
Hubert Grygowski, srebro ponownie trafiło 
do Mateusza Przymusińskiego, a brązowy 
medal zdobył Dariusz Niewiadomy (WLKS 
Krakus BBC Czaja).

Juniorzy młodsi w jeździe indywidualnej 
na czas mieli do przejechania 11,1 km. 
Najszybciej ten dystans pokonał Radosław 
Frątczak z UKS Copernicus/SMS Toruń i 
zdobył tytuł mistrza Zrzeszenia LZS, drugi 
był Kacper Majewski z KKS Gostyń, a trze-
ci jego kolega klubowy Tobiasz Zaremba. 
W wyścigu ze startu wspólnego wspania-
łą ucieczką z peletonu popisał się Tobiasz 
Zaremba (KKS Gostyń), który przekroczył 
metę z 67 sekundową przewagą nad peleto-
nem, z którego najszybciej finiszował Adam 
Woźniak z UKS Copernicus/SMS Toruń, 
trzeci był Kacper Majewski (KKS Gostyń).

Kolarstwo szosowe  Koźminek 2018

Łucznictwo Żywiec 2018
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Kolarstwo torowe to dyscyplina, w której 
polscy zawodnicy odnoszą większe sukcesy 
niż w kolarstwie szosowym. Ich autorami 
są w przeważającej części zawodnicy z klu-
bów Zrzeszenia LZS. Nic dziwnego, że na 
nasze mistrzostwa przyjeżdżają najlepsi w 
kraju. Mistrzostwa odbyły się w dniach 20 – 
21 października na torze w Pruszkowie. O 
medale walczyli juniorzy młodsi, juniorzy 
i młodzieżowcy. W tym samym czasie wal-
czono także w Mistrzostwa Polski juniorów 
i młodzieżowców w konkurencjach nieolim-
pijskich, czyli w wyścigach na dystansach, w 
wyścigu punktowym, eliminacyjnym i scrat-
chu. W mistrzostwach Polski zawodnicy z 
klubów Zrzeszenia LZS zdobyli łącznie 52 
medale. 

Klasyfikację wojewódzką Mistrzostw 
Zrze szenia LZS wygrało woj. kujawsko-
pomor skie przed wielkopolskim i łódzkim.

W keirnie juniorów młodszych mistrzem 
Zrzeszenia LZS został Maciej Fąk z ALKS 
Stal Intermax Huge Grudziądz, wicemi-
strzem jego kolega klubowy Krzysztof We-
lens, a brązowy medal wywalczył Tomasz 
Grzesiak ULKS Trójka Piaseczno. Wśród ju-
niorek młodszych w tej konkurencji trium-
fowała Olga Wankiewicz z UKS Copernicus/
SMS Toruń, srebrny medal zdobyła Zofia 
Picz z UKS Mróz Jedynka Kórnik, a brązowy 
Sylwia Kulczyk z ALKS-u. W scratchu złoty 
medal wywalczył Jakub Lewandowski z KS 
Społem Łódź, a srebrny jego kolega klubowy 
Miłosz Mielczarek, brązowy medal zdobył 
Przemysław Deręgowski z ALKS-u. Wśród 
juniorek młodszych zwyciężyła Olga Wan-
kiewicz, srebro zdobyła Sylwia Kulczyk, a 
brąz Sara Prusińska z LKK Zakłady Mięsne 
Warmia Biskupiec.

W sprincie drużynowym juniorów młod-
szych triumfował zespół KS Społem Łódź 
przed ALKS Stal Intermax Huge Grudziądz 
i GKK Opty Mazowsze Grodzisk Mazo-
wiecki. Wśród juniorek młodszych w tej 
konkurencji mistrzyniami LZS zostały za-
wodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik, wice-
mistrzyniami kolarki z ALKS Stal Intermax 
Huge Grudziądz, a brązowy medal wywal-
czyła drużyna MLUKS Szperek Antonin. 
Wyścig punktowy juniorów młodszych wy-
grał Sebastian Kubacki ze Stali Grudziądz, 
srebrny medal zdobył Wiktor Chodań z Co-
pernicusa, a brązowy Radosław Lewandow-
ski z ALKS-u. Wśród juniorek młodszych w 
tej konkurencji zwyciężyła Iga Wyklińska z 

ALKS-u, srebrny medal zdobyła Sandra Ję-
drzejach z MLUKS Victoria Jarocin, a brą-
zowy Zofia Picz.

W keirinie juniorów mistrzem Zrzesze-
nia LZS został Karol Wawrzyniak z TKK 
Pacific Nestle Fitness Cycling Team, srebr-
ny medal zdobył jego kolega klubowy Ce-
zary Łączkowski, a brązowy Robert Rzepka 
z UKKS Imielin Team. W keirnie juniorek 
zwyciężyła Paula Petri z KS Społem Łódź, 
druga była Nikola Seremak z BCM Nowatex 
Ziemia Darłowska, a trzecia Monika Pie-
korz z UKKS Imielin Team. W keirinie U23 
mistrzynią Zrzeszenia LZS została Karoli-
na Przybylak z UKS Mróz Jedynka Kórnik, 
wicemistrzynią Ewa Fajkowska z ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz, a brązowy me-
dal wywalczyła Monika Graczewska z UKS 
Mróz Jedynka Kórnik.

W scratchu juniorów mistrzem Zrzesze-
nia LZS został Kamil Taczyński z ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz, srebrny medal 
wywalczył Robert Rzepka, brązowy Dawid 

Wiśniewski z KS Społem Łódź. Mistrzynią 
LZS w scratchu juniorek została Oliwia Ma-
jewska z Copernicus-a, wicemistrzynią LZS 
została Paula Petri, brązowy medal zdobyła 
Paulina Pastuszek z TKK Pacific Nestle Fit-
ness Cycling Team. W scratchu U23 meda-
le zdobyły – złoto Weronika Humelt UKS 
Mróz Jedynka Kórnik, srebro Ewa Fajkow-
ska, a brąz Karolina Przybylak.

W sprincie drużynowym juniorów mi-
strzami Zrzeszenia LZS został zespół TKK 
Pacific Nestle Fitness Cycling Team, sre-
bro zdobyła drużyna GKK Opty Mazowsze 

Grodzisk Maz., a brąz UKS Copernicus/
SMS Toruń. Wśród juniorek najlepsza była 
drużyna BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 
srebro wywalczył zespół KS Społem Łódź, 
a brąz ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz. 
Mistrzyniami LZS w sprincie drużynowym 
U23 kobiet został zespół ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz, drugie miejsce zajęła 
drużyna UKS Mróz Jedynka Kórnik, a trze-
cie TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team.

W wyścigu punktowym juniorów meda-
listami mistrzostw LZS zostali: Filip Proko-
pyszyn LKS Trasa Zielona Góra złoto, Karol 
Wawrzyniak TKK Pacific Nestle Fitness Cyc-
ling Team srebro i Kacper Walkowiak UKS 
Copernicus/SMS Toruń brąz. Mistrzynią 
LZS juniorek została Dominika Bykowska z 
z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, wic-
mistrzynią Paulina Pastuszek, a brąz zdobyła 
Oliwia Majewska. Z kolei w kategorii U23 w 
wyścigu punktowym złoty medal zdobyła 
Monika Graczewska, srebrny Weronika Hu-
melt, a brązowy Patrycja Lorkowska.

W wyścigu punktowym mężczyzn U23 
złoty medal wywalczył Mariusz Gąsiorow-
ski z ALKS-u, wicemistrzem Zrzeszenia zo-
stał Adrian Mrówka KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, a brązowy medal wywalczył Jan 
Miazga z LUKS Trójka Piaseczno. W keir-
nie U23 złoto zdobył Michał Lewandowski, 
srebro Adrian Mrówka, a brąz Sebastian 
Matusiak z Warmińsko-Mazurskiego Klu-
bu Sportowego. W scratchu U23 mężczyzn 
zwyciężył Mariusz Gąsiorowski ALKS-u, 
wicemistrzem został Adrian Mrówka, brą-
zowy medal zdobył Jan Miazga.

K o l a r s t w o  t o r o w e  Pruszków 2018
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XXI Ogólnopolskie Igrzyska LZS
 Żegnajcie Siedlce, Witajcie... Siedlce! 

To nie jest pomyłka w tytule – postano-
wiono już, że nasze igrzyska w 2019 roku 
ponownie odbędą się w Siedlcach. Te, które 
już są za nami, a więc XXI Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS „Siła Niepodległej” odbyły się 
w Siedlcach dniach 23-25 sierpnia. Igrzyska 
odbyły się pod Narodowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski An-
drzeja Dudy w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. Wzięło w nich 
udział prawie 900 osób – w bloku sporto-
wym, rekreacyjnym i integracyjnym oraz 
działacze, sędziowie, obsługa techniczna i 
wolontariusze. Igrzyska wygrało woj. wiel-
kopolskie przed łódzkim i lubelskim.

