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W tym roku, podobnie jak w ciągu 
ostatnich kilku lat, borykaliśmy 
się z bardzo niskim budżetem. 

Zrealizowaliśmy wszystkie powierzone nam 
przez Ministerstwo Sportu zadania. A było 
ich niewiele. W sumie na 12 ofert złożonych 
na ministerialne konkursy dofinansowa
nie dostaliśmy na 3 z nich – na Ośrodki 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS, pro
gram „Upowszechnianie i doskonalenie 
różnych sportów w środowisku wiejskim” 
(WLKS, mistrzostwa i zgrupowania) oraz 
na konkurs z zakresu promowania i upo
wszechniania aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych projektów realizo
wanych w środowisku wiejskim.

Zacznijmy od pierwszego programu. W 
2019 roku powołanych zostało 71 Ośrodków 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS 
w takich sportach jak: lekkoatletyka (21 
ośrodków), zapasy mężczyzn (6), zapasy 
kobiet (3), łucznictwo (5), kolarstwo (14), 
tenis stołowy (3), narciarstwo klasyczne (7), 
podnoszenie ciężarów (12). Szkolono w nich 
632 zawodników i zawodniczek. Najwięcej 
OSSM LZS powołano w woj. wielkopolskim 
– 14 i woj. lubelskim – 9. 

W okresie styczeń – październik 2019 (za 
ten okres KZ LZS posiada sprawozdania z 
OSSM LZS) zrealizowano 230 zgrupowań 
krajowych, 4 zgrupowania zagraniczne, 214 
startów krajowych i 3 starty zagraniczne. 

W 2019 roku zawodnicy zrzeszeni w klu
bach naszego stowarzyszenia zdobyli w róż

nych kategoriach wiekowych ponad 368 
medali na imprezach mistrzostwach tylko 
w sportach uznawanych w LZS za wiodące, 
czyli w tych, w których szkoleni są w OSSM 
LZS. 

Skoro jesteśmy przy sporcie wyczyno
wym, warto nadmienić, że w sztandarowym 
programie Ministerstwa Sportu – Team100 
– uczestniczy 53 zawodników z nasz klubów 
oraz kilkunastu wychowanków, najliczniej 
jesteśmy reprezentowani w kolarstwie, zapa
sach i lekkoatletyce.

Jeśli chodzi o drugie zadanie, to w ramach 
WLKS objęto szkoleniem dzieci i młodzież 
w 233 klubach w 33 sportach. Szkoliło się 
w nich ponad 5500 młodych sportowców, 
z którymi pracowało około 300 trenerów i 
instruktorów. Najwięcej WLKS powołano w 
woj. lubelskim – 25, wielkopolskim 23 oraz 
w woj. dolnośląskim i zachodniopomorskim 
– po 20.

Młodzież szkoląca się w WLKS miała 
możliwość udziału w mistrzostwach Kra jo
wego Zrzeszenia LZS i zgrupowaniach. Zor
ganizowano dwa zgrupowania szkoleniowe 
dla wyróżniających się zawodników w zapa
sach kobiet i lekkoatletyce. Uczest niczyło w 
nich 50 sportowców, w tym 6 trenerów.

W 2019 roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowano cykl mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS w 9 sportach 
(w kolar stwie szosowym i torowym, pod
noszeniu ciężarów, lekkiej atletyce i bie
gach przełajowych, zapasach, kajakarstwie, 
tenisie stołowym, łucznictwie, piłce nożnej 
młodzieży do lat 13 i 15, szachach) oraz 
zawodów ogólnokrajowych. Łącznie były 
to 24 imprezy, w których wzięło udział 
3850 uczestników, w tym 3350 zawodników 
oraz 500 organizatorów (sędziowie, lekarze, 
obsługa techniczna). 

Uczestnicy mistrzostw Zrzeszenia LZS w 
większości zdobywają też medale na Ogól
no polskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz 

mi strzo stwach Polski w różnych kategoriach 
wiekowych, podwyższają klasy sportowe, są 
powoływani do kadr związkowych, awan
sują do ośrodków szkolenia polskich związ
ków sportowych. W 2019 roku zawodnicy z 
naszych klubów zdobyli na mistrzostwach 
w 9 wiodących w LZS sportach ponad 1300 
medali (więcej str. 611).

Kolejnym zadaniem zleconym przez 
Mini s terstwo Sportu był konkurs „Pro mo 
wanie i upowszechnianie aktywności fizy
cznej poprzez wyróżnienie najlepszych 
projektów realizowanych w środowisku 
wiej skim”. Do konkursu zgłoszono 44 pro
jekty z 16 województw. Były to imprezy 
spor toworekreacyjne o charakterze rodzin
nym i integracyjnym, promujące aktywny 
wypoczynek dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych 50+. Komisja Krajowa oceniła 16 
nadesłanych przez Komisje Wojewódzkie 
projektów. Podsumowanie konkursu odbę
dzie się w dniach 68 grudnia w Uniejowie, 
a kolejność laureatów oraz opis zorganizo
wanych przez nich projektów prezentujemy 
na stronach 1218.

Po raz kolejny, mimo problemów finan
sowych udało się zorganizować Finał 
Cen tralny Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 
Igrzyska odbyły się już po raz dwudziesty 
drugi w dniach 2931 sierpnia, na obiek
tach sportowych w Siedlcach z udziałem 
ponad 1100 uczestników z 16 województw, 
w tym gości, organizatorów i wolontariuszy. 
Impreza była włączona w cykl wydarzeń 

Krajowe Zrzeszenie L ZS

Po raz czwarty w historii w dniach 6-8 grudnia 2019 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. Odbędzie się także impreza sportowa dla 16 laureatów konkursu „Promowanie i upowszechnianie 
aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. 
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wpisanych w obchody 100lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego odbywających się 
pod Patronatem Honorowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w roku 100lecia Odzyskania Nie po dle
głości 19182018. Organizatorem Igrzysk 
było Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Woje wódzki Ludowy Klub Spor
towy Nowe Iganie, który był 
gospodarzem Igrzysk już po raz 
piąty w historii i Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS. Igrzyska dofi
nansowało Ministerstwo Sportu 
oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego (krótka informacja 
str.11). 

Ostatnią masową imprezą zor
ganizowaną w tym roku były 
Ogólnopolskie Masowe Biegi 
Przełajowe LZS im. Wojciecha 
Świątka. W biegach, które odbyły 
się w dniach 45 października w Wolborzu 
udział wzięło 399 uczestników z 7 woje
wództw.

Rok 2019 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 społecz
nych działaczy Zrzeszenia LZS wszystkich 
szczebli oraz wojewódzkich zrzeszeń LZS. 

Udało się zorganizować 3 spośród 6 pla
nowanych imprez turystycznych, w tym po 
raz 36. Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 
TurystycznoKrajoznawczej (informacja str. 
19). Wzięło w nich udział 350 osób.

W tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS 

pozyskało sponsora – Spółkę Akcyjną 
Mentor.

Podczas spotkania w Uniejowie nagro
dzimy pucharami za osiągnięcia sportowe 
województwa oraz najlepsze kluby w spor
tach wiodących, uczestniczące we współza

wodnictwie sportowym mło
dzieży prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu. Niestety 
nie możemy przedstawić listy 
nagrodzonych klubów, gdyż 
Instytut Sportu nie podał jesz
cze ostatecznych wyników. Jak 
tylko to uczyni, opublikujemy 
je na naszej stronie interne
towej.

Informujemy tu o imprezach 
ogólnopolskich, ale przecież 
tysiące imprez sportowych, 
rekreacyjnych i turystycznych 
organizowanych jest w woje

wództwach, a także w powiatach i gminach, 
dzięki współpracy z samorządami lokal
nymi. Dziękujemy wszystkim działaczom i 
wolontariuszom za ich niezmienne zaanga
żowanie w organizację życia sportowego w 
środowisku miejskowiejskim.

Pierwsze Zjazdy wojewódzkich zrzeszeń LZS

Pomorskie  
Zrzeszenie LZS

21 listopada w Ciepielewie odbył się VI 
Wojewódzki Sprawozdawaczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia 
LZS. Dotychczasowy przewodniczący Piotr 
Klecha złożył obszerne sprawozdanie z 
dzia łalności Rady Wojewódzkiej PZ LZS w 
latach 20152019. Sporo miejsca poświęcił 
sukcesom, jakie sportowcy skupieni w LZS 
odnosili w minionym okresie. 

Następnie delegaci udzielili absolutorium 
ustępującym władzom, dokonali zamian w 
statucie Zrzeszenia, m.in. zmieniono naze
wnictwo władz wykonawczych, wybrano 
16osobową Radę Wojewódzką, spośród 
niej wybrano 9osobowy Zarząd – jej preze
sem został ponownie Piotr Klecha, wicepre
zesami Jarosław Ścigała i Jan Trofimowicz, 
skarbnikiem Jarosław Dywizjusz, a sekre
tarzem Jerzy Tkaczyk. Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej ponownie został Mie-
czys ław Pietroń.

Delegaci postanowili przyznać tytuł 
Ho no rowego Członka Pomorskiego Zrze
szenia LZS Wiesławowi Szczo dro wskie mu, 

wieloletniemu przewodniczącemu i se kre
tarzowi PZ LZS oraz Maciejowi Ko wal -
czukowi, zastępcy Dyrektora Depar ta  mentu 
Edukacji i Sportu w Urzędzie Mar szał kow
skim. Szczególne podziękowania złożono 
Danucie Janczak, której w listopadzie minę
ło 50 lat pracy na rzecz LZS. Pani Danuta 
wybrana została na członka Zarządu PZ 
LZS.

Ogłoszono także wyniki Współ za wo dnic
twa LZS na Najbardziej Aktywny Sportowo 
Samorząd Województwa Pomor skiego. Piotr 
Klecha wraz Maciejem Kowal czukiem wrę
czyli w imieniu Mar szał ka Woje wództwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka pamiąt
kowe patery 10 najlepszym samorządom 
– wygrała gmina Luzino, a we współzawod
nictwie uczestniczyły 63 samorządy.

Gościem Zjazdu był Marek Mazur, wice
przewodniczący RG KZ LZS.

Dolnośląskie 
Zrzeszenie LZS

23 listopada 2019 roku w Jelczu Las-
ko wicach odbył się VI Dolnośląski Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zes poły 

Sportowe. W zjeździe uczestniczyło 59 z 68 
delegatów wybranych na Zjazd, co stanowi
ło 87% frekwencji. 

Gośćmi Zjazdu byli: Marek Mazur, 
wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Andrzej 
Padewski, wiceprezes Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i prezes DZPN, Zygmunt 
Worsa, przewodniczący Dolnośląskiego 
Związku Lek kiej Atletyki, Jacek Góralski, 
prezes Dolnośląskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów i Ryszard Lech, honorowy czło
nek Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

Zjazd dokonał podsumowania cztero
letniej działalności obecnych władz, na 
wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
udzielił absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, oraz wybrał nowe władze na 
kolejne 4 lata. Podziękował także wielu dzia
łaczom za zaangażowanie na rzecz sportu 
wiejskiego. 