Były to igrzyska wyjątkowe, choć przecież 
nie jubileuszowe, bo wpisały się w ramy ob-
chodów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści, w które Krajowe Zrzeszenie LZS włączy-
ło się z pełnym zaangażowaniem. Stąd wiele 
akcentów rocznicowych w ich programie, 
jak choćby Sztafeta Niepodległości, która 
tuż po oficjalnym otwarciu igrzysk przebie-
gła z flagami narodowymi jedno okrążenie, a 
prowadzona była przez Leszka Gapińskiego 
z LZS Trzebina, gmina Lubrza z woj. opol-

skiego, jej starterką była Lidia Chojecka-Le-
andro, dwukrotna olimpijka, trenerka sekcji 
lekkiej atletyki WLKS Nowe Iganie, a także 
konkurs wiedzy o 100-leciu niepodległości 
i województwie mazowieckim, w którym 
pierwsze miejsce zajęła Anna Zwolińska z 
woj. mazowieckiego czy złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Wolności w Siedlcach.

Uroczystość otwarcia igrzysk na stadionie 
lekkoatletycznym odbyło się 24 sierpnia, 
z pełnym ceremoniałem olimpijskim, jak 
wciągnięcie flagi narodowej i LZS na maszt, 
zapalenie znicza, ślubowanie zawodników 
i sędziów. Oczywiście pierwszym punk-
tem uroczystości było wkroczenie pocztów 
sztandarowych – wprowadził je przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk 
Adam Gabiński i orkiestra OSP z Mord. 
Na czele kolumny szedł poczet sztandarowy 
Krajowego Zrzeszenie LZS w składzie: Jacek 
Kucybała, Krzysztof Piasek i Andrzej Cy-
wiński, a za nimi poczty 16 rad wojewódz-
kich. Potem przyszedł czas wystąpień VIP -
ów – gospodarza igrzysk, przedstawicieli 
samorządu lokalnego oraz odczytanie listów 
do uczestników igrzysk, które nadesłali: Pre-

zydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki i Marszałek 
Sejmu RP Marek Kuchciński. Oficjalnego 
otwarcia igrzysk dokonał Przewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS, poseł na Sejm 
RP Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Pełne emocji były zawody sportowe, sale 
i stadion przed całe dnie wypełniły tłumy 
zawodników i zawodniczek. Tradycyjnie 
już igrzyska były podzielone na trzy blo-
ki – sportowy, rekreacyjny i integracyjny. 
W bloku sportowym odbyły się zawody w 
czterech sportach. W podnoszeniu ciężarów 
(kategoria wiekowa 18-20 lat) startowało 18 
kobiet i 16 mężczyzn. Najlepsze rezultaty 
(skala Sinclair’a) uzyskali: Sylwia Oleśkie-
wicz (LKS Omega Kleszczów i woj. łódz-
kie) oraz Piotr Kudłaszyk (LKS Budowlani 
Całus Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie). 
Na zapaśniczych matach o igrzyskowe me-
dale walczyło łącznie 48 sportowców (kate-
goria wiekowa 17-20 lat) – 14 zapaśniczek, 
12 zapaśników w stylu wolnym i 22 w stylu 
klasycznych. Klasyfikację punktową wygra-
ło woj. wielkopolskie przed łódzkim i świę-
tokrzyskim. W siatkówce plażowej kobiet 

Nasze sukcesy sportowe w 2018 roku
Sport wyczynowy w Krajowym Zrzesze-

niu LZS ma się całkiem dobrze. Tylko w 
dyscyplinach zwanych wiodącymi zdoby-
liśmy na mistrzostwach Polski młodzików, 
juniorów młodszych, juniorów, młodzie-
żowców i seniorów ponad 1200 medali! 
Najwięcej przysporzyli ich zawodnicy naj-
młodsi, większość z nich to sportowcy obję-
ci szkoleniem w OSSM LZS i WLKS.

Medale mistrzostw Polski zdobywają 
również zawodnicy naszego Zrzeszenia 
w innych sportach m.in.: w sumo, boksie, 
kickboxingu, kajakarstwie klasycznym i 
slalomowym, jeździectwie, szachach, war-
cabach czy taekwondo ITF i olimpijskim. 
Więc gdyby je wszystkie zliczyć na pewno 
byłoby ich grubo ponad 1500. Ponadto w 
sztandarowym programie MSiT Team100, 
na 250 zawodników (213 uprawiających 
sporty olimpijskie i 37 paraolimpijczyków) 
nim objętych, 51 sportowców to zawodnicy 
i zawodniczki z klubów naszego Zrzeszenia. 

Jest w nim także ósemka, która niedawno 
zmieniła barwy klubowe, a więc wychowan-
kowie naszych klubów. I co ważne więk-
szość z nich 17-20-latkowie. To pokazuje, 
że młodzi ludzie ze wsi i małych miasteczek 
garną się do sportu i spotykają w naszych 
klubach dobrych, fachowych trenerów, któ-
rzy chcą ich szkolić.

Dobra dyspozycja na arenie krajowej 
zaowocowała również sukcesami na zawo-
dach międzynarodowych – mistrzostwach 
Europy i świata. Oto tylko kilka przykła-
dów: złoty medal Wojciecha Nowickiego 
i srebrny Pawła Fajdka na ME w rzucie 
młotem, brązowy medal Martyny Kotwiły 
w biegu na 200 na MŚ juniorów, brązowe 
medale Gracjana Kozaka w rzucie dyskiem 
na ME U18 i Młodzieżowych Igrzyskach 
Olimpijskich, brązowe medale w zapasach 
Roberta Barana i Katarzyny Krawczyk 
w seniorskich ME, złoty medal Oliwiera 
Skrzypczaka na ME młodzików, srebrny 

medal Kacpra Kłosa i brązowy Patrycji 
Piechowiak na ME seniorów w podnosze-
niu ciężarów czy złoty medal na ME U20 
Magdaleny Karolak. Sporo medali zdobyli 
nasi młodzi kolarze na ME i MŚ, głównie na 
torze, dlatego aż trójka z nich znalazła się w 
„10” naszego plebiscytu. 

Możemy też pochwalić się sukcesami na-
szych sportowców w mniej popularnych 
sportach – mistrzynią świata juniorek w 
kickboxingu jest Paulina Stenka, wicemi-
strzynią starego kontynentu w strzelectwie 
Katarzyna Komorowska, brązową medalist-
kę MŚ w sumo Magdalena Macios, brązową 
medalistką ME juniorów w kajakarstwie Ju-
lia Olszewska. Listę tę można wydłużać. 

Trzeba tylko mieć nadzieję, że zdecydo-
wana większość tych młodych sportowców 
odnoszących sukcesy na arenie międzyna-
rodowej postawi na karierę sportową i na 
dłużej zagości w sporcie, przynosząc wiele 
radości i dumy kibicom.
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6 października 2018 roku w Wolborzu 
(woj. łódzkie), w plenerach zespołu pała-
cowo-parkowego Pałacu Biskupów Kujaw-
skich, w którym mieści się Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego oraz stadionu TS „Szczerbiec” odbył 
się Finał Centralny XXIII Ogólnopolskich 
Masowych Biegów Przełajowych Zrzesze-
nia LZS im. Wojciecha Świątka, w którym 
wystartowało prawie 800 zawodników z 
9 województw, reprezentujących 33 klu-
by. Uczestnikom sprzyjała piękna jesienna 
pogoda. Rozegrano 16 biegów na różnych 
dystansach w zależności od wieku uczestni-
ków. Na najkrótszych dystansach – 800 i 600 
m biegali zawodnicy i zawodniczki z rocz-
nika 2008 i młodsi, na najdłuższych – 4000 
i 5000 m – biegaczki i biegacze z rocznika 
1998 i starsi.

Organizatorem zawodów było: Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie, Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Łodzi, Urząd Mar-
szałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe 
w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Miejski 
w Wolborzu i Powiatowe Zrzeszenie LZS w 
Piotrkowie Trybunalskim.

Duża frekwencja nie była zaskoczeniem, 
zawody te od dawna cieszą się olbrzymim 
zainteresowaniem wśród młodzieży i jej 
wychowawców. Warto przypomnieć, że to 
na tych zawodach pierwsze sukcesy odnosił 
Adam Kszczot, nasz wybitny lekkoatleta. 

Medale i dyplomy wręczali zawodnikom 
przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS 
Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek 
województwa łódzkiego Dariusz Klimczak 
oraz wiceprzewodniczący KZ LZS i jedno-
cześnie przewodniczący Łódzkiego Zrzesze-
nia LZS Marek Mazur.

W biegu na 600 dziewcząt z rocznika 
2008 i młodsze zwyciężyła Aleksandra Łu-
kasik z MLKS Rakowice. W biegu na 600 m 
dziewcząt z rocznika 2007 pierwsze miejsce 
zajęła Julia Modelewska z LUKS Boguszyce. 
Dziewczęta z rocznika 2006 biegały na 800 
m. Wygrała Eliza Galińska z UKS Filipides 
Teresin. Dystans 1000 m miały do pokona-
nia dziewczęta z rocznika 2005. Najszyb-
ciej na metę przybiegła Barbara Woźniak z 
MLUKS Rawa Mazowiecka. Z kolei dziew-
częta z rocznika 2004/2003 miały do po-
konania 1500 m – wygrała Martyna Dzier-
wa z MLUKS Tarnów. Kobiety z rocznika 
2002/2001 rywalizowały na dystansie 2000 
m – zwyciężyła Magdalena Ciołak z MLUKS 
Rawa Mazowiecka. Biegaczki z rocznika 
2000/1999 miały do pokonania dystans 3000 
m – wygrała Milena Gierach z LKS Omega 
Kleszczów. 