Zarząd DZ LZS liczy 11 osób. Prezesem 
ponownie został Leszek Noworól, wice
prezesami: Andrzej Cywiński i Ryszard 
Dudkowski, a sekretarzem Piotr Ros tkow-
ski. Na czele 6osobowej Komisji Rewizyjnej 
stanął Mieczysław Gwiazda. Wybrano rów
nież 10 delegatów na Zjazd Krajowy.

W przyszłym roku, w maju odbędzie się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Poprzedzą go zjazdy wojewódzkich zrzeszeń. 
W województwach pomorskim i dolnośląskim takie zjazdy już się odbyły. Wybrano nowe władze na kolejną czteroletnią kadencję 
i przyjęto programy działań. 



g r u d z i e ń  2 0 1 94

1.  Bartosz Słodkowski – LKS Sparta Głubczyce – 
taekwondo ITF

2. Patrycja Gil – WLKS Siedlce Nowe Iganie – zapasy
3.  Antoni Plichta – LKS Lubusz Słubice – lekkoatletyka
4.  Magdalena Karolak – LKS Omega Kleszczów – 

podnoszenie ciężarów
5.  Paweł Fajdek – KS Agros Zamość – lekkoatletyka

6. Wojciech Nowicki – KS Podlasie Białystok – lekkoatletyka
7.  Kamila Lićwinko – KS Podlasie Białystok – lekkoatletyka
8.  Paulina Kudłaszyk – LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl 

– podnoszenie ciężarów
9.  Wiktoria Chołuj – AKS Białogard – zapasy

10.  Mateusz Rudyk – ALKS Stal Grudziądz 
– kolarstwo torowe

1. Bartosz Słodkowski – ma 23 lata, jest 
studentem AWF we Wrocławiu, mierzy 193 
cm wzrostu i waży 105 kg. Mieszka w 
Głubczycach. Startuje w wadze +85 kg, 
w której Polacy należą do najlepszych na 
świecie. Jest dwukrotnym indywidualnym 
mistrzem świata i czterokrotnym mistrzem 
Europy oraz wielokrotnym mistrzem Polski. 
W Kadrze Narodowej od 2012 roku. Jego 
trenerem jest Daniel Jano, a narzeczoną 
Karolina Konik, także utytułowana zawod
niczka.

2. Patrycja Gil – ten rok był niezwykle 
udany dla tej młodej zapaśniczki. W kwiet
niu została mistrzynią Polski juniorek i 
wywalczyła brązowy medal MP seniorek, 
w czerwcu zdobyła brązowy medal na ME 
juniorek, a zwieńczeniem był tytuł najlep
szej juniorki w kat. 55 kg na świecie. To 
pierwszy złoty medal dla Polski od 20 lat 
w tej kategorii wiekowej. Tym większy to 
sukces, bo Patrycja, która ma 20 lat trenuje 
zapasy dopiero 4 lata, zaczynała w LUKS 

Suples Kraśnik. Pochodzi ze Szczecyna (gm. 
Gościeradów).

3. Antoni Plichta – w styczniu 2020 roku 
skończy 20 lat. W swojej kategorii wiekowej 
U20 w Polsce nie już sobie równych na 100 
m. Ma czwarty wynik na 100 m w kategorii 
senior. W tym roku został wicemistrzem 
Europy U20 w biegu na 100 m. Jego trene

rem jest Krzysztof Wesołek. Warto wiedzieć, 
że takie sukcesy odnosi zawodnik z miasta, 
w którym nie ma tartanu – na co dzień 
Antek trenuje w Krośnie Odrzańskim.

4. Magdalena Karolak – pochodzi z 
niedużej wsi Kania Górna, ma siedmioro 
rodzeństwa. Podnoszenie ciężarów trenu
je od 2013 roku. Ubiegłoroczna mistrzyni 

Europy U20 i tegoroczna wicemistrzyni, 6 
na ME seniorek, wielokrotna medalistka 
mistrzostw Polski. Jej trenerem jest obec
nie Sebastian Ołubek. Startuje w kategorii 
powyżej 87 kg. Jest członkiem Team100. 

5. Paweł Fajdek – rocznik 1989, pocho
dzi z Żarowa. Jest najmłodszym w historii 
rzutu młotem medalistą MŚ – pierwszy 
medal zdobył w 2013 roku. W tym roku 

zdobył złoty medal MŚ po raz czwarty 
z rzędu, dorównując tym samym Anicie 
Włodarczyk. Jest także czterokrotny złotym 
medalistą Uniwersjady, na ME wywalczył 
raz złoto i 2 razy srebro. Brakuje mu tylko 
medalu olimpijskiego.

6. Wojciech Nowicki – rocznik 1989, 
pochodzi z Białegostoku. Wielce już utytu
łowany zawodnik – brązowy medalista IO, 

trzykrotny brązowy medalista MŚ, złoty na 
ME w 2018 roku. 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 automatykarobotyka. 
Żonaty, ma córkę.

najpopularniejszych 
sportowców KZ LZS w 2019 roku10

Po raz trzeci 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. Wszystko jednak 
zależy od mobilizacji klubów, ich sympatyków i kibiców. W sumie na sportowców oddano 6136 głosów – do samego końca toczył 
się bój o pierwsze miejsce. Na trenerów zaś 2798 głosów – i lider od początku był jeden. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 
w głosowaniu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie Was więcej, a wybór nominowanych będzie jeszcze trudniejszy niż w 2019 
roku.
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7. Kamila Lićwinko – w ubiegłym sezonie 
jej nie widzieliśmy, była na urlopie wycho
wawczym. W tym roku na MŚ w Doha 
zajęła 5 miejsce. Jest bardzo doświadczoną 
zawodniczką. Od 2012 roku trenuje pod 
okiem swojego męża Michała Lićwinko. W 
dużej imprezie zadebiutowała w 2005 roku, 
ale sukcesy przyszły dopiero w 2013 roku, 
kiedy to na Uniwersjadzie wywalczyła złoty 
medal i w tym samym roku pobiła rekord 
Polski na otwartym stadionie – 1.99 cm, 
w hali skoczyła 2.02 (2015). Jest brązową 
medalistką MŚ w Londynie (2017).

8. Paulina Kudłaszyk – rocznik 1997. W 
tym roku zdobyła srebrny medal na ME U23 
w kat. 45 kg. Multimedalistka mistrzostw 
Polski w kategoriach wiekowych od 15 do 
23 lat. Startuje także w kategorii seniorka. 
Podnoszenie ciężarów uprawia też jej brat 
Piotr – to rodzinna tradycja, sport ten upra
wiał także jej ojciec, jego brat, a obecnie 
także córka brata Natalia. Trenerem Pauliny 
jest Marcin Lampe.

9. Wiktoria Chołuj – ten rok był dla niej 
niezwykle udany – wywalczyła mistrzo
stwo Europy juniorek i brązowy medal na 

mistrzostwach świata. Jej trenerem jest 
Damian Woźniak. Jest wielokrotną meda
listką mistrzostw Polski, w 2017 roku 
wywalczyła brązowy medal na MŚ kadetek.

10. Mateusz Rudyk – ma 24 lata. W tym 
roku wywalczył brązowe medale na ME i 
MŚ elity na torze. Jest w ministerialnym 
Team100 oraz członkiem Grupy Sportowej 
Orlenu. Nasza nadzieja na IO w Tokio w 
sprincie. Jego trenerem jest Igor Krymski. 
Od 12 roku życia choruje na cukrzycę, co 
jednak nie przeszkadza mu być świetnym 
kolarzem.

5 najpopularniejszych 
trenerów KZ LZS w 2019 roku

1. Sebastian Pawlak – WLKS Siedlce – zapasy
2. Malwina Katarzyna Wojtulewicz – KS Podlasie Białystok – lekkoatletyka
3.  Sebastian Ołubek – LKS Omega Kleszczów i LKS Dobryszyce – podnoszenie ciężarów
4. Joanna Kumor – KS Agros Zamość – lekkoatletyka
5. Marcin Adamów – KK Ziemia Darłowska Darłowo – kolarstwo

1. Sebastian Pawlak – rocznik 1990. 
Kiedyś był zawodnikiem, jego największe 
osiągnięcie to brązowy medal MP. Do 2016 
roku był trenerem zapasów w LUKS Suples 
Kraśnik, gdzie mimo młodego wieku miał 
spore osiągnięcia. Łączy pracę trenera z 
pracą nauczyciela wf. Po trzech latach pracy 
w Siedlcach też może pochwalić się sukce
sami. Stworzył m.in. klasę sportową o pro
filu zapaśniczym w szkole w Kotuniu. Pod 
jego okiem trenują w klubie: Patrycja Gil 
– mistrzyni świata juniorek 2019, Dominika 
Szynkowska – dwukrotna brązowa medalist
ka mistrzostw Europy juniorek, Magdalena 
Kisielińska – piąta zawodniczka mistrzostw 
świata juniorek, Adrian Gorczyca – cztero
krotny mistrz Polski, reprezentant Polski na 
mistrzostwach Europy i świata. Jego żoną 
jest zapaśniczka Monika Michalak.

2. Malwina Katarzyna Wojtulewicz – 
rocznik 1985. Trenerka Wojciecha No wi
ckiego i Joanny Fiodorow. Sama kiedyś rzu
cała młotem, była medalistką młodzieżo
wych i juniorskich mistrzostw kraju. W 2013 
roku podczas zajęć została uderzona 7kilo
gramowym młotem w plecy, długo docho
dziła do siebie. W 2015 roku została wybra
na Trenerką Roku w konkursie PKOl oraz 
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Matka Filipa i Cypriana.

3. Sebastian Ołubek – ro cznik 1973, 
jest absolwentem AWF w Bia łej Podlaskiej, 
pracę trenerską rozpoczął w 1997 roku 
w klubie LKS Gryf Bujny, następnie prze
szedł do LKS Dobryszyce, a od 2013 roku 
szkoli także sportowców LKS Omega Klesz
czów. Jego podopieczni to m.in.: Sylwia 
Oleśkiewicz i Magdalena Karolak (LKS 
Omega Kleszczów), Monika Szymanek, 
Patryk Barański, Olaf Pasikowski, Oliwia 
Średzińska, Łukasz Hyla (wszyscy LKS 
Dobryszyce). Podnoszenie ciężarów trenują 
też jego dzieci – córka Klaudia i syn Oskar. 

4. Joanna Kumor – nauczycielka wf, 
wypatrzyła Pawła Fajdka, gdy chodził do IV 
klasy podstawówki w Żarowie – był silny, 
duży i szybki. Po pierwszych wspólnych 
latach oddała go pod skrzydła Czesława 
Cybulskiego. Po igrzyskach w Rio Paweł 
wrócił do swoje pierwszej trenerki. W 2018 
roku została laureatką konkursu Trenerka 
Roku.

5. Marcin Adamów – trener klubowy i od 
wielu lat trener Kadry Narodowej Juniorek 
w kolarstwie szosowym i torowym. W 2019 
roku zawodniczki trenujące pod jego opie
ką, zdobyły 11 medali mistrzostw świa
ta i mistrzostw Europy oraz 32 medale 
mistrzostw Polski. 
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W tym sporcie Krajowe Zrzeszenie LZS 
organizuje trzy mistrzostwa – w zapasach 
w stylu wolnym i klasycznych mężczyzn 
oraz zapasach kobiet. 

W dniach 1719 maja w Janowie Lubelskim 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze
szenia LZS w zapasach w stylu klasycznych 
młodzików, kadetów oraz juniorów/mło
dzieżowców. Startowało 144 zawodników 
— 51 młodzików, 64 kadetów i 29 juniorów/
młodzieżowców — z 19 klubów. Klasyfikację 
klubową młodzików wygrał MLUKS Orlik 
Wierzbica przed AKS Piotrków Trybunalski 
i JLKS Olimp Janów Lubelski. Klasyfikację 
klubową kadetów wygrał AKS Piotrków 
Trybunalski przed MKS Cement Gryf 
Chełm i MLUKS Orlik Wierzbica. 

W łącznej klasyfikacji klubów pierwsze 
miejsce zajął AKS Piotrków Trybunalski 
przed MKS Cement Gryf Chełm i MLUKS 
Orlik Wierzbica.

Podczas XXII Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS, które odbywały się w Siedlcach roze

grano Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w zapasach kobiet i zapasach w stylu 
wolnym mężczyzn. O medale walczyli mło
dzicy, kadeci i młodzieżowcy. 

W zapasach kobiet wystartowały 134 
za wodniczki — 73 młodziczki, 39 kadetek 
i 22 zawodniczki w kategorii młodzieżowej. 
W zapasach w stylu wolnym mężczyzn star
towało 165 zawodników — 78 młodzików, 
60 kadetów i 27 młodzieżowców. 

Łączną klasyfikację wojewódzką w zapa
sach kobiet wygrało woj. lubelskie przed 
mazowieckim i wielkopolskim, klasyfi
kację klubową MKS Cement Gryf Chełm 
przed WLKS Nowe Iganie i AKS Piotrków 
Trybunalski. 

W zapasach mężczyzn w stylu wolnym 
klasyfikację wojewódzką wygrało lubelskie 
przed mazowieckim i dolnośląskim, klu
bową LKS Orzeł Namysłów przed LMKS 
Krasnystaw i WLKS Nowe Iganie.

W mistrzostwach startowali najlepsi 
obecnie zawodnicy Zrzeszenia.

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy 
z naszych klubów w mistrzostwach kraju 
w poszczególnych kategoriach wiekowych. 
W sumie zapaśnicy zdobyli w tym roku 
334 medale. W stylu wolnych mężczyzn tych 
medali było 132 – 22 na Międzynarodowych 
MP Kadetów, 29 na OOM, 22 na MP senio-
rów, 28 na MP juniorów i 31 na MP mło-
dzików. W stylu klasycznym 82 medale – 11 
medali na Międzynarodowych Mistrzostwa 
Kadetów, 10 na MP seniorów, 18 na OOM, 
18 na MP juniorów i 25 na MP młodzi-
ków. W zapasach kobiet 120 medali – 15 
na Międzynarodowych Mistrzostwa Kadetek, 
22 na MP seniorek, 31 na OOM, 27 na MP 
juniorek i 25 na MP młodziczek.

Nieźle wypadli też na arenie międzyna-
rodowej. Magomedmurad Gadżijew z AKS 
Piotrków Trybunalski wywalczył 2 brązowe 
medale – po jednym na MŚ i ME. Zbigniew 
Baranowski z AKS Białogard zdobył srebrny 
medal na ME, podobnie jak Gework Sakahian 
z GKS Cartusia Kartuzy, srebrny medal na 
ME U23 wywalczył Patryk Ołenczyn z LKS 
Dąb Brzeźnica. Dobrze wypadły też nasze 
młode zapaśniczki. Juniorki: Patrycja Gil 
WLKS Siedlce Nowe Iganie złoto na MŚ 
i brąz na ME, Ewelina Ciunek LKS Orzeł 
Namysłów 2 brązowe medale – na MŚ i ME, 
Wiktoria Chołuj AKS Białogard złoto na ME 
i brąz na MŚ, Magdalena Głodek KS Bloczek 
Team Pelplin brąz na MŚ. Na ME kadetek 
Natalia Walczak MLUKS Karlino i Zofia 
Polowczyk z ULKS Tęcza Środa Wlkp. – brą-
zowe medale, a Amelia Tomala z GKS Piast 
Wola srebrny medal na ME do lat 15.

Krajowe Zrzeszenie LZS dokona sportowego podsumowania roku 2019 w grudniu w Uniejowie, podczas którego pochwali 
się osiągnięciami swoich sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej. Nagrodzi najlepsze kluby w sportach wiodących 
w Zrzeszeniu.
Istotnym elementem działalności Krajowego Zrzeszenia LZS są jego mistrzostwa. W tym roku odbyły się one w 9 sportach – 
lekkoatletyce, zapasach, podnoszeniu ciężarów, kolarstwie, łucznictwie, tenisie stołowym, kajakarstwie klasycznym, szachach, 
piłce nożnej chłopców i dziewcząt do lat 13 i 15. Poniżej krótkie informacje o tych mistrzostwach oraz próba podsumowania 
osiągnięć zawodników z naszych klubów na mistrzostwach Polski oraz MŚ i ME (szczegółowe informacje zamieszczaliśmy na 
naszej stronie internetowej – www.lzs.pl). W 9 wiodących sportach nasi zawodnicy zdobyli na mistrzostwach Polski ponad 1300 
medali. Przypominamy też, że wszystkie imprezy mistrzowskie uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Sportu.

Zorganizowaliśmy trzy wielkie imprezy 
ogólnopolskie – mistrzostwa KZ LZS, zawo
dy o Puchar Przewodniczącego Krajowego 
Zrzeszenia LZS oraz mistrzostwa KZ LZS 
w biegach przełajowych. We wszystkich tych 
imprezach uczestniczyło po kilkuset zawod
ników i zawodniczek.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 

odbyły się w Zamościu na początku czerwca 
(12). Startowało w nich ponad 680 zawod
ników i zawodniczek z 88 klubów reprezen
tujących 15 województw. O medale i minima 
na tegoroczne Mistrzostwa Europy juniorów 
walczyli zawodnicy w kategorii wiekowej 
U18, U20 i młodzieżowcy. Zawody zaliczane 
były do I rzutu Ligi Juniorów i Ligi Senio

rów. Poziom zawodów był wysoki – padło 
wiele rekordów życiowych, uzyskano 4 mi
nima na ME juniorów. 

W klasyfikacji medalowej pierwsze miej
sce zajęli gospodarze KS Agros Zamość 
– 16 krążków, na drugim uplasował się KS 
Podlasie Białystok – również 16 medali, na 
trzecim RLTL ZTE Radom – 10. W sumie 

ZAPASY KOBIET i MĘŻCZYZN

LEKKOATLETYKA
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70 klubów zdobyło na tych mistrzostwach 
medale. W klasyfikacji punktowej kolejność 
była następująca: KS Podlasie Białystok, KS 
Agros Zamość, MLKS Nadwiślanin Chełm
no. Klasyfikację województw wygrało wiel
kopolskie przed lubelskim i podlaskim.

Zawody o Puchar Przewodniczącego Kra
jowego Zrzeszenia LZS odbyły się w dniach 
3031 sierpnia podczas XXII Ogólnopol
skich Igrzysk LZS w Siedlcach. O medale 
walczyli zawodnicy w kategorii wiekowej 
U16 i U18. Rozegrano 48 konkurencji. 
Startowało kilkuset zawodników i zawodni
czek z 61 klubów reprezentujących 13 wo
jewództw. Klasyfikację łączną wygrało woj. 
mazowieckie przed lubelskim i warmińsko
mazurskim. Medale zdobywali zawodnicy 
z 45 klubów – najwięcej – 10 – wywalczyli 
zawodnicy KS Agros Zamość, po 7 medali 
zdobyły następujące klubu – KS Podlasie 
Białystok, LKS Ziemi Puckiej Puck, WLKS 
Nowe Iganie i MLKS Nadwiślanin Chełmno. 

W dniach 12 marca 2019 r. w Żerkowie 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzesze
nia LZS w biegach przełajowych. W zawo
dach udział wzięli przedstawiciele 38 klu

bów z 9 województw – w sumie ponad 280 
uczestników. Zawodnicy i zawodniczki 
rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych 
na dystansie od 1500 m do 4000 m – wielu 
z nich to biegacze, których później ogląda
liśmy na bieżniach lekkoatletycznych, wal
czących o medale na różnych imprezach 
ogólnopolskich na średnich i długich dy
stansach.

W klasyfikacji generalnej województw 
pierw sze trzy miejsca zajęły: woj. wielko
polskie, lubuskie i podlaskie. Klasyfikację 
klubową wygrał ULKS Talex Borzytuchom, 
drugie miejsce zajął LKS Omega Kleszczów, 
a trzecie KS Parkiet Hajnówka.



Wielu uczestników wymienionych wyżej 
imprez startowało w najważniejszych impre-
zach krajowych, czyli mistrzostwach Polski. 
Dorobek naszych lekkoatletów w tym sezonie 
był znaczący. W sumie na mistrzostwach kra-
ju – halowych i na otwartym stadionie – oraz 
na OOM zawodnicy i zawodniczki z na-
szych klubów wywalczyli 266 medali. Na 
ten dorobek złożyło się: 14 medali zdobytych 

na halowych mistrzostwach Polski seniorów, 
55 na halowych mistrzostwach U18 i U20, 
15 medali w mistrzostwach kraju w biegach 
przełajowych, 54 medale na OOM, 18 medali 
na mistrzostwach seniorów na otwartym sta-
dionie, 39 medali U20, 25 medali na mistrzo-
stwach U23 oraz 13 medali na mistrzostwach 
sztafet i w wielobojach.

W tym roku cały seniorski sezon był podpo-
rządkowany jednej imprezie – mistrzostwom 
świata w Doha. Startowało w nich 6 lekko-
atletów z klubów Zrzeszenia. Dwóch z nich 
przywiozło medale – Paweł Fajdek KS Agros 
Zamość wywalczył po raz czwarty z rzędu 
tytuł mistrza świata w rzucie młotem, a Woj-
ciech Nowicki KS Podlasie Białystok w tej sa-
mej konkurencji zdobył brązowy medal.

Wielu naszych sportowców startowało 
także w mistrzostwach Europy. Najlepiej za-
prezentowali się: Antoni Plichta LKS Lubusz 
Słubice, który został wicemistrzem Europy 
U20 w biegu na 100 m, Wojciech Marok 
UKS Orkan Środa Wlkp. wicemistrzem Euro-
py w pchnięciu kulą U20 i Olga Niedziałek 
WLKS Siedlce Iganie Nowe wicemistrzynią 
Europy U23 w chodzie sportowym.