W ostatnim biegu wśród kobiet starto-
wały zawodniczki z rocznika 1998 i starsze 
– miały do przebiegnięcia 4000 m. Wygrała 

Agnieszka Kuśmierek z LKS Omega Klesz-
czów.

W biegu na 800 m chłopców z roczni-
ka 2008 i młodsi zwyciężył Mateusz Zając 
MLKS Rakowice. Chłopcy z rocznika 2007 
mieli do przebiegnięcia 1000 m – wygrał 
Mikołaj Wrzesiński Parasol Wrocław. W bie-
gu na 1500 m startowali chłopcy z rocznika 
2006 – zwyciężył Dawid Malinowski z MG 
LKS Zelów. Na 1500 m biegi też chłopcy z 
rocznika 2005. Najlepszy okazał się Oliwier 
Jaworski z Parasolu Wrocław. Chłopcy z 
rocznika 2004/2003 rywalizowali na dystan-
sie 2000 m. Wygrał Patryk Szmit z KS SMS 
Szklarska Poręba. Mężczyźni z rocznika 
2002/2001 rywalizowali na dystansie 3000 
m. Zwyciężył Ernest Wawerski z KS Agros 
Zamość. Zawodnicy z rocznika 2000/1999 
mieli do przebiegnięcia 4000 m. Wygrał Ma-
ciej Budziński z MLIKS Rawa Mazowiecka. 
5000 metrów do pokonania mieli zawodnicy 
z rocznika 1998 i starsi. Zwyciężył Krzysztof 
Pietrzyk z LKS Koluszki.

triumfowały Dominika i Martyna Knysak 
(woj. śląskie), wśród mężczyzn najlepsi oka-
zali się Mateusz Adamiak i Adrian Białecki 
(woj. pomorskie).

W dwudniowych zawodach lekkoatle-
tycznych startowało ponad 240 zawodników 
i zawodniczek (kategorie wiekowe U18 i 
U20) z 15 województw. Rozegrano 15 kon-
kurencji, a na bieżniach i skoczniach mogli-
śmy oglądać wielu świetnych zawodników, 
w tym medalistów MP i reprezentantów Pol-
ski. Klasyfikację końcową wygrało zdecydo-
wanie woj. wielkopolskie przed podlaskim i 
pomorskim. 

Zacięta rywalizacja trwała w konkuren-
cjach bloku rekreacyjnego (piłka nożna 
5-osobowa, piłka siatkowa 3-osobowa, ko-
szykówka 3-osobowa, przeciąganie liny, 
czwórbój władz, wyciskanie odważnika ko-
biet i mężczyzn) – amatorzy nie odstawali 
ambicją i przygotowaniem sportowym od 
„wyczynowców”. Klasyfikację bloku rekre-
acyjnego wygrało woj. lubelskie przed wiel-
kopolskim i łódzkim.

Najwięcej radości i uśmiechu prezentowa-
li zawodnicy bloku integracyjnego, w któ-
rym startowały osoby z różnym stopniem 
upośledzenia intelektualnego. Rozegrano 3 

konkurencje lekkoatletyczne i 4 rekreacyjne. 
Najlepszą zawodniczką była niewątpliwie 
Agnieszka Janota z woj. wielkopolskiego, 
która zdobyła 5 medali. Najwięcej medali w 
bloku integracyjnym zdobyli zawodnicy z 
śląskiego – 19. (Szczegółowe wyniki można 
zobaczyć na stronie internetowej igrzysk).

Organizatorami igrzysk byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, WLKS Nowe Iganie – go-
spodarz i Mazowieckie Zrzeszenie LZS. 
Igrzyska dofinansowało Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego, a także liczni sponsorzy.

Do zobaczenia za rok w Siedlcach!

XXIII Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe 
Zrzeszenia LZS im. Wojciecha Świątka – Wolbórz 2018 
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LKS Orkan Ostrzeszów jest doświad-
czonym organizatorem wielu imprez spor-
towych z udziałem osób starszych i nie-
pełnosprawnych na terenie Ostrzeszowa, 
współpracuje przy ich organizacji z Powiato-
wym Zrzeszeniem LZS w Ostrzeszowie oraz 
samorządem lokalnym, licznymi instytu-
cjami i firmami. Klub obchodzi w tym roku 
50-lecie działalności. Najbardziej znana jest 
jego sekcja lekkoatletyczna – jej zawodnicy 
odnoszą sukcesy na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej.

IX Powiatowa Spartakiada Osób Niepeł-
nosprawnych i osób 50+ odbyła się 29 maja 
na stadionie im. Janusza Kusocińskiego w 
Ostrzeszowie. Startowało w niej 212 zawod-

ników z 13 warsztatów terapii zajęciowej i 
domów pomocy społecznej, a wszystkich 
uczestników było ok. 340. 

Ta spartakiada to od lat wielkie święto 
osób niepełnosprawnych, którzy do startu w 
niej przygotowują się przez cały rok, a zdo-
byte medale i puchary są dla wielu ważną 
częścią życia. Potrafią o tej imprezie opowia-

dać godzinami i jeszcze długo po jej zakoń-
czeniu wspominają sportowe zmagania. Ry-
walizacja sportowa to dla nich forma terapii. 
Nie mniej istotne jest dla nich również to, że 
rywalizację oglądają i dekorują ich przedsta-
wiciele władz lokalnych – urzędu marszał-
kowskiego, powiatu, miast i gmin.

Na płycie stadionu przez cały czas trwania 

imprezy kłębił się tłum. Rozegrano zawody 
lekkoatletyczne, na które składały się biegi 
na 60 i 100 m, skok w dal, rzut piłką lekar-
ską i piłeczką palantową, wyścig na wózkach 
inwalidzkich, marsz nordic walking, sztafeta 
wahadłowa 4x 30 m oraz konkurencje rekre-
acyjne – rzut do kosza, ringo, tor przeszkód, 
rzut lotkami do tarczy. Przeprowadzono 
także konkurencje rekreacyjne dla wszyst-
kich chętnych, którzy przybyli na imprezę, 
a nie rywalizowali w gronie podstawowych 
uczestników.

Dodatkową atrakcją imprezy był integra-
cyjny mecz piłki nożnej pomiędzy Warszta-
tem Terapii Zajęciowej w Doruchowie a har-
cerzami z 1 szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej 
im. Powstańców Wielkopolskich – w skład 
każdej drużyny wchodziły osoby niepełno-
sprawne i osoby 50+. 

Spartakiadę urozmaiciły występy czirli-
derek, pokaz aerobiku sportowego, w tym 

 1. LKS „Orkan” Ostrzeszów, woj. wielkopolskie
2. LKS „Lubusz” Słubice, woj. lubuskie

3-4.  Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, 
woj. łódzkie i LUKS „Bałtyk” Dziwnów,  
woj. zachodniopomorskie

5. LUKS „GOKSiT” Suchowola, woj. podlaskie
6.  Stowarzyszenie Szkoła dla Regionu –  

LKS „Orkan” Radocza, woj. małopolskie
7. UKS przy I LO w Legnicy, woj. dolnośląskie
8. UKS „Olimpik” Lubichowo, woj. pomorskie
9. ULKS „Herkules” Truskolasy, woj. śląskie

10. LUKS „LUKS” Borkowo Kościelne, woj. mazowieckie
11.  MLKS „Tucholanka” Tuchola,  

woj. kujawsko-pomorskie
12. LUKS „Zryw” Miłocin, woj. lubelskie
13. SKF LZS „TOR” Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
14.  LUKS „Chrobry” przy ZSCKR w Chrobrzu,  

woj. świętokrzyskie
15. UKS „Feniks” Hucina, woj. podkarpackie
16.  Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, woj. warmińsko-

mazurskie

W 2018 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 49 projektów, w których zapla-
nowali udział prawie 16,5 tysiąca osób. 
Najwięcej projektów zgłosiły: wojewódz-
two świętokrzyskie – 7, pod karpackie i lu-
buskie – po 5. Do finału dotarło 16 projek-
tów – po jednym z każdego woje wództwa. 

15 listopada 2018 r. Krajowa Komisja 
Konkursowa, ustaliła kolejność laureatów. 
W skład komisji wchodzili: Marek Mazur 
i Jan Zalewski – wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS, Krzysztof Piasek – sekretarz RG 

KZ LZS i przewodniczący Komisji, Jacek 
Kucybała – skarbnik RG KZ LZS, Andrzej 
Cywiński – członek Prezydium RG KZ LZS, 
Marek Cisek – przewodniczący GKR KZ 
LZS, Bożenna Potentas, przedstawicielka 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz Iwo-
na Derlatka, redaktor „Wiadomości Sporto-
wych”, sekretarz Komisji.

Imprezy, które znalazły się w finale orga-
nizowano głównie na szczeblu gminnym i 
powiatowym. Organizatorzy zapraszali na 
festyny, pikniki, biegi przełajowe i uliczne, 

zawody lekkoatletyczne, zapaśnicze, rajdy 
piesze i rowerowe, imprezy integracyjne i 
wiele innych. 