Najwięcej imprez mistrzowskich Krajo-
we Zrzeszenie LZS organizuje w kolarstwie 
– łącznie jest ich 6. 

Mistrzostwa KZ LZS w kolarstwie szoso
wym kobiet od wielu lat odbywają w oko
licach Darłowa, a ich współorganizatorem 
jest klub BCM Nowatex Ziemia Darłowska. 
W tym roku o medale juniorki młodsze oraz 
juniorki/orliczki rywalizowały na trasach w 
Dąbkach i Jarosławcu w dniach 12 czerwca.

W mistrzostwach wystartowało 95 za
wodniczek z 18 klubów reprezentujących 11 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team 
przed KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska 
i AKS Stal Grudziądz Zaxy Huge. Klasyfika
cję wojewódzką wygrało kujawskopomor
skie przed zachodniopomorskim i dolno
śląskim. Aktualną mistrzynią LZS w jeździe 
na czas juniorek młodszych jest Tamara 
Szalińska z UKS Ratusz Maszewo, a wśród 

juniorek/orliczek Aurela Nerlo z TKK Paci
fic Nestle Fitness Cycling Team. Mistrzynią 
ze startu wspólnego juniorek młodszych jest 
Olga Wankiewicz z UKS Copernicus CCC/
SMS Toruń, a wśród juniorek/orliczek Ka-
rolina Kumięga TKK Pacific Nestle Fitness 
Cycling Team.

W tym samym czasie co kobiety o tytuły 
mistrzowskie wokół Jeziora Turawskiego 
(Niwki/Szczedrzyk) w Memoriale im. Jo
achima Halupczoka rywalizowali młodzi
cy i juniorzy młodsi. Mistrzem Zrzeszenia 
LZS w jeździe indywidualnej na czas mło
dzików został Tomasz Listwoń z KKS Go

K O L A R S T W O
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W dniach 1516 czerwca w Brzegu 
Dolnym w Hali WidowiskowoSportowej 
im. Andrzeja Grubby odbywały się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Tenisie Stołowym. O medale walczyli 
zawodnicy i zawodniczki w kat. młodzieżo
wiec, junior, kadet i młodzik. 

Zawody miały świetną obsadę — o 
mistrzowskie tytuły rywalizowali bowiem 
najlepsi zawodnicy z naszych klubów. Nie 
brakowało medalistów mistrzostw kraju, 
zawodów Grand Prix Polski oraz reprezen
tantów kraju na mistrzostwa Europy junio
rów i kadetów. 

Klasyfikację klubową mistrzostw wygrał 
UKS Dojlidy Białystok przed MLKS Ostró
dzianka Ostróda i MLUKS Dwójka Rawa 

Mazowiecka, wojewódzką wielkopolskie 
przed łódzkim i warmińskomazurskim.

Mistrzami Zrzeszenia na rok 2019 w 
poszczególnych kategoriach są: młodzieżo
wiec – Marco Golla z MLKS Ostródzianka 
Ostróda, młodzieżowka – Sandra Kozioł 
z UKS Dojlidy Białystok, junior – Łukasz 
Sokołowski MLKS Ostródzianka Ostróda, 
juniorka – Julia Bartoszek KTS MOKSiR 
Zawadzkie, kadet – Igor Jankowski 
MLKS Ostródzianka Ostróda, kadetka – 

Agnieszka Piłat z LUKS Chełmno, mło
dzik – Marcel Błaszczyk z MLUKS Dwójka 
Rawa Mazowiecka, młodziczka – Wiktoria 
Przybytkowska z LUKS Chełmno.



W mistrzostwach kraju zawodnicy z 
naszych klubów zdobyli łącznie 29 medali – 
2 na MP seniorów, 8 na MP młodzieżowców, 
8 na MP juniorów, 4 na MP kadetów, 4 na 
MP młodzików i 3 na MP żaków. 

W kadrach narodowych znajdują się 2 
seniorki, 3 seniorów, 2 zawodniczki i 3 zawod-
ników U21, 5 juniorek i 8 juniorów z naszych 
najlepszych klubów – GLKS Nadarzyn, UKS 
Dojlidy Białystok, MLKS Ostródzianka 
Ostróda, UKS Płomień Limanowa, MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka i LUKS Chełmno.

Brakuje tylko sukcesów na najważniejszych  
imprezach międzynarodowych.
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styń, wśród juniorów młodszych najlepszy 
był Hubert Grygowski z UKS Copernicus 
CCC/SMS Toruń, który został też mistrzem 
LZS w wyścigu ze startu wspólnego. Wśród 
młodzików tytuł ten wywalczył Łukasz No-
wak z UKKS Imielin Team. 

Co roku na terenie powiatów limanow
skiego i myślenickiego odbywa się Mię
dzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów 
Dobczyce 2019, którego integralną częścią 
są Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Kolarstwie Szosowym Juniorów „Zło
te Koło”. W tym roku zawody dobyły się w 
dniach 2426 maja. Wyścig jest czteroeta
powy, rozgrywany w trudnym terenie. Mi
strzem Zrzeszenia LZS juniorów został Mi-
chał Jaskot z UKS Copernicus CCC, który 
również wygrał jazdę indywidualną na czas. 

O tytuł mistrza Krajowego Zrzeszenia 
LZS orlicy walczą podczas Międzynarodo
wego Wyścigu Kolarskiego Orlików Przy
jaźni PolskoUkraińskiej im. płk. Skopenko. 
W tym roku wyścig rozegrano po raz 63 – to 
jeden z najstarszych wyścigów kolarskich w 
Polsce. Od lat rozgrywany jest na Lubelsz
czyźnie, a konkretnie w okolicach Zamościa. 
Wyścig jest 6etapowy, a pierwszy i drugi 
etap to mistrzostwa Zrzeszenia. W tym roku 
mistrzem Zrzeszenia LZS w wyścigu ze star
tu wspólnego został kolarz GKS Cartusia 
Kartuzy Kacper Wiszniewski, a w jeździe 
indywidualnej na czas Daniel Staniszewski 
z KS Pogoń Mostostal Puławy.

Z kolei tradycją już się stało, że mistrzo
stwa Zrzeszenia w MTB odbywają się pod
czas Puchar Szlaku Solnego, składającego się 
z 5 wyścigów – jedna z jego części odbywa się 
w Jabłonce. Tak było i w tym roku – kolarze 
górscy walczyli o „Puchar Wójta Jabłonki” i 
tytuły mistrzów LZS. W kategorii młodzi
ków triumfowali Brajan Świder KS Luboń 

Skomielna Biała i Gabriela Rutka z UKS 
Grupa Kolarska Four Bike, w kategorii junior 
młodszy Dawid Lenart z UKS Sokół Kęty i 
Agnieszka Tylka KS Luboń Skomielna Biała, 
w kategorii junior Marcin Goleń i Maja La-
twiec, w kategorii orlik Jarosław Żur i Julita 
Fira – wszyscy KS Luboń Skomielna Biała.

W kolarstwie torowym dominacja za-
wodników i zawodniczek z klubów Zrze-
szenia LZS jest przytłaczająca – zdobywają 
większość medali na mistrzostwach Polski i 
na ME i MŚ. Mistrzostwa KZ LZS odbyły się 
jak co roku w październiku i połączone były 
z Mistrzostwami Polski w konkurencjach 
nieolimpijskich. O medale walczyli juniorzy 
i młodzieżowcy.



W tym roku nasi kolarzy wywalczyli 
podczas mistrzostw kraju i OOM 269 me-
dali. Złożyło się na ten wynik 57 medali w 
kolarstwie torowym w mistrzostwach Polski 
elity, 70 medali (na 72 możliwe) w młodzie-
żowych mistrzostwach Polski (juniorzy i mło-

dzieżowcy), 20 medali juniorów młodszych 
w mistrzostwach Polski w konkurencjach 
nieolimpijskich i 50 medali juniorów i mło-
dzieżowców w konkurencjach nieolimpijskich 
oraz 33 medale na OOM, w kolarstwie szo-
sowym tych medali było 21 – 8 na OOM i 13 
na MP, na mistrzostwach Polski w kolarstwie 
przełajowym wywalczyliśmy 18 medali.

Świetnie spisywali się nasi kolarze torowi 
na ME i MŚ. Mateusz Rudyk z ALKS Stal 
Grudziądz wywalczył brązowe medale w 
sprincie indywidualnym na MŚ i ME elity, 
Filip Prokopyszyn z KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne zdobył brązowy medal w wyści-
gu eliminacyjnym na tych samych mistrzo-
stwach, podobnie jak Nikol Płosaj z UKS TFP 
Jedynka Kórnik. Trzy medale – 1 srebrny i 2 
brązowe – na mistrzostwach świata juniorów 
wywalczyła Nikola Seremak z KK BCM No-
watex Ziemia Darłowska. Na młodzieżowych 
mistrzostwach Europy na torze zawodnicy z 
naszych klubów zdobyli 9 medali – 3 złote, 4 
srebrne i 2 brązowe. Brakowało tylko sukce-
sów w kolarstwie szosowym.

TENIS STOŁOWY 
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PODNOSZENIE CIĘŻARÓW 

SZACHY 

Po wielu latach powróciliśmy do dawnej 
tradycji i Ogólnopolski Masowy Turniej 
Szachowy LZS o „Złotą Wieżę” stał się 
mistrzostwami Zrzeszenia LZS. W tym 
roku turniej odbył się po raz 61. Miastem, 
które gościło szachistów był Pułtusk. Turniej 
odbył się w dniach 17–22 maja. Zawodnicy 
grali w Sali Maneż oraz w Krużganku 
Górnym, na terenie kompleksu „Zamek 
Dom Polonii”. Turniej odbył się pod hono
rowym patronatem Ministra Środowiska 
Henryka Kowalczyka. Organizatorem dofi
nansowanego przez Samorząd Woje wódz
twa Mazowieckiego finału centralnego było 
Krajowe Zrzeszenie LZS i Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS w Warszawie, współorgani
zatorami: Powiat Pułtuski, Gmina Pułtusk, 
Hotel Zamek Pułtusk, Stowarzyszenie 
„Wspól nota Polska”, Polski Związek Sza cho
wy i Mentor Spółka Akcyjna. Fundatorem 
nagród rzeczowych była firma Szachowo.
pl – Profesjonalny Sklep Szachowy w Polsce 
SUNRISE CHESS&GAMES oraz Starostwo 
Powiatowe w Pułtusku.

W zawodach wystartowało 18 drużyn z 
14 województw. Finał rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund. Partie z 
12 szachownic były transmitowane online 
na stronie turniejowej Chessarbiter Pro. 
Turniej był zgłoszony do klasyfikacji ran
kingowej FIDE.

Po pięciu dniach intensywnej gry najlep

sza okazała się drużyna LKSz GCKiP Czarna 
II w składzie: FM Miłosz Szpar, Tomasz 
Mika, Tymon Czernek i Joanna Święch. 
Drugie miejsce zajęła LKSz GCKiP Czarna 
I – Antoni Kozak, FM Mieszko Miś, Jakub 
Chyży i Martyna Wikar. Na trzecim miejscu 
uplasowała się drużyna UKS Korona Gdańsk 
– Przemysław Kindler, Patryk Paziak, 
Mateusz Świątek, Oktawia Wilk.



Szachy to sport, w którym rozgrywa się 
mistrzostwa kraju w szachach klasycznych, 
błyskawicznych i szybkich. Ponieważ w sza-
chy grać można w każdym wieku, mistrzostw 
Polski jest sporo, a przedział wiekowy od 
6 do +75 lat oraz drużynowe mistrzostwa. 
Odbywają się także mistrzostwa kraju osób 
niewidomych i słabowidzących. Jest też OOM. 
We wszystkich tych mistrzostwach zawod-

nicy z naszych klubów zdobyli łącznie 24 
medale. Warto przypomnieć niektóre sukce-
sy. Brązowy medal w drużynowych mistrzo-
stwach Polski w szachach klasycznych zdo-
była Wieża Pęgów, w drużynowych mistrzo-
stwach kobiet w szachach błyskawicznych 
złoty medal dla UKS Czarny Koń Olkusz, a 
srebrny dla GKSz Solny Grzybowo. Klaudia 
Kulon z LKS Wrzos Międzyborów mistrzynią 
Polski w szachach błyskawicznych. W dru-
żynowych mistrzostwach juniorów najlepsza 
LKSz GCKiP Czarna, Martyna Wikar z tego 
klubu najlepsza na OOM wśród 14-latków, 
jej kolega klubowy Mieszko Miś mistrzem 
Polski do lat 16, Wiktoria Sowa z UKS Rodło 
Opole mistrzynią do lat 18, a Michalina 
Rudzińska z KSz Hańcza Suwałki wicemi-
strzynią. Wszystkie wyżej wymienione kluby 
uczestniczyły i uczestniczą w naszym turnieju 
o „Złotą Wieżę”.

Krajowe Zrzeszenie LZS organizuje w 
podnoszeniu ciężarów swoje mistrzostwa w 
dwóch kategoriach wiekowych – do lat 15 i 
do lat 17. W tym roku obydwie imprezy od
były się w Siedlcach. 

Najpierw o tytuły mistrzów Zrzeszenia w 
Białkach k. Siedlec walczyli zawodnicy i za
wodniczki do lat 15. Startowało 50 atletek i 
70 atletów z 32 klubów reprezentujących 10 
województw. Rewelacją zawodów była Mar-
tyna Dołęga z WLKS Siedlce Nowe Iganie 
(córka – Marty, panieńskie nazwisko Wa
wak, byłej zawodniczki Górala Żywiec, me
dalistki mistrzostw Polski oraz Marcina Do
łęgi, brązowego medalisty olimpijskiego z 
2008 r. i trzykrotnego mistrza świata) uzna
na za najlepszą zawodniczkę mistrzostw. 

W punktacji klubowej łącznej triumfował 
LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl przed 
LSSS Start Maków Mazowiecki i WLKS Sie
dlce Nowe Iganie. Klasyfikację województw 
wygrało mazowieckie przed wielkopolskim 
i łódzkim.

Podczas zawodów padły 3 rekordy kraju 
w dwuboju – ustanowili je: w kat. 61 kg Ka-
rolina Kulik (LUKS Meyer Elbląg), w kat. + 

76 kg Wiktoria Grochowska (Klimat Łapy) 
oraz w kat. 96 kg Miłosz Wawrzyszcz (LSSS 
Start Maków Mazowiecki). Rekord Polski 
w rwaniu ustanowiła także w kat. +76 kg 
– Dominika Najdowska (MGLKS Tarpan 
Mrocza).

Mistrzostwa do lat 17 kobiet i mężczyzn 
odbyły się w dniach 2831 sierpnia podczas 
XXII Ogólnopolskich Igrzysk LZS. W hali 
sportowej WLKS Siedlce do walki o meda
le wystartowało 128 zawodniczek i zawod
ników – 61 atletek, 67 atletów. Klasyfikację 
wojewódzką kobiet wygrało woj. mazowiec
kie przed wielkopolskim i zachodniopo
morskim, wśród mężczyzn najlepsze było 
woj. mazowieckie przed lubelskim i łódz
kim. Punktację Sinclair'a wygrała Monika 
Szymanek z LKS Dobryszyce, wśród męż
czyzn najlepszy był Konrad Romańczuk z 
WLKS Siedlce.



Weryfikacją pracy trenerów i zawodników 
zawsze są mistrzostwa kraju. Zawodnicy z 
klubów naszego Zrzeszenia zaprezentowali 
się na nich w tym roku świetnie – wywalczyli 

łącznie 197 medali. Na mistrzostwach Polski 
seniorów zdobyli ich 33 (20 kobiety i 13 męż-
czyźni), na mistrzostwach U23 – 28 (16 ko-
biety, 12 mężczyźni), na mistrzostwach U20 – 
45 (23 kobiety i 22 mężczyźni), na OOM – 42 
(po 21 kobiety i mężczyźni), na MP do lat 15 
tych medali było 49.

Tylko sukcesów międzynarodowych mało. 
Na Mistrzostwach Europy srebrne medale 
wywalczyły Paulina Kudłaszyk z LKS Bu-
dowlani Całus Nowy Tomyśl (pobiła rekord 
kraju U23 w rwaniu i dwuboju) i Magdalena 
Karolak LKS Omega Kleszczów w kat. +87 kg 
U20. Na MŚ U20 brązowy medal zdobył (zo-
stanie mu przyznany srebrny, bo poprzedza-
jący go zawodnik został złapany na dopingu) 
Bartłomiej Adamus, wówczas jeszcze zawod-
nik LKS Opocznianki Opoczno (obecnie Za-
wisza Bydgoszcz).
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XIX Otwarte Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w Kajakarstwie juniorów i 
juniorów młodszych odbyły się 14 września 
na jeziorze Rychnowskim w Człuchowie. 
Towarzyszyły im Regaty Kajakowe Dzieci 
o Puchar Starosty Człuchowskiego. 
Współorganizatorem mistrzostw był klub 
MKS Polstyr Człuchów. 

W mistrzostwach startowali kajakarze z 
5 klubów. Klasyfikację drużynową wygrał 
UMKS Zryw Wolsztyn, który przywiózł 
najliczniejszą ekipę, drugie miejsce zajęli 
gospodarze MKS Polstyr Człuchów, trzecie 
UKS Koszałek Opałek Węgorzewo i kolejne 

KS Victoria Sztum i MOSW Choszczno.
Może kajakarstwo nie jest wiodącym 

sportem w LZS, ale mistrzostwa odbyły się 
już po raz dziewiętnasty. Mamy kilka klu
bów, które szkolą głównie młodzież i dzieci, 
świetnych działaczy, którzy co roku potrafią 
zorganizować mistrzostwa.



Mamy w swoich strukturach także UKS 
Dojlidy Białystok, a w nim seniorów na 
wysokim poziomie. Niewątpliwie gwiazdą 
jest Rafał Rosolski, specjalista od długich 
dystansów, trzykrotny medalista mistrzostw 

Polski seniorów, uczestnik ME i MŚ. W 
młodszych kategoriach wiekowych najwięk-
sze sukcesy odnoszą kajakarze UMKS Zryw 
Wolsztyn. W tym roku zawodnicy z naszych 
klubów zdobyli na mistrzostwach kraju 19 
medali – na MP młodzików 3 medale, na 
Długodystansowych MP – 7 medali, na OOM 
– 3 medale, na MP seniorów – 6 medali.

piłka nożna chłopców i dziewczĄt do lat 15 I 13 

Piłka nożna to najpopularniejszych sport 
w naszym Zrzeszeniu. Dla młodych piłkarzy 
od lat organizujemy turnieje ogólnopol
skie „Piłkarska Kadra Czeka”. W tym roku 
wszystkie 4 turnieje były też mistrzostwami 
Zrzeszenia LZS. 

W dniach 57 lipca w Reńskiej Wsi 
koło Kędzierzyna Koźla odbył się VIII 
Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
Procyszyna. W turnieju startowało 10 
drużyn. Najlepiej spisał się zespół UKS 3 
Staszówka Jelna wygrywając turniej. W fina
le dziewczęta z woj. małopolskiego pokona
ły drużynę KSP Kielce po rzutach karnych – 
w regulaminowym czasie gry wynik brzmiał 
1:1, w rzutach karnych 2:0 dla Jelny. Na naj
niższym stopniu podium stanął LKS Rolnik 
Biedrzychowice, woj. opolskie.

W dniach 1013 lipca w Zamościu 
odbył się VIII Ogólnopolski Turniej LZS 
Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
im. Marka Procyszyna. W turnieju starto
wało 9 drużyn. Wygrała go drużyna ULKS 2 
Bytów z woj. pomorskiego, która w finale po 
rzutach karnych pokonała UKS Żuromin, 
woj. mazowieckie. Trzecie miejsce zajęła 

drużyna KKS Kalisz, woj. wielkopolskie.
W dniach 1417 lipca również w Zamościu 

odbył się 35. Ogólnopolski Turniej LZS 
Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”. W tur
nieju startowało 11 drużyn. Po rozegraniu 
w sumie 26 meczów najlepsza okazała się 
drużyna KS Beniaminek Starogard Gdański 
z woj. pomorskiego, drugie miejsce zajęli 
gospodarze UKS Omega Stary Zamość, a 
na trzecim miejscu uplasowała się Polonia 
Środa Wielkopolska.

W dniach 2627 lipca w Siedlcach roze
grany został XIX Ogólnopolski Turniej LZS 
Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”. Finał 
Centralny odbywał się pod patronatem Pre
zydenta Miasta Siedlce. Niestety w tym roku 
w rozgrywkach uczestniczyło tylko 6 drużyn. 
Zwycięzcą finału została drużyna GOSRiT 
Luzino, która w finale pokonała 2:0 KKPK 
Medyk Konin. Trzecie miejsce zajął LUKS 
Astoria Szczerców Junior, woj. łódzkie.

Przypominamy, że finał ogólnopol
ski poprzedzają eliminacje wojewódzkie i 
powiatowe. Niestety ostatnio coraz częściej 
się zdarza, że klubów, które wygrywają eli
minacje wojewódzkie po prostu nie stać na 
przyjazd na finał centralny.



Niewątpliwie najwięcej powodów do dumy 
dają nam sukcesy kobiecej drużyny piłki noż-
nej KKPK Medyk Konin. Ten klub od począt-
ku swojego istnienia, czyli od 1985 roku, jest 
członkiem Zrzeszenia LZS. A osiągnięcia ma 
spore, żeby nie powiedzieć duże. Drużyna gra 
w Ekstralidze – to czterokrotny Mistrz Polski 
i dziewięciokrotny zdobywca Pucharu Polski. 
Kilka zawodniczek, wychowanek klubu zrobi-
ło międzynarodowe kariery, jak choćby Ewa 
Pajor, obecnie zawodniczka VfL Wolfsburg 
– w 2009 roku Ewa grała w naszym turnieju. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży, prowadzonym przez Instytut Sportu 
w piłce kobiet na punktujących w 2018 roku 
130 klubów, tylko 23 należały do nasze-
go Zrzeszenia – najwięcej punktów zdobył 
oczywiście KKPK Medyk Konin, bo ponad 
190. W piłce nożnej mężczyzn na 130 punk-
tujących klubów, zaledwie 10 było członka-
mi naszego Zrzeszenia i punktowały tylko 
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików. W tym roku pewnie będzie 
podobnie, czyli nie najlepiej.