W tym roku nagrodą dla uczestników – 
podobnie jak w ubiegłym – jest udział w im-
prezie sportowo-rekreacyjnej, która odbę-
dzie się w dniach 7-9 grudnia w Uniejowie. 
Po niej nastąpi podsumowanie konkursu i 
wręczenie pamiątkowych drewnianych gra-
wetonów. Zadanie dofinansowało Minister-
stwo Sportu i Turystyki.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Lista laureatów

	 	Ludowy	Klub	Sportowy	„Orkan”	Ostrzeszów

 Święto osób niepełnosprawnych i seniorów

1

Finał konkursu Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej  
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn. 100 lat Niepodległości na sportowo  
realizowanych w środowisku wiejskim
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Jedna gmina, pięciu partnerów, 900 uczest-
ników bezpośrednich, trzy wydarzenia, jeden 
cel – uśmiech dziecka – tak w kilku słowach 
organizatorzy określili swoją imprezę. Festi-
wal – Dzień Dziecka na Sportowo trwał 3 
dni – 2 czerwca odbył się festiwal piłkarski, 
3 czerwca – festiwal wędkarski, a 5 czerwca 
festiwal lekkoatletyczny dla przedszkolaków.

Turniej piłkarski. Do wspólnej zabawy 
zaproszono drużyny piłkarskie orlików (10 
drużyn), żaków (8 drużyn) i skrzatów (8 
drużyn). W turnieju oprócz miejscowych 
drużyn wystąpiły także ekipy innych po-
wiatów i województw. W sumie na murawie 
rywalizowało ponad 400 dzieci. Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, 
najlepsi medale i nagrody rzeczowe. Wszy-

scy poczęstunek, w tym tak uwielbiane przez 
dzieciaki słodycze.

Wspólne wędkowanie. Organizatorzy 
byli pełni obaw, rano w dniu zawodów pa-
dał deszcz, ale nie odstraszyło to młodych 
wędkarzy – już o 8 rano zarejestrowało się 
ponad 80 uczestników, a w miarę upływu 
czasu było ich coraz więcej, poprawiła się też 
pogoda. Wędkowanie nad Odrą sprawiało 
wszystkim wiele radości. Po zakończeniu 
rywalizacji (trochę rybek było), rozpoczęła 
się zabawa przy muzyce, grach zręcznościo-
wych, można było odwiedzić stoisko patrolu 
polsko-niemieckiej Straży Granicznej oraz 
grupy ratownictwa medycznego. Przy sto-
isku Straży Leśnej z Rzepina pojawił się ko-
lorowy dron i symulator lotów, OSP Słubice 
przyjechała z quadem. Tego dnia uczestni-
czyło w imprezie prawie 200 dzieci. Każdy 
uczestnik otrzymał nagrody rzeczowe, pu-
chary i statuetki ufundowane przez licznych 
sponsorów.

Zawody lekkoatletyczne dla przedszko-
laków, odbyły się na stadionie olimpijskim 
(wiele dzieci na takim obiekcie było po raz 
pierwszy w życiu). Konkurencje lekko-
atletyczne dostosowane były do tej katego-

rii wiekowej – bieg na 40 m, skok w dal ze 
strefy i sztafeta sprawnościowa 20-osobowa. 
Zanim przystąpiono do rywalizacji sporto-
wą rozgrzewkę poprowadziła zawodniczka 
„Lubusza” Paulina Polańska. Prawie 300 
dzieci świetnie się bawiło – jedni rywalizo-
wali, inni ich dopingowali. Każdy startujący 
był zwycięzcą – wszyscy dostali medale ko-
loru złotego.

Organizatorem imprezy był LKS Lubusz 
Słubice, a partnerami: Colloseum Marketing 
Sport, Koło PZW Nr 2 w Słubicach, Gmina 
Słubice, Portal Słubice24.pl, SOSiR w Słubi-
cach. Relację z imprez nadawała miejscowa 
telewizja – HTS Słubice, która była patro-
nem medialnym. Przy imprezie pracowało 
45 wolontariuszy. 

Gościem imprezy był Edward Czernik, 
olimpijczyk z Tokio (1964, skok wzwyż, w 
tamtych latach skakał regularnie 220 cm), 
który jest od 2018 roku członkiem Zarządu 
LKS „Lubusz” Słubice.

,
zumba w wykonaniu niepełnosprawnych 
oraz malowanie twarzy, puszczanie baniek 
mydlanych i baloników (tę część imprezy 
przygotowała animatorka Marta Kowalczyk 
z ŚDS Doruchów „Ale Frajda”). Gośćmi 
spartakiady byli: Łukasz Drogi – złoty me-
dalista mistrzostw świata w la osób niepeł-
nosprawnych i Kacper Jastrzębski – brązo-

wy medalista mistrzostw Polski w 10-boju 
lekkoatletycznym.

Przy organizacji i przebiegu zawodów pra-
cowało liczne grono wolontariuszy – byli to 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrzeszo-
wie, harcerze Szczepu im. Szarych Szeregów 
z Mikstatu oraz drużyny 15 DH z Grabowa 
nad Prosną, 8 WDH Doruchów „Hubal-
czycy”. Przy wydawaniu posiłków pomagali 
pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ostrzeszowie.

Organizatorzy przygotowali dla wszystkich 
uczestników medale okolicznościowe z oka-
zji 100-rocznicy odzyskania Niepodległości, 
a dla instytucji biorących udział w spartakia-
dzie puchary. Dla wszystkich uczestników, 
opiekunów i wolontariuszy przygotowano 
posiłek oraz drobne upominki.

Współorganizatorami imprezy byli: Po-
wiatowe Zrzeszenie LZS, Zespół Szkół Nr 
1 w Ostrzeszowie, Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, 
Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Ostrzeszowie, Starostwo Powiatowe w 
Ostrzeszowie. 

Festyn Sportowo-Rekreacyjny pn. „Dzień 
Sportu i Rekreacji z okazji 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości” odbył się 3 czerwca 
na boisku sportowym w Woli Krzysztopor-
skiej. Projekt objął patronatem Wójt Gminy 
Wola Krzysztoporska. Organizatorzy przy-
gotowali wiele atrakcji, które miały zaintere-
sować udziałem każdego – od przedszkola-
ka do seniora. I tak dla najmłodszych dzieci 
była spartakiada (tor przeszkód, slalom z 

piłką, rzut woreczkiem, zbijanie kręgli, zga-
dywanki przyrodnicze i przeciąganie liny), 
dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, plac za-
baw, malowanie twarzy, zabawy z animato-
rami oraz turniej „Mocowania się na macie” 
z zajęciami otwartymi prowadzonymi przez 
wicemistrza olimpijskiego Piotra Stępnia. 
Dla młodzieży zorganizowano turniej piłki 
nożnej (do lat 18, rywalizowały 4 drużyny) 
i turniej piłki siatkowej 3-osobowej, a dla 

pozostałych liczne konkurencje sportowo-
rekreacyjne, w tym wędkowanie. Powo-
dzeniem cieszyła się zumba, którą tańczyli 
wszyscy. Odbyły się także pokazy samoobro-
ny, zapasów, była kurtyna wodna i zabawa w 

	 Ludowy	Klub	Sportowy	„Lubusz”	Słubice

 Festiwal – Dzień Dziecka na sportowo 

	 Gminne	Zrzeszenie	LZS	w	Woli	Krzysztoporskiej

 Od przedszkolaka do seniora 
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3-4
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pianie, wesołe miasteczko, występy klaunów. 
Najwięcej emocji wzbudził jednak stra-

żacki tor przeszkód Mega Firefighter (wcią-
ganie zawieszonego na linie ciężaru, spacer 
farmera, przesuwanie opony metalowym 
młotem i przerzucanie jej, slalom, podawa-
nie wody i na koniec ewakuacja), bo prze-
cież na wsi ktoś był, jest lub będzie kiedyś 
członkiem OSP.

Gośćmi specjalnymi byli sportowcy, 
wspomniany już Piotr Stępień i Łukasz Gre-

la, członek kadry narodowej w podnosze-
niu ciężarów, brązowy medalista ME z 2017 
roku.

Ten festyn był integralną częścią dwu-
dniowego „Święta Gminy”, nie mogło więc 
obyć się bez występów artystycznych – za-
prezentowały się orkiestry dęte, różne ze-
społy, w tym Lady Punk i Sławomir, a na 
koniec odbyła się wielka zabawa taneczna. 
W sumie w dwudniowym festynie udział 
wzięło ok. 1000 osób.

W przygotowanie festynu zaangażowani 
byli działacze Gminnego Zrzeszenia LZS, 
nauczyciele wf z ZSCKP w Bujnach i Szko-
ły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej, 
wolontariusze i lokalni sportowcy oraz za-
przyjaźnione organizacje, które wniosły nie 
tylko środki finansowe, ale własną pracę, 
doświadczenie i sprzęt sportowy, a były to: 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie 

Trybunalskim, Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej w Piotrkowie Tryb., Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi, kluby: LUKS Ath-
letic Wola Krzysztoporska, LUKS Gryf Buj-
ny, LUKS Tie-Break Wola Krzysztoporska, 
LUKS Tytan Wola Krzysztoporska, OSP w 
Woli Krzysztoporskiej, Wójt Gminy Wola 
Krzysztoporska Roman Drozdek i Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.