M i s t r z o s t w a  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S  2 0 1 9

KAjakarstwo 
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XXIi Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Żegnamy Siedlce, Witamy ciechanów 

ŁUCZNICTWO 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w łucznictwie odbyły się w dniach 1011 
sierpnia w Kielcach. O medale rywalizo
wali juniorzy młodsi, juniorzy i młodzie
żowcy. Startowało ponad 80 zawodników i 
zawodniczek z 14 klubów reprezentujących 
10 województw. Klasyfikację drużynową 
wygrało KS Społem Łódź, przed UKS Talent 
Wrocław i KS Stella Kielce, wojewódzką: 
łódzkie przed dolnośląskim i świętokrzy
skim. 

Mistrzem Zrzeszenia wśród młodzieżow
ców jest Marek Szafran z KS Społem Łódź/
OSSM LZS, brązowy medalista MMP, wśród 
kobiet w tej kategorii wiekowej mistrzy
nią została Magdalena Śmiałkowska z KS 
Społem Łódź/OSSM LZS, wicemistrzy
ni MMP. Mistrzem Zrzeszenia w katego
rii junior został Dawid Kulik z KS Stella 
Kielce, a wśród juniorek Oliwia Żelazna z 
KS Stella Kielce. Mistrzem LZS w kategorii 
junior młodszy jest Łukasz Nowak z KS 
Społem Łódź, wśród juniorek młodszych 
Łucja Wesołowska z UKS Talent Wrocław.

W halowych mistrzostwach Polski oraz w 
mistrzostwach na otwartych torach biorąc 
tylko pod uwagę łuki klasyczne zawodnicy z 
klubów Zrzeszenia LZS zdobyli 170 medali. 
Na HMP juniorów młodszych tych medali 
było 10, na HMP juniorów i młodzieżowców 
– 30, na HMP młodzików – 12, na HMP 
seniorów – 16, na MP seniorów – 43, na 

OOM – 8, na MP juniorów młodszych – 13, 
na MP juniorów – 9, na MP młodzieżowców 
– 16. Kluby Zrzeszenia LZS należą do najlep-
szych w tym sporcie.

Niestety w tym roku brakowało w łucz-
nictwie medali na najważniejszych impre-
zach międzynarodowych, czyli mistrzostwach 
świata i mistrzostwach Europy.

XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS odby-
ły się w dniach 29-31 sierpnia w Siedlcach, 
które gospodarzem igrzysk były po raz 
piąty w ich historii. Wpisane były w cykl 
wydarzeń związanych z obchodami 100
lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
pod Patronatem Honorowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
w roku 100lecia Odzyskania Niepodległości 
19182018. Wzięło w nich udział 1140 osób 
z 16 województw – zawodnicy, działacze, 
sędziowie, obsługa techniczna i wolonta
riusze. 

W oficjalnym otwarciu imprezy, które 
odbyło się 29 sierpnia wieczorem uczestni
czyły delegacje wszystkich województw, a 
także przedstawiciele lokalnego samorządu 
i zaproszeni goście, w tym m.in.: mini
ster energii Krzysztof Tchórzewski, czło
nek Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janina Ewa Orzełowska, prezes PZLA 

Henryk Olszewski oraz przewodniczący 
wszystkich wojewódzkich zrzeszeń LZS 
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał poseł 
Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodni
czący Krajowego Zrzeszenia LZS. Hymn 
państwowy odegrała orkiestra strażacka z 
Mord. Białoczerwoną flagę na maszt wcią
gnął Łukasz Niedziałek, chodziarz WLKS 
Siedlce. Znicz olimpijski zapaliła zapaśnicz
ka WLKS Siedlce, Magdalena Kisielińska. 

Pełne emocji były zawody sportowe, sale 
i stadion przed całe dnie wypełniły tłumy 
zawodników i zawodniczek. Tradycyjnie już 
igrzyska były podzielone na trzy bloki – 
sportowy, rekreacyjny i integracyjny. 

W bloku sportowym odbyły się zawody 
w czterech sportach: podnoszenie ciężarów, 
zapasy kobiet i mężczyzn w stylu wolnym, 
lekkoatletyka i piłka plażowa.

W bloku rekreacyjnym tradycyjne odbyły 
się zawody w piłce nożnej 5osobowej, piłce 
siatkowej 3osobowej i koszykówce 3oso
bowej, przeciąganiu liny, czwórboju władz i 
wyciskaniu odważnika — o medale walczyły 
kobiety i mężczyźni. Emocji było sporo, w 
każdej konkurencji zawodnicy mogli liczyć 
na wsparcie i entuzjastyczny doping swoich 
kolegów i koleżanek.

Najwięcej radości i uśmiechu prezentowa
li zawodnicy bloku integracyjnego, w któ
rym startowały osoby z różnym stopniem 

niepełnosprawności intelektualnej. 
Na uroczystym zakończeniu igrzysk 

wszystkie wojewódzkie zrzeszenia otrzy
mały pamiątkowe puchary za uczestnictwo, 
gdyż w tym roku nie prowadzono general
nej klasyfikacji wojewódzkiej oraz dokona
no przekazania flagi LZS przedstawicielom 
Ciechanowa, który będzie organizatorem 
igrzysk w przyszłym roku.

Nasze igrzyska są niewątpliwie jedną z 
największych imprez sportowo-rekreacyj-
nych organizowanych w Polsce przez orga-
nizację non profit. Za profesjonale przygo
towanie i przeprowadzenie imprezy należą 
się podziękowania organizatorom, który
mi byli: Krajowe Zrzeszenie LZS, WLKS 
Nowe Iganie i Mazowieckie Zrzeszenie 
LZS oraz lokalnym władzom samorządo
wym. Igrzyska dofinansowało Ministerstwo 
Sportu, Samorząd Województwa Mazo wie
ckiego, a także liczni sponsorzy.

Do zobaczenia za rok w Ciechanowie!
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Festyn odbył się 24 maja na boisku spor
towym ZSCKP w Bujnach, był jednocześnie 
„Świętem Gminy” Wola Krzysztoporska. 

Każdy na tej imprezie znalazł coś dla 
siebie. Zaczęło się od „Spartakiady Przed-
szkolaka”. Sześć drużyn, sześć konkurencji 
i mnóstwo wspaniałej zabawy. Do rywaliza
cji przystąpiły „Sowy” i „Biedronki” z Przed
szkola Samorządowego w Woli Krzysztopor
skiej, „Czarne Pantery” z Bujen, „Puszatki” 
i „Gagatki” z „zerówki” SP w Woli Krzysz
toporskiej oraz „Waleczni” z Parzniewic. 
Przedszkolaki zmierzyły się w torze prze
szkód, slalomie z piłką, rzutach woreczkami, 
kręglach, przeciąganiu liny i zgadywance 
przyrodniczej. Wszyscy mali uczestnicy do
stali pamiątkowe medale, a najlepsi nagrody. 

Mocowanie na macie to druga z propo-
zycji dla dzieci podczas tej imprezy. Turniej 
rozpoczął się walkami pokazowymi zawod

ników AKS Piotrków Tryb. Swoich sił spró
bowało 45 młodych zawodników i zawod
niczek z klas I – III szkół podstawowych. 
Wszyscy uczestnicy również otrzymali pa
miątkowe medale i nagrody. 

Potem były gry zespołowe. W turnieju 
piłki nożnej rywalizowały 4 drużyny LZS. 
W turnieju piłki siatkowej startowały 3 dru
żyny LZS. Odbył się też mecz piłki siatkowej 
Samorządowcy kontra Nauczyciele z Woli 
Krzysztoporskiej, który wygrali Samorzą
dowcy 3:1.

Wszystkich zgromadzonych rozgrzał 
Me ga Fire Fighter, czyli strażacki tor prze
szkód pokonywany na czas. Składał się on 
z wciągania zawieszonego na linie ciężaru, 
spaceru farmera, przesuwania opony meta
lowym młotem, a potem jej przerzucania, 
slalomu, podawania wody i ewakuacji po
szkodowanego. Konkurencje wykonywa
no w aparatach powietrznych i w pełnym 
umundurowaniu jak do akcji gaśniczej. 
W zawodach udział wzięło 18 zawodni
ków. Najlepszym wśród młodych strażaków 
okazał się Krystian Cieślik z OSP Krężna, 
w kategorii 35+ zwyciężył Aleksander Kulig 
z OSP Wola Krzysztoporska. Puchar dla naj
starszego zawodnika, który pokonał tor zdo
był Sławomir Ogrodnik z OSP Parzniewice.

Osoby, które przybyły na festyn mogły 
skorzystać z konsultacji dietetyka, fizykote
rapeuty, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru 
oraz nauczyć się udzielania pierwszej po
mocy przedmedycznej. Dla wszystkich była 
Zumba, dla dzieci zabawy z animatorami 
i tanecznomuzyczne oraz „dmuchańce”.

W imprezie udział wzięli znani sportowcy 
m.in.: Piotr Stępień, wicemistrz olimpijski 
w zapasach z Barcelony, który poprowadził 
otwarty trening, Arkadiusz Kułynycz i Ed-
gar Melkumov, aktualni mistrzowie Polski 
w zapasach.

1. AKS Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
2. UKS ProIntegracja, woj. wielkopolskie
3.  LUKS „Trops” w Goleszynie, woj. mazowieckie
4. UKS „Ekler” Baranówka, woj. małopolskie
5.  UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo, 

woj. kujawskopomorskie
6.  UKS „Radule” w Radulach, woj. podlaskie
7. STS AVES Stoczek Łukowski, woj. lubelskie
8. GLKS „Świdnica” w Świdnicy, woj. dolnośląskie

9. LZS Lechów, woj. świętokrzyskie
10.  LUKS „Refleks” w Koszelewach,

woj. warmińskomazurskie
11. LKS „Hucina” HucinaStaszówka, woj. podkarpackie
12. KS „Wietcisa” Skarszewy, woj. pomorskie
13. LZS „Amator” Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
14.  LKS „Zarzewie” Prudnik, woj. opolskie
15. UKS „Tygrysy” Krzepice, woj. śląskie
16.  UKS „Inka” Ińsko, woj. zachodniopomorskie

W 2019 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 44 projekty. Do finału dotarło 
16 projektów – po jednym z każdego woje-
wództwa. 