W marcu w Zespole Szkół Społecznych 
im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie 
przeprowadzono wśród młodzieży konkurs 
– Jak na sportowo uczcić 100-lecie odzyska-
nia niepodległości? Zwyciężył pomysł zor-
ganizowania 100-kilometrowej sztafety na 
plaży. Niby sprawa prosta, ale... Do pracy 
zabrali się „planiści” – nauczyciele i człon-
kowie ULKS „Bałtyk” Dziwnów. Ustalono, 
że należy wokół Dziwnowa wyznaczyć pętlę 
długości 5 km i każda zmiana miałaby do 
przebiegnięcia ten dystans. Uczniowie w 
ramach zajęć SKS i wf zaczęli więc trenować 
biegi, głównie w terenie. 

Później zaczęły mnożyć się kolejne pomy-
sły... i tak powstały imprezy towarzyszące: 
100 gier i zabaw (klasy, noże, palant, wyścigi 
na nartach parami itp. – pomysł dyrektora 
szkoły) zorganizowano w parku przed szko-
łą, a prowadzili je uczniowie-maturzyści 
z liceum społecznego (nie mieli czasu na 
trenowanie biegów); festyn charytatywny 
dla Gabrysia; przejażdżka samochodami 
terenowymi; hippika dla każdego – prze-
jażdżki konne z instruktorem po plaży 

(rodzice jednej z uczennic są właścicielami 
stadniny); animacje i konkursy dla dzieci; 
otwarcie „Skweru Przyjaźni” – park przy 
ul. Kochanowskiego z udziałem delegacji 
zaprzyjaźnionych samorządów z Niemiec, 
Szwecji i Gorzowa (pomysł władz samo-
rządowych); konkurs plastyczny dla dzieci 

„Sztafeta 100 kilometrów na stulecie odzy-
skania niepodległości”; zaślubiny z morzem 
(po dotarciu sztafety do mety i zrobie-
niu pamiątkowych zdjęć, część zawodni-
ków wykonała rundę honorową i udała 
się na plażę, gdzie odbył się akt zaślubin z 
morzem, atrybutem zaślubin była flaga). 

W zasadzie w sztafecie udział mógł wziąć 
każdy, kto był w stanie „przetruchtać” 
dystans 5 km w ok. 6 minut na kilometr. 
Potrzebowano 20 dorosłych osób do pełnie-
nia roli chorążych poszczególnych sztafet 
– nie było problemu, gdyż pomoc zaofero-
wali biegacze-amatorzy, uczestniczących w 
Dziwnowskiej Lidze Biegowej, którą orga-
nizuje LUKS „Bałtyk”. Zachęcili do udziału 
w biegu żołnierzy, nauczycieli, rybaków. 

Wsparli ich też członkowie Klubu Biegacza 
z Kamienia Pomorskiego, klubu piłkarskie-
go Jantar Dziwnów, klubu tańca towarzy-
skiego Fokus. W sumie sam bieg trwał 10 
godzin. Burmistrz Dziwnowa był starterem 
honorowym, a radni miejscy i powiatowi 
stanowi skład pierwszych dwóch zmian.

Gośćmi imprezy byli olimpijczycy – 
Krzysztof Pierwieniecki (boks) i Wojciech 
Matusiak (kolarstwo). 

W sztafecie startowało 87 osób, ok. 400 
uczestniczyło w imprezach towarzyszących, 
przy organizacji pracowało 42 wolontariu-
szy. Co ciekawe, po projekcie część uczest-
ników sztafety wstąpiła do sekcji lekkoatle-
tycznej klubu specjalizującej się w biegach, a 
kilkoro z nich uczestniczy w Dziwnowskiej 
Lidze Biegowej.

Organizatorem imprezy był LUKS „Bałtyk 
Dziwnów” i Zespół Szkół Społecznych 
im. prof. Piotra Zaremby w Dziwnowie, 
współorganizatorami: Klub Olimpijczyka 
w Dziwnowie, Szkoła Podstawowa w 
Dziwnowie, Rada Miejska w Dziwnowie, 
Starostwo Powiatowe w Kamieniu 
Pomorskim, Miejski Ośrodek Sportu 
i Kultury w Dziwnowie, Rada Rodziców 
ZSS w Dziwnowie i Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w 
Dziwnowie.

	 Ludowy	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Bałtyk”	Dziwnów

 Sztafeta 100 kilometrów na Stulecie Odzyskania Niepodległości
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Koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, 
siatkówka i... przeciąganie liny – to dyscypli-
ny sportu, w których prawie 800 licealistów 
i uczniów szkół podstawowych rywalizowa-
ło podczas 13. edycji Festiwalu Plażowych 
Gier Zespołowych Kormoran Beach Party 
– Legnica 2018. Głównym organizatorem 
imprezy było I LO w Legnicy wraz z dzia-
łającym przy szkole UKS-em przy współ-
udziale Społecznego Gimnazjum TWT 
Legnica i Zespołu Szkół Samochodowych. 

Zawody rozegrano 12 i 14 czerwca. 
Pierwszego dnia odbyła się licealiada dla 
szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 14 
czerwca – igrzyska młodzieży szkolnej dla 

gimnazjów i klas VII szkół podstawowych. 
W formie pokazowej odbyły się zawody 
w beach ultimate frisbee, beach kortfball 
i beach badminton – zainspirowano się 
World Game 2017, które odbyły się we 
Wrocławiu.

Jak piszą organizatorzy: są to jedyne tego 
typu międzyszkolne zawody w Polsce, łączą-
ce cztery najpopularniejsze zespołowe gry 
plażowe. Impreza ma na celu popularyzację 
legnickiego kąpieliska Kormoran oraz inter-
dyscyplinarną integrację sportowców szkół 
z Legnicy i regionu. 

Przy organizacji i przeprowadzeniu 
im pre zy pra co wało 100 wolontariuszy z 

legnickich szkół, mieszkańców okolicznych 
miejscowości – prowadzili biuro, skle-
pik, przygotowali i poprowadzili pokazy 
taneczne, konkursy sportowe i plastyczne, 
sędziowali, pomagali przy obsłudze tech-
nicznej, zajmowali się promocją. Dlaczego 
100 wolontariuszy? Oczywiście na 100–lecie 
Niepodległości.

Ponieważ rozgrywki prowadzone były 
jednocześnie na 8 boiskach w 5 dyscypli-

XXII Cross Trzeźwości szlakiem bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki odbył się 27 maja. To 
największa impreza biegowa w powiecie 
sokólskim. Trasa biegu głównego liczyła 
10 km – do mety dotarło 108 zawodników, 
pokonała ją też grupa zawodników marszu 
nordic walking. W biegu głównym wzięli 
udział znani biegacze – Damian Roszko, 
wicemistrz kraju na dystansach 1500 i 
5000 metrów na stadionie, Anna Gosk, 
najlepsza polska biegaczka w tegorocznym 
Półmaratonie Warszawskim (poprowadzi-
ła dla wszystkich uczestników rozgrzewkę) 
czy Tadeusz Dziekoński, legenda polskich 
biegów ulicznych – mistrz świata w biegu na 
100 km w kategorii 60-64 lata. 

Każdy uczestnik, który przekroczył linię 
mety uhonorowany został pamiątkowym 
medalem. Jednocześnie odbyły się biegi dla 
dzieci i młodzieży na dostosowanym do 
wieku dystansie. Tradycyjnie rozlosowano 

również nagrody rzeczowe wśród wszyst-
kich uczestników, a były to: rowery, sprzęt 
RTV i AGD, a dla dzieci piłki, plecaki, 
puzzle, latające dyski itp. Przy organizacji 
imprezy pomagali wolontariusze, głównie 
uczniowie Gimnazjum w Suchowoli. 

By uczcić 100-lecie odzyskania niepod-
ległości wprowadzono elementy rocznico-
we – wszyscy podczas otwarcia imprezy 
odśpiewali hymn państwowy, a osoby na 
szczudłach ubrane w biało-czerwone stroje 
z flagami w dłoniach dopingowały biegaczy 
na trasie. 

Po zakończeniu biegów rozpoczął się 
festyn, podczas którego zaprezentowali się 
wokaliści i grupy taneczne działające przy 
GOKSiT w Suchowoli. Szkolne Koło PCK 
Zespołu Szkół w Suchowoli przeprowadziło 
pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Był kiermasz słodkości, 
zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchane boisko 

piłkarskie. Nie zabrakło też stoiska eduka-
cyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
Na terenie imprezy stanął również policyjny 
namiot. Osoby odwiedzające stoisko miały 
okazję posłuchać o pracy funkcjonariuszy 
i obejrzeć sprzęt jaki wykorzystują podczas 
codziennej służby, a OSP Suchowola zapre-
zentowała pokaz rozcinania samochodu w 
czasie wypadku.