15 listopada 2019 r. Krajowa Komisja 
Konkursowa, ustaliła kolejność laureatów. 
W jej skład wchodzili: Marek Mazur i Jan 
Zalewski – wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS, Krzysztof Piasek – sekretarz RG KZ 
LZS i przewodniczący Komisji, Jacek Ku-

cybała – skarbnik RG KZ LZS, Andrzej 
Cywiński – członek Prezydium RG KZ 
LZS, Bożenna Potentas, przedstawicielka 
Ministerstwa Sportu, oraz Iwona Derlatka, 
redaktor „Wiadomości Sportowych”, sekre
tarz Komisji.

Imprezy, które znalazły się w finale orga
nizowano głównie na szczeblu gminnym. 
Organizatorzy zapraszali na festyny, turnie
je piłki siatkowej, rajdy rowerowe, imprezy 

integracyjne, turnieje karate i wiele innych. 
W tym roku nagrodą dla uczestników – 

podobnie jak w ubiegłym – jest udział w im
prezie sportoworekreacyjnej, która odbę
dzie się w dniach 68 grudnia w Uniejowie. 
Po niej nastąpi podsumowanie konkursu 
i wręczenie pamiątkowych grawetonów. 

Zadanie dofinansowało Ministerstwo 
Sportu.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Lista laureatów

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

	 	AKS	Piotrków	Trybunalski,	woj.	łódzkie

 Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Starsi i młodsi – razem”
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Lista laureatów

Współorganizatorami i partnerami im
prezy byli: Wójt Gminy Wola Krzysztopor
ska, który sprawował nad nią patronat hono
rowy, PZ LZS w Piotrkowie Tryb., WZ LZS 
w Łodzi, GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej, 
LUKS TieBreak, Zespół SzkolnoGimna
zjalny w Woli Krzysztoporskiej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko

holowych, Gminny Ośrodek Kultury w Woli 
Krzysztoporskiej, Komisja Samorządowa, 
Oświatowa, Kultury i Sportu w Woli Krzysz
toporskiej – wszyscy ufundowali puchary, 
medale i nagrody. 

W Festynie uczestniczyło ponad 290 osób, 
w tym 10 wolontariuszy.

Festyn, który odbył się 8 czerwca w Gole
szynie na boisku przy SP im. Polskich No
blistów i na stadionie LKS „Orzeł” Gole
szyn, był nietypowy. Zwykle takie imprezy 
mają na celu głównie popularyzację sportu 
i rekreacji oraz integrację lokalnej społecz
ności. Organizatorzy z Goleszyna pokazali, 
że celem sportowego eventu może być tak
że kształtowanie wrażliwości na drugiego 
człowieka, tolerancji i pozytywnych postaw 
wobec ludzi niepełnosprawnych. 

Przez cały rok szkolny 2018/2019 LUKS 
„Trops” starał się poprzez organizowanie 
różnych akcji charytatywnych pozyskać 
pieniądze na turnus rehabilitacyjny dla 
ucznia II klasy – Marka Matuszewskiego, 
który jest dzieckiem autystycznym i wyma
ga specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych 
oraz ciągłej opieki medycznej. Czerwcowy 
festyn był finałem tych działań, a Mareczek 
jego głównym bohaterem. I udało im się – 
na konto Marka wpłynęło ponad 13 tysięcy 
złotych, a on sam już 23 czerwca pojechał na 

dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny.
I co najważniejsze ta część charytatywna 

festynu wcale nie była nudna. Miała swoją 
nazwę – „Stacja Mareczkowo”. Najpierw głos 
zabrały różne ważne osoby, potem za pomysł 
wsparcia ich syna podziękowali rodzice. 
Skoro „stacja”, to musiała być też lokomoty
wa. Organizatorzy przerobili wiersz „Loko
motywa” Juliana Tuwima, w taki sposób, by 
na scenie mogli zaprezentować się młodzi 
sportowcy i nie tylko. I tak w pierwszym wa
gonie na scenie w ekspresyjnych pokazach 
zaprezentowali się bokserzy, w drugim bad
mintoniści, w trzecim tancerki z wachlarza
mi, w czwartym sztangiści, w piątym kolejni 
tancerze, w szóstym akrobatki, w siódmym 
cheerleaderki, w ósmym strażacy, w dzie
wiątym panie uprawiające fitness, w dzie
siątym piłkarze z „Orła” Goleszyn. Ostatnie 
zwrotki wiersza przerobiono tak, by zaprosić 
wszystkich na inne atrakcje festynu. A tych 
było sporo. 

Odbyła się licytacja ciekawych przed

miotów, m.in.: kubka z logiem Bayernu 
Mo na chium, hulajnogi ufundowanej przez 
Le wia tan, rękawic mistrza KSW Marcina 
Ró żal skiego, na których złożył swój podpis.

Część sportową festynu rozpoczął aero
bik dla publiczności. Potem rodziny rywa
lizowały w konkurencjach rekreacyjnych: 
skakanka, rzuty balonem do celu, bieg nar
ciarski, bieg w workach, strzały na bramkę. 
W przeciąganiu liny zmierzyli się strażacy 
z Goleszyna i Suska. Następnie odbyło się 
kilka meczów piłki nożnej – córki kontra 
mamusie, synowie kontra tatusiowie, oldbo
je kontra „Orzeł” Goleszyn.

Atrakcjami dodatkowymi były przejażdż
ki bryczką i motocyklami, wystawa obrazów 

Organizatorzy na miejsce swojej imprezy, 
która odbyła się 15 września, wybrali Skansen 
w Wolsztynie. W tym parku etnograficznym 
można zobaczyć zabytkowe budownictwo 
wiejskie i przemysłowe, warsztaty rzemieśl
nicze, maszyny rolnicze oraz piec chlebowy, 
gołębniki i... psie budy. Miejsce to znakomi
cie łączy historię ze współczesnością. 

Impreza ta została wpisana do kalenda-
rza imprez gminnych, stąd towarzyszyły jej 
Festyn Jesienny i Rajd Ekologiczny „Żu-
rawim Szlakiem” dla uczniów. Gościem 
specjalnym była kajakarka, uczestniczka IO 

w Seulu Katarzyna Weiss Chwiałkowska.
Dla uczestników przygotowano kilka kon

kurencji rekreacyjnych – w tych konkursach 
udział mógł wziąć każdy chętny, a kolejki 
do poszczególnych konkurencji były długie. 
Dzieci, młodzież i całe rodziny rywalizo
wały w slalomie z piłką między pachołka
mi, rzucie lotką do tarczy, strzałach piłką 
na bramkę, skokach na skakance, strzałach 
na bramkę kijem unihokejowym. Każdy 
uczestnik został poczęstowany cukierkiem 
lub wafelkiem. 

Zakończenie sportowego lata było także 
okazją do pochwalenia się przez klub, któ
ry jest klubem kajakowym zajmującym się 
treningiem sportowo uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, w tym osób posiadających róż
nego rodzaju niepełnosprawności, osiągnię
ciami swoich podopiecznych.

Rajd ekologiczny „Żurawim Szlakiem” 
zorganizowano dla młodzieży ze szkół 
podstawowych powiatu wolsztyńskiego. 
W rajdzie startowało 11 sześcioosobowych 

drużyn wraz z opiekunami. Wyruszyły z le
śniczówki Nowy Młyn. Na trasie czekały na 
nich konkursy związane ze sprawnością fi
zyczną i wiedzą w zakresie zbiórki odpadów. 
W nagrodę na mecie w skansenie otrzymali 
dyplomy oraz książki. 

Na Festyn Jesienny składały się m.in.: wy
stawy rękodzieła i płodów rolnych, warszta
ty rękodzieła, swojskie jadło przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich, konkurs 
gwary wielkopolskiej.

W imprezie uczestniczyło 350 osób.
Współorganizatorami imprezy byli: Po

wiat Wolsztyński, Gmina Wolsztyn, Zwią
zek Międzygminny Obra, Wolsztyński Dom 
Kultury, Powiatowe Zrzeszenie LZS.

	 	UKS	Pro-Integracja	Wolsztyn,	woj.	wielkopolskie

 Sportowe zakończenie lata 

	 	L-UKS	„Trops”	w	Goleszynie,	woj.	mazowieckie

 VI Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny – Dla Mareczka 
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Wojciecha Witkowskiego, wystawa prac 
uczniów promująca zdrowy styl życia. Rada 
Rodziców zorganizowała i przeprowadziła 
loterię fantową. Dla dzieciaków było ma
lowanie twarzy i tatuaży, a na zakończenie 
biesiada sportowca. Wszyscy zaproszeni go
ście obdarowani zostali chałkami własnego 

wypieku. W festynie udział wzięło ok. 460 
osób.

Działaczy i członków klubu wsparli m.in.: 
SP im. Polskich Noblistów i Rada Rodzi
ców, Gmina Sierpc, PZ LZS w Sierpcu, LKS 
„Orzeł” Goleszyn, OSP w Goleszynie i Su
sku, Parafia w Goleszynie i wielu sponsorów.

Zgodnie w wieloletnią tradycją impreza 
ta składa się z dwóch części – patriotycznej 
i sportowej. W tym roku Gminne Igrzyska 
Sportowe Szkół Podstawowych odbyły się 
7 czerwca. Jak zwykle część patriotyczną 
zorganizowano w Luborzycy, a sportową 
w Baranówce. W imprezie wzięło udział 
ok. 400 osób.

Igrzyska rozpoczęły się od modlitwy 
w kościele w Luborzycy, w intencji poległych 
żołnierzy i pomordowanych mieszkańców 
gminy KocmyrzówLuborzyca. Dalsza część 
uroczystości odbyła się pod Pomnikiem 
Poległych za Ojczyznę. Najpierw powitano 
zaproszonych gości, a było ich spore grono.

Następnie krótki rys historyczny, poświę
cony historii walki mieszkańców gminy 
o Niepodległą Polską przedstawił zebra
nym historykregionalista Jerzy St. Kozik. 
Potem oficer Kompani Reprezentacyjnej 
Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel 
Pamięci Oręża Polskiego”, a uczennica 
SP w Luborzycy Aleksandra Łach „Apel 
Pokoju”, po którym złożono kwiaty pod 
pomnikiem. 

Ostatnim akordem uroczystości było 
zapalenie pochodni olimpijskiej od sym
bolicznego znicza przy pomniku, którą na 
stadion w Baranówce, przeniósł uczeń SP 
w Luborzycy Mateusz Sroka. 

Sportową część Igrzysk rozpoczęło uro
czyste wciągnięcie na maszt flagi olimpij
skiej oraz zapalenie znicza, potem wręczono 
odznaczenia LZS osobom, które w znaczący 
sposób przyczyniły się do rozwoju sportu 
w tym śro dowisku. Następnie uczestnicy 
igrzysk oraz zaproszeni goście mogli obej
rzeć specjalnie na tę okazję przygotowany 
przez Centrum Kultury i Promocji Gminy 
KocmyrzówLuborzyca program artystyczny.

W rywalizacji sportowej uczestniczyli 

przedstawiciele 9 szkół podstawowych, któ
rzy zmierzyli się w następujących konkuren
cjach: bieg na 60 m, biegi przełajowe, biegi 
sztafetowe, biegi „po kopercie”, skok w dal, 
rzuty piłką lekarską. 