Współorganizatorami crossu byli: 
Burmistrz Suchowoli, GOKSiT w 
Suchowoli, Gminna Komisja Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Podlaskie Zrzeszenie LZS, OSP RP w 
Suchowoli, Podlaski Oddział Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

XIX Ogólnopolski Rajd Pieszy, Bieg i Rajd 
Rowerowy na Groń Jana Pawła II został zorga-
nizowany 30 maja 2018 roku. Celem imprezy 
było uczczenie Stulecia Niepodległości i 19. 
rocznicy nadania Zespołowi Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Radoczy imie-
nia Jana Pawła II oraz promowanie turystyki 
i biegania jako najtańszej formy aktywności 
fizycznej. Głównego organizatora wsparli 
organizacyjnie i finansowo: Małopolskie 
Zrzeszenie LZS, Starostwo Powiatowe w 
Wadowicach, które objęło imprezę patro-
natem oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tomicach.

Niski stopień trudności szlaków wiodą-
cych na Groń Jana Pawła II, a także możli-
wość dotarcia na szczyt z kilku kierunków 
umożliwiał udział w rajdzie każdemu, bez 
względu na wiek – wystarczyła tylko chęć 
uczestniczenia. 

Do rajdu pieszego można było wystarto-
wać z siedmiu punktów – czas przejścia w 
zależności od wyboru punktu trwał od 1,5 
godziny do 3,5. Bieg na Groń odbył się na 
dystansie 4,5 km. Trasę biegu i rajdu rowe-
rowego wytyczał niebieski szlak. By zachęcić 
do udziału całe rodziny dla najliczniejszej z 
nich ufundowano specjalną nagrodę (otrzy-

mała ją rodzina Oleksy z Kleczy Górnej).
Po dotarci na szczyt uczestnicy wzię-

li udział w mszy świętej, którą odprawił 
ks. Robert Jończyk. Po mszy w restaura-
cji Czartak odbyło się wręczenie nagród i 
wyróżnień. Każdy uczestnik otrzymał dar-
mowy posiłek. Wśród wszystkich uczestni-
ków losowano specjalne nagrody rzeczowe. 
W rajdzie uczestniczyło ok. 350 osób. Wielu 
z nich przyjechało tu nie po raz pierwszy.

	 Ludowy	Uczniowski	Klub	Sportowy	„GOKSiT”	Suchowola

 XXII Cross Trzeźwości szlakiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
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Piknik rodzinny – „Przed używkami ucie-
kaj na własnych nogach” odbył się w dniach 
7-9 czerwca w Truskolasach i był integralną 
częścią II Dni Gminy Wręczyca Wielka. Na 
piknik składały się 4 imprezy: Dzień Sportu 
w SP im. Stanisława Ligonia w Truskolasach, 
IV Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Gminy Wręczyca Wielka SZS w Tenisie 
Stołowym, XXXIX Gminne Biegi Przełajowe 
oraz Biesiada Ligoniowska. 

Gminne Biegi Przełajowe mają w gminie 
prawie 30-letnią tradycję, od 2001 roku 
rozgrywane są w Truskolasach. W tym roku 

odbyło się 17 biegów, w tym trzy inte-
gracyjne, na dystansach od 200 do 1000 
metrów, uczestniczyło w nich 197 biegaczy 
i biegaczek ze szkół podstawowych i gim-
nazjów oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Hutce i Młodzieżowych Ośrodków 
Wychowawczych w Krzepicach-Kukowie i 
Julinapolu (bieg integracyjny). 

Na Dzień Sportu Szkolnego (7 czerw-
ca) przygotowano dla uczestników takie 
konkurencje jak: bieg na 60 m, bieg po 
kopercie, hula-hoop, ringo, żonglerka piłką, 
rzut jednorącz gumową piłką, rzut beretem, 
rzut kaloszem, torebką i piłką lekarską. W 
turnieju tenisa stołowego o mistrzostwo 
gminy rywalizowano także o prawo startu w 
mistrzostwach powiatu.

Z kolei 9 czerwca odbyła się Biesiada 
Ligoniowska, na której wspólnie bawili 
się mieszkańcy Truskolasów i okolicznych 
miejscowości. W występach artystycznych 
zaprezentowali się uczniowie szkoły w 
Truskolasach i zespół śpiewaczy emerytów 
i rencistów. Były też pokazy tańca towa-
rzyskiego, ratownictwa medycznego (OSP 
Truskolasy) oraz breakdance w wykonaniu 
uczniów, którzy na co dzień ćwiczą na zaję-
ciach dodatkowych, a także taekwondo ITF, 
w wykonaniu sekcji „Wojownik Kłobuck”, 
w tym absolwenta miejscowego gimnazjum 
Huberta Gloca, medalisty juniorskich i 
seniorskich MP oraz uczestnika ME i MŚ. 

W organizacji pikniku organizacyjnie 
i finansowo pomagali: Urząd Gminy we 
Wręczycy Wielkiej, Starostwo Powiatowe 
w Kłobucku, PZ LZS w Kłobucku, Szkoła 
Podstawowa im. Ligonia w Truskolasach 
oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wojewódzki Turniej Zapaśniczy Szkół 
Podstawowych w stylu klasycznym i Otwarte 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w 
zapasach w stylu wolnym, zapasach kobiet, 
młodzików i młodziczek oraz zapasach 
dzieci odbyły się w ramach obchodów „40 
lat zapasów na Kociewiu”. 

21 kwietnia w sali sportowej gimnazjum 
w Lubichowie spotkało się na matach 160 
młodych zapaśników i zapaśniczek. Bardzo 
uroczysty charakter miało rozpoczęcie 
imprezy. Zawodnicy wkroczyli na salę przy 
dźwiękach muzyki z filmu „Rocky”. Na 
czele wszedł poczet sztandarowy złożony 
z kadetów Szkoły Mundurowej w Skórczu, 
następnie wciągnięto flagę na maszt, zebra-
ni odśpiewali hymn, a gospodarz zawo-
dów przywitał licznie zgromadzonych gości, 
wśród których byli wybitni sportowcy: 
Magdalena Głodek z Bloczek Team Pelplin, 
brązowa medalistka MP seniorek w zapa-
sach, która odebrała puchar dla najlepszej 
zawodniczki na Kociewiu oraz Władysław 
Olejnik, trener kadry narodowej kadetek 
i Andrzej Wroński, dwukrotny medali-
sta olimpijski w zapasach. Wszyscy goście 
otrzymali od gospodarzy pamiątkowy 
medal i okolicznościową koszulkę. 

Następnie wręczono mnóstwo wyróż-
nień, w tym dla prezesa UKS „Olimpik” 
Lubichowo za wkład i zaangażowanie na 
rzecz zapasów dzieci i młodzieży na ziemi 
kociewskiej, zapalono znicz olimpijski przy 
dźwiękach trąbki w wykonaniu Roberta 
Stemplewskiego, a uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał poseł Jan Kilian.

Głównymi organizatorami turnieju byli: 
Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Lubichowie i UKS „Olimpik” Lubichowo, 
współorganizatorami: Pomorskie Zrzeszenie 
LZS w Gdańsku, Pomorski Okręgowy 
Związek Zapaśniczy w Gdańsku oraz Urząd 
Gminy w Lubichowie. Organizatorów 
wsparli także liczni sponsorzy.

nach plażowych uczniowie LO stworzyli 
specjalny informatyczny system prowadze-
nia i zarządzania rozgrywkami. Była też 
akcja plastyczna „Malujemy wspólnie logo 
Festiwalu 2018”. Pracę wykonano na drew-
nianej desce, która stanowiła później tło 
ceremonii wręczania nagród.

Młodzi menedżerowie sportu i sędziowie 
organizując imprezę uczą się zarządzania i 
nabywają nowe kompetencje. Jest to wiel-
kie święto sportu, najbardziej wyczekiwana 
impreza sportowa w roku – uczniowie rywa-
lizują, bawią się i kibicują, zawierają nowe 
znajomości i kontynuują stare. Integrują się 

także nauczyciele, trenerzy i rodzice. 
Gościem zawodów był najlepszy pol-

ski sędzia piłki ręcznej w historii Marek 
Góralczyk – arbiter finału olimpijskiego 
oraz finału Ligii Mistrzów, obecnie sekretarz 
generalny Związku Piłki Ręcznej – pasjonat 
piłki ręcznej plażowej. W rywalizacji zde-
cydowanie najwyższy poziom prezentowały 
zespoły startujące właśnie w piłce ręcznej. 
To żadna sensacja – Legnica jest istnym 
zagłębiem szczypiorniaka. 

Organizatorom wsparcia merytorycznego 
i finansowego udzielili: OSiR w Legnicy, 
Urząd Miasta Legnica, Gmina Legnica oraz 
liczni sponsorzy.

	 Uczniowski	Ludowy	Klub	Sportowy	„Herkules”	Truskolasy

 Piknik rodzinny – „Przed używkami uciekaj na własnych nogach”
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8 czerwca LUKS „LUKS” w Borkowie Kościelnym zorgani-
zował Piknik Ekologiczno-Sportowy, podczas którego odbył się 
III Borkowski Bieg Integracyjny z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Współorganizatorami imprezy byli m.in.: SP w 
Borkowie Kościelnym i Rada Rodziców przy szkole, Urząd Gminy 
w Sierpcu, Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”, Rada 
Powiatowa LZS w Sierpcu, miejscowa parafia i OSP. 

W biegu udział wzięło ponad 
300 uczestników, a w całym wie-
lopokoleniowym pikniku ponad 
900 osób. 

W biegu rywalizowano w 
27 kategoriach wiekowych na 
dystansach od 200 do 5000 m. 
Startowali uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, a 
także biegacze z powiatu i całe-
go kraju. Odbyły się  też dwa 

biegi osób niepełnosprawnych i marsz nordic walking na 5000 m. 
Najwięcej emocji wzbudził bieg Krasnala – przedszkolaki z wielkim 
zapałem pokonywały swój dystans. Ciekawym pomysłem był Bieg 
Wolontariusza – ci którzy na co dzień pomagają innym biegli z czer-
wonymi balonami w kształcie serca. 

Podczas samego pikniku było wiele atrakcji – malowanie twarzy, 
pokaz zwierząt egzotycznych, pokaz sprzętu ratowniczego WOPR w 
Płocku oraz lokalnych OSP, znakowanie rowerów przez Powiatową 
Komendę Policji w Sierpcu. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz 
garncarstwa. Na koniec pikniku rozegrano mecz towarzyski w 
piłkę nożną OSP w Borkowie Wielkim kontra OSP w Borkowie 
Kościelnym. A wszystkim smakowało ciasto upieczone przez człon-
ków Rady Rodziców.

Piknik był też okazją do podsumowania działań szkoły w autor-
skim projekcie „Ptasi raj – ochrona bioróżnorodności w dolinie 
Sierpienicy”. 

Impreza odbyła się 11 maja w Miłocinie na obiektach sportowych 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, uczestniczyło 
w niej 540 osób. Podzielona była na dwie części – patriotyczną, 
podczas której m.in. przed szkołą zasadzono „Dąb Niepodległości” 
i sportową, w której uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe – od 
przedszkolaka do seniora. Rozegrano ponad 20 konkurencji spor-
towo-rekreacyjnych – była mini olimpiada dla przedszkolaków, 

turniej piłki nożnej o Memoriał 
dr Lucjana Czajki, biegi przeła-
jowe, zawody la, konkurs darta, 
przeciąganie liny i pokaz gry w 
rugby. Ponadto odbyły się zawo-
dy strażackie. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe 
medale oraz z okazji 100-lecia 
Niepodległości sadzonki dębów.

Patronat honorowy nad 
imprezą sprawował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Współorganizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie „U źródeł 
Ciemięgi”, LUKS Olimp Miłocin, UG w Wojciechowie, SP im. 
Polskich Olimpijczyków, a sfinansowali ją: samorząd powiatowy, 
Gmina Wojciechów i liczni sponsorzy.

Co roku w drugi weekend sierpnia na stadionie „TOR” w 
Dobrzeniu Wielkim odbywa się festyn sportowy dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa i gminy. W tym roku impreza odbyła się 
w dniach 11-12 sierpnia. Przy jego organizacji i przeprowadzeniu 
pracowało 20 wolontariuszy pod przewodnictwem prezes LZS 
„TOR” Wojciecha Morki. To dwa dni wypełnione rywalizacją, 
zabawą i uśmiechem.  Na dwóch płytach boiskowych trwała rywali-
zacja sportowa, na trzecim ulokowano wesołe miasteczko. W ciągu 
dwóch dni trwania festynu przewinęło się tu ponad 1500 osób.

W programie imprezy były m.in.: mecz trampkarzy i juniorów 

młodszych TOR Dobrzeń Wielki – Odra Koźle, turniej piłkarski dla 
dzieci im. Jerzego Szlegera, turniej drużyn amatorskich im. Helmuta 
Warzechy, animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party. Wiele 
emocji wzbudził Dobrzeński Czworobój składający się z biegu na 
drewnianych nartach, wyścigu w workach, konkursu „jedenastek” i 
przeciągania liny. Festyn uświetniły występy zespołów z miejscowe-
go GOK, w tym mażoretek „Seniorita”. Szczęśliwcami byli ci, którzy 
wylosowali wzlot balonem z ekipą pasjonatów baloniarstwa Fly-
Consulting. Mogli obejrzeć stadion i roztaczający się wokół niego 
widok chwilę przed zachodem słońca. Całość zakończyła wspólna 
zabawa taneczna. Współorganizatorami festynu byli: Urząd Gminy 
Dobrzeń Wielki i miejscowy GOK.

617 uczestników, pełne trybuny kibiców, cudowna, słoneczna 
pogoda! Tymi słowami można określić XXXVI Bieg Borowiaka. 
Wszystko 29 września było na najwyższym poziomie. Zarówno tym 
sportowym jak i organizacyjnym. Radość i niedowierzanie niektó-
rych zwycięzców, zmęczenie i walka do ostatnich metrów, szaleń-
stwo dopingowe rodziców, opiekunów i nauczycieli – wszystko to 
miało miejsce na stadionie OSiR w Tucholi. 

Organizatorem biegu był LKS Tucholanka Tuchola i miejscowy 
OSiR. Rozegrano 22 biegi. Zaczęły dzieci z rocznika 2012, a skoń-
czyli chłopcy z rocznika 2002 i starsi. Uczestnicy biegali na 400, 500, 
600, 800 i 1000 metrów. Nagrodą były medale dla trójki najlepszych, 
maskotki i słodycze. Prowadzono także punktację szkół podstawo-
wych – 3 najlepsze szkoły nagrodzono pucharami. Wygrała szkoła 
z Cekcyna.

	 LUKS	„LUKS”	Borkowo	Kościelne

 III Borkowski Bieg Integracyjny 
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 Festyn pokoleniowy
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 Gramy dla Niepodległej
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Sztafetowy bieg uliczny – sztafeta poko-
leń dla Niepodległej z Okazji Dnia Sportu 
Szkolnego i 29 rocznicy pierwszych wolnych 
wyborów – impreza poda takim tytułem 
odbyła się 4 czerwca 2018 roku w Chrobrzu. 

Jej organizatorem był LUKS „Chrobry” 
przy współpracy Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu i Urzędu 
Gminy w Złotej. Sztafetowy bieg uliczny jest 
imprezą cykliczną, w tym roku z okazji 100-
lecia niepodległości rozszerzono ją.

Bieg podzielono na 5 etapów – start 
w Złotej, meta przed siedzibą Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Chrobrzu. Długość trasy liczyła 6,6 km. 
Przy zabezpieczeniu trasy jako wolontariu-
sze pracowali uczniowie miejscowej szkoły. 
W sumie przy organizacji i przebiegu impre-
zy pomagało 29 wolontariuszy – uczniowie i 
nauczyciele.

Uroczystość otwarcia imprezy rozpoczęła 
się od odśpiewania hymnu państwowego, 
następnie dyrektor szkoły powitał wszyst-
kich uczestników i kibiców. 

Na trasę wystartowały dwie sztafety ze 
szkół podstawowych, dwie z klas gimnazjal-
nych, trzy ze szkoły ponadgimnazjalnej i na 
dwóch ostatnich etapach 4 rodziny. 

Opiekę medyczną na trasie sprawowała 
drużyna harcerskiej Grupy Ratowniczej z 
Buska Zdroju. Wśród zaproszonych gości 
byli dwaj najstarsi sportowcy Chrobrza – 
kolarz szosowy Bogusław Fortuna i emery-
towany nauczyciel, zawodnik LZS Stanisław 
Twaróg, a także radni gminy i powiatu.

Impreza pod taką nazwą odbyła się 15 
sierpnia na stadionie sportowym i na terenie 
obiektów sportowych Szkoły Podstawowej 
w Hucinie. Na imprezę składał się turniej 
piłki plażowej, konkurs niespodzianka dla 
publiczności (strzelanie karnych), konkurs 
patriotyczny, finał tenisa stołowego, kon-
kurs plastyczny pn. 100 lat niepodległości 
oraz konkurencje rekreacyjne – strzały na 
bramkę, bieg z balonem, slalom pomię-
dzy pachołkami, tor przeszkód. W imprezie 
uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych Gminy Niwiska. Do tej pory 
tak dużej imprezy sportowej dla uczniów 
wszystkich szkół w gminie nie było. Każda 
szkoła z terenu gminny wystawiła do części 
sportowej 15-osobowe drużyny. Dla naj-
młodszych uczestników przygotowano zjeż-
dżalnie i zabawy z kuglarzem oraz pokaz 
szczudlarza. Wszyscy uczestnicy z gminy 
zostali na imprezę dowiezieni, a po zawo-
dach odbyło się wspólne grillowanie.

Organizatora wsparli organizacyjnie i 
finansowo: OSP, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteki, Koło Gospodyń Wiejskich, 
samorząd Gminy Niwiska, Stowarzyszenie 
Wieś Przyjazna Dzieciom, sołtys i rada 
sołecka oraz prywatni sponsorzy.

1 maja na boisku sportowym w Prątnicy 
odbył się w ramach Dnia Olimpijczyka, 
Turniej Piłki Nożnej 5-cio osobowej im. 
Hieronima Rybickiego połączony z obcho-
dami 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Współorganizatorami zawodów byli: Szkoła 
Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w 
Prątnicy, Gmina Wiejska Lubawa, LZS 
Prątniczanka Prątnica, Rada Sołecka w 
Prątnicy, OSP w Prątnicy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubawie, GTKTF. 

W zawodach udział wzięło 16 zespo-
łów, które w drodze losowania zostały 
podzielone na cztery grupy. Turniej wygrał 
zespół Fijewo II przed Motorem Junior i 
Markodach Rumienica.

Kapitanowie zespołów otrzymali pamiąt-
kowe puchary. Zawodnicy drużyn z miejsc 
I – III medale. 

W trakcie trwania zawodów dla uczestni-
ków przygotowano ciepły posiłek.

Impreza został sfinansowana ze środków 
Gminy Lubawa w ramach realizacji zada-
nia publicznego pod tytułem: Zapewnienie 
aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego 
mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powie-
rzenie organizacji imprez sportowych.

W tym roku sponsorami Krajowego 
Zrze sze nia LZS byli: Warta S.A. i Spółka 
Ak cyjna Mentor. Bardzo dziękujemy im 
za współpracę. Dzięki wsparciu sponsorów 
mogliśmy dofinansować nasze ogólnopol-
skie imprez sportowe. Banery sponsorów 
widoczne były na mistrzostwach KZ LZS, 
ogólnopolskich igrzyskach i imprezach ma-
sowych. Nasi partnerzy to uznane marki. 
Warta S.A. to jedna z największych firm 
ubezpieczeniowych w Polsce i jedna z naj-
starszych. Jej historia sięga 1920 roku.

Spółka Akcyjna Mentor jest brokerem 

ubezpieczeniowym działającym na rynku 
od 1994 roku. Obsługuje ponad 1700 klien-
tów instytucjonalnych.

W dzisiejszych czasach tak już jest, że 
działalność sportowa wymaga sponsorin-
gu. Szczególnie dla organizacji, które nie 
są nastawione na zysk, a takim jest nasze 
stowarzyszenie. Dzięki naszym sponsorom 
mogliśmy zapewnić zawodnikom startują-
cym w naszych imprezach lepsze warunki 
oraz nagrody, które w rywalizacji sportowej 
są bardzo ważne. Zawodnicy bowiem mają 
poczucie, że docenia się ich wysiłek. A nie-

wątpliwie najwięcej radości przynoszą one 
młodym sportowcom.

	 LUKS	„Chrobry”	przy	ZSCKR	w	Chrobrzu	

 Sztafetowy bieg uliczny 

	 Gminne	Zrzeszenie	LZS	w	Lubawie

 Piłkarski Dzień Olimpijczyka 
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	 UKS	„Feniks”	Hucina
 Patriotycznie i sportowo
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Dziękujemy naszym sponsorom!
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Finał Centralny XXXV Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy Turystycz-
no-Krajoznawczej LZS pn. „Polska 

– Austria – Unia Europejska” odbył się w 
dniach 9-11 listopada w Zakopanem w 
ramach obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości Polski i stulecia powstania 
Republiki Austrii pod patronatem hono-
rowym Ambasady Austrii. W olimpiadzie 
wzięli udział przedstawiciele 22 powiatów z 
9 województw – łącznie 150 osób.

Finał jak zwykle rozpoczął test pisemny. 
Uczestnicy odpowiadali łącznie na 80 py-
tań – 20 nich dotyczyło wiedzy o Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Tatr, 20 wie-
dzy o Austrii – jej walorach turystycznych 
i historii, kolejnych 20 wiedzy o Unii Euro-
pejskiej, do tego doszło 10 pytań z topografii 
i 10 pytań dotyczących 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Na test uczestnicy mieli 60 
minut. Odpowiadali na takie pytania jak: 
kto skomponował jedną z najsłynniejszych 
kolęd świata „Cicha noc”, jak nazywa się 
najwyższy szczyt Austrii, jak nazywają się 
jedyne w Polsce góry płytowe, w którym wo-
jewództwie leżą Maciejowice, co decyduje 
o wysokości składki wpłacanej do unijne-
go budżetu, jak nazywał się Polak, który w 
latach 2009 – 2012 był przewodniczącym 
Parlamentu Europejskiego? Jak im poszło? 
Różnice w punktacji były duże, i tego się 
spodziewaliśmy, bo olimpiada ma charakter 
otwarty – mogą w niej startować dorośli i 
dzieci. 

Następnego dnia uczestnicy zmierzyli się 
z grą miejską. Każdy otrzymał opis 6 miejsc 
znajdujących się w Zakopanem – musiał 
szybko zorientować się o jakie miejsca cho-
dzi, zlokalizować je i ruszyć w trasę. Na 
każdym punkcie stał wolontariusz, który 
potwierdzał pobyt. Na pokonanie ponad 8 
km trasy każdy miał 3 godziny. Uczestnicy 
ocenili, że wybrane w tym roku punkty były 
bardzo ciekawe i leżały poza utartymi szla-
kami zwiedzania Zakopanego.

10 listopada szóstka najlepszych wystarto-
wała w finale centralnym, który odbył się w 
sali Zakopiańskiego Centrum Edukacji (go-
ściny udzielił nam burmistrz Zakopanego 
Leszek Dorula). Każdy zawodnik odpowia-
dał na 10 pytań. Najlepiej poradził sobie Pa-
weł Lewiak (woj. łódzkie), który wygrał fi-
nał, drugie miejsce zajął Andrzej Galla (woj. 
wielkopolskie), który po dogrywce pokonał 
Marka Wolskiego (woj. kujawsko-pomor-
skie, ubiegłorocznego zwycięzcę), czwarta 
była Andżelika Szczęch – Kaczorkiewicz 
(woj. zachodniopomorskie), która również 
po dogrywce pokonała Sylwię Skorut (woj. 
małopolskie), szóste miejsce zajął Maksymi-
lian Frąckowiak (woj. wielkopolskie).

Finał prowadził Tadeusz Rożej, przyjaciel 
LZS, sędzią głównym była Maria Glazik, 
członek RG KZ LZS. Finalistom wręczono 
nagrody w postaci sprzętu turystycznego 
oraz upominki ufundowane przez Ambasa-
dę Republiki Austrii w Warszawie i Konsulat 
Generalny Austrii w Krakowie, Wojewódz-
kie Zrzeszenie LZS w Łodzi oraz materiały 
edukacyjne udostępnione przez Dyrekcję 
Generalną Lasów Państwowych w Warsza-
wie. Większość uczestników finału była do 
niego świetnie przygotowana, odpowiadała, 
jak na finał przystało, na jeszcze trudniejsze 
pytania niż w eliminacjach. Konsul honoro-
wy Republiki Austrii w Krakowie Andrzej 
Tombiński, który przysłuchiwał się finało-
wi, przyznał, że z kilkoma pytaniami miałby 
trudności z odpowiedzią.

Nagrody laureatom wręczali: wspomnia-
ny już konsul honorowy Republiki Austrii 
w Krakowie, przedstawicielka Ministerstwa 
Sportu i Turystyki Grażyna Felczak i wice-
przewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur. 

Klasyfikację powiatową wygrała drużyna 
Łódź Wschód, drugie miejsce zajął powiat 
Tuchola, a trzecie powiat Wolsztyn. W kla-
syfikacji wojewódzkiej pierwsze miejsce 
zajęło woj. wielkopolskie, drugie łódzkie, a 
trzecie małopolskie.

Przyznano także wyróżnienia specjalne. 
Pierwsze z nich otrzymała rodzina Gapiń-
skich z woj. opolskiego. W tym roku w re-
gulaminie umieściliśmy możliwość startu w 
olimpiadzie rodzin. Jak na razie pomysł nie 
chwycił – zgłosiła się tylko jedna rodzina. 
Mamy cichą nadzieję, że w przyszłym roku 
będzie ich więcej. W konkursie na najlep-
sze udokumentowanie swojego pobytu w 
Zakopanem i na olimpiadzie najlepsi oka-
zali się uczniowie Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Bujnach, woj. 
łódzkie. I wreszcie puchar za najliczniejszą 
reprezentację otrzymała ekipa wojewódz-
twa lubelskiego w liczbie 32 osób.

Wolny czas nasi uczestnicy także mieli 
wypełniony – ruszyli zdobywać góry. Jedni 
poszli na Kopieniec Wielki, Giewont, Sarnią 
Skałę, inni na Gubałówkę, Gronik, Ścieżkę 
nad Reglami i na Nosal – na tym szczycie 
była 9 listopada drużyna z Wolsztyna, któ-
ra pochwaliła się, że punktualnie o 11.11 
zatrzymała się i odśpiewała nasz hymn na-
rodowy, podobnie jak uczniowie w całej 
Polsce.

Organizatorami finału było Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy 
współudziale Małopolskiego Zrzeszenia 
LZS w Krakowie. Finał zorganizowano ze 
środków własnych oraz wsparciu europosła 
Jarosława Kalinowskiego.

Do zobaczenia za rok wielka turystyczna 
rodzino LZS!

XXXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej LZS
Zakopane 2018



Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

życzy

działaczom, sportowcom, trenerom,  
wolontariuszom i pracownikom 

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze 

pełnych niespodziewanych prezentów.

A w Nowym roku spełnienia najskrytszych marzeń

i realizacji wszelkich planów

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

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