Ponadto rozegrano Turniej Ringo o Puchar 
Wójta Gminy KocmyrzówLuborzyca, który 
wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Luborzycach. Klasyfikację generalną 
Igrzysk wygrała SP w Luborzycy przed SP 
w Goszycach i SP w Pietrzejowicach.

Puchary dla szkół oraz medale i dyplomy 
dla najlepszych zawodników wręczała m.in. 
Barbara Ślizowska, gimnastyczka sportowa, 
medalistka olimpijska z Melbourne oraz 
Mirosław Kost, maratończyk i triathloni
sta. Specjalnymi, pamiątkowymi medala
mi z misji w Afganistanie najlepszą sport
smenkę Igrzysk Julię Brzeską oraz najlep
szego sportowca Mateusza Srokę (oboje 
z SP w Luborzycy) uhonorował gen. dyw. dr 
Jerzy Biziewski.

Za część sportową imprezy odpowiadali: 
UKS „Ekler” Baranówka i SP w Luborzycy. 
W organizację części patriotycznej zaan
gażowani byli m.in.: dr hab. Eligiusz 
Madejski, prof. nadzw. AWF w Krakowie, 
Urząd Gminy w KocmyrzowieLuborzycy, 
Centrum Kultury i Promocji w Baranówce 
oraz Małopolskie Zrzeszenie LZS.

Rower to jeden z najpopularniejszych 
środków transportu, używany praktycznie 
w każdym miejscu na świecie. Nie dziwi, 
że ma on swoje święto, ale dla wielu osób 
zaskoczeniem może być fakt, że pomy
słodawcą tego projektu był Polak, Leszek 
Sibilski, kolarz pochodzący z Jarocina, 
obecnie profesor socjologii, wykładowca na 
jednym z uniwersytetów w USA. Światowy 
Dzień Roweru został ustanowiony przez 
ONZ w ubiegłym roku – wybrano dzień 
3 czerwca. Dlatego „Tour de Kowalewo” 
zorganizowano właśnie 3 czerwca. Rajd 
uczcił także 100lecie powrotu Kowalewa 
Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej.

W rajdzie wzięło udział 208 osób 
w wieku od 2 do 80 lat. Rajd był dostęp
ny dla każdego, kto miał ochotę i rower. 
Samorząd lokalny, by zachęcić do udziału 
w imprezie, ufundował nagrodę finansową 
dla najliczniejszego sołectwa. Trasa rajdu 
wiodła atrakcyjnymi i urozmaiconymi tere
nami okolicznych sołectw i liczyła ok. 22 
kilometrów. 

Mimo wymarzonej pogody były kraksy, 
defekty ogumienia, a także błędna ocena 
własnych możliwości – wszystkie te „nie
szczęścia” niwelowała doskonała atmosfe
ra i wzajemna życzliwość, panująca wśród 
uczestników. Może dlatego, że podczas 

„Tour de Kowalewo” nie prowadzi się żadnej 
punktacji, każdy kto dojedzie do mety jest 
zwycięzcą i otrzymuje pamiątkowy medal. 

Podczas rajdu zbierano fundusze na 
leczenie 10-letniej Małgosi Dulki, której 
potrzebna jest operacja. Pasjonaci roweru 
udowodnili, że nie jest im obojętny los dru
giego człowieka i hojnie zasilili puszkę.

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

	 	UKS	„Ekler”	Baranówka,	woj.	małopolskie

  XXX Jubileuszowe Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych  
pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie”
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	 	UKS	„Sokół”	Wielkie	Rychnowo,	woj.	kujawsko-pomorskie

 Rajd Rowerowy „Tour de Kowalewo Pomorskie – Światowy Dzień Roweru”
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Ponad 600 siatkarek i siatkarzy przez 
trzy dni rywalizowało w pierwszy weekend 
kwietnia (5-7) na dziewięciu parkietach, 
w czterech gminach, w trzech powiatach 
i dwóch województwach podczas tego tur-
nieju. Łącznie 120 drużyn. 

By te wszystkie turnieje mogły się odbyć 
trzeba było współpracy 20 instytucji i jedno
stek samorządu terytorialnego, 17 stowarzy
szeń i organizacji pozarządowych z terenu 2 
województw, 3 powiatów i 4 gmin. 

Warto zaznaczyć, że w pierwszym tur
nieju STS AVES startowały... 4 drużyny. 
Turniejowi towarzyszył Młodzieżowy 
Przegląd Muzyczny „Moc Płynie z Muzyki” 
oraz występ zespołu szantowego „Kapitan 
Jacek” z Siedlec. Połączenie sportu i muzyki 
przyciągnęło na halę wielu młodych kibiców.

Podczas koncertów odbyła się licytacja 
gadżetów siatkarskich, z której dochód 
przeznaczono na kolonie młodych siatkarzy. 

Turniej rozpoczęły 5 kwietnia drużyny 
dziewcząt i chłopców z klas IV, V i VI – 
te dwudniowe zawody odbyły się na hali 
w Stoczku Łukowskim, a startowało w nich 
70 drużyn. 

6 kwietnia w Stoczku Łukowskim odbyło 
się uroczyste otwarcie turnieju, nad którym 
honorowy patronat sprawowało kilkanaście 
osób. Nie dziwi, że ławka VIPów na tej 
uroczystości, choć nie wszyscy się pojawili, 
była długa. 

Od tego momentu na dziewięciu obiektach 
sportowych – w Stoczku Łukowskim, Starej 
Prawdzie, Seroczynie, Starej Róży, Borowie, 
Kisielsku rozpoczęły się mecze siatkarzy 

i siatkarek w kategorii open oraz oldbojów 
z terenu całej Polski i Białorusi o puchary 
burmistrza i wójtów, a w Wodynie Turniej 
o Puchar Prezesa WZ LZS w Lublinie Józefa 
Poteruchy. 

Po ich zakończeniu w Stoczku Łukowskim 
odbyło się wręczenie nagród za poszczegól
ne turnieje, zaś o godzinie 22.00 rozpoczął 
się Turniej Nocny o Puchar Prezesa STS 
AVES, który trwał do... 6 rano.

Wreszcie ostatniego dnia odbył się finał 
kobiet i mężczyzn, w którym walczyły naj
lepsze drużyny z poszczególnych turniejów.

W trakcie finału trwała zbiórka pieniędzy 
dla rodziny z Toczysk, która w pożarze utra
ciła cały swój dobytek. 

Poziom turnieju głównego zadowolił 
nawet wybrednych znawców tej dyscypliny 
sportu i zgromadził rzesze miłośników tej 
niezwykle popularnej w Polsce dyscypliny.

Puchary, medale i nagrody ufundowały 
lokalne samorządy oraz sponsorzy.

W festynie, który odbył się 16 czerw-
ca na obiektach sportowych przy SP 
Radule udział wzięło prawie 450 osób. 
Organizatorzy przygotowali ciekawy pro
gram. W turnieju piłki nożnej o Puchar 
Prezesa UKS Radule rywalizowały drużyny 
młodzieżowe z okolicznych miejscowości. 
Po zakończenie turnieju na wyraźne życze
nie młodzieży odbył się nie zaplanowany 
wcześniej mecz uczniowie kontra „reszta 
świata”. W turnieju piłki siatkowej uczest
niczyli uczniowie i absolwenci. W konku
rencjach rekreacyjnych mógł wystartować 
każdy i rywalizować: w rzutach lotką do 
tarczy, rzutach do kosza, strzelaniu z łuku, 
strzałach na mini bramkę. Było też coś 
dla siłaczy – podnoszenie ciężarka 17,5 
kg. Babcie i wnuczki przygotowały pokaz 
mody, wnuczkowie z dziadkami rywali
zowali w „slalomie cytrynowym”. Była też 
zumba, dla najmłodszych dmuchane zjeż
dżalnie oraz zabawy z animatorami – skrę
canie baloników, wykonywanie drewnia
nych magnesów, malowanie twarzy, zapla
tanie warkoczyków. Starsze dzieci wspólnie 
z rodzicami wzięły udział w warsztatach 

dekorowania pierników lub malowaniu eko
logicznych toreb. Dla wszystkich było ciasto, 
napoje oraz ciepły posiłek. 

W organizację festynu zaangażowanych 
było wiele instytucji. SP w Radulach udo
stępniła obiekty i sprzęt sportowy, zapew
niła obsługę sędziowską, Rada Rodziców 
przygotowała poczęstunek oraz nagrody 
rzeczowe, UM w Tykocinie opłacił catering 
i zakupił trofea sportowe, Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej 
opłaciło wynajem urządzeń dmuchanych, 
a MGOPS warsztaty i zajęcia z animato
rami. Miejscowa parafia zakupiła akcesoria 
do niektórych konkurencji i słodycze na 
nagrody. Nie ma jak współdziałanie.

	 UKS	„Radule”	w	Radulach,	woj.	podlaskie

  Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Od skrzata i żaka do juniora  
i seniora”

6Tradycją tej imprezy jest to, że w spe
cjalnie zbudowanym miasteczku wszy
scy uczestnicy spożywają wspólny posiłek 
i losowane są nagrody, a było ich sporo, w 
tym wspaniały bujany fotel i 200 wejśció
wek na pływalnię i do kina. 

Jedną z dodatkowych atrakcji był kon
kurs na najbardziej oryginalny rower. 
Pomysłowości uczestnikom nie brakowa
ło – były nowoczesne karbony, zabytkowe 
cuda jak Bałtyk, ale puchar powędrował 
do dwóch uczestniczek, które trasę rajdu 
pokonały na tandemie.

Współorganizatorami rajdu byli m.in.: 
MiejskoGminny Ośrodek Kultury, Rada 
Sołecka i OSP wsi Srebrniki, Centrum 
Sportu i Rekreacji, KujawskoPomorskie 
Zrzeszenie LZS, SP im. Janusza Korczaka 
w Wielkim Rychnowie i Urząd Miasta 
Kowalewo Pomorskie.

	 Stoczkowskie	Towarzystwo	Sportowe	AVES,	woj.	lubelskie

  X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej 
„Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara...”

7



g r u d z i e ń  2 0 1 916

Od wielu już lat GLKS „Świdnica” i Gmina 
Wiejska Świdnica organizuje turniej sołectw 
pod nazwą „Sportowe weekendy na wsi”, 
który ma na celu upowszechnianie i pro
pagowania sportu i rekreacji wśród doro
słych mieszkańców wsi i młodzieży w wieku 
1418 lat. Od marca do września, w jeden 
weekend wybranego miesiąca, sołectwa wal
czą o prymat w kręglach, piłce siatkowej, 
rekreacji dorosłych i młodzieży, piłce pla
żowej oraz łucznictwie i strzelectwie. W 
rywalizacji bierze udział 29 sołectw – nie ma 
przymusu uczestniczenia w każdej imprezie. 
Po przeprowadzeniu wszystkich turniejów 
ogłasza się klasyfikację generalną.

W tym roku turniej piłki siatkowej odbył 
się w dniach 1819 maja na hali sportowej 
GOKSiRu w Witoszowie Dolnym.

Pierwszego dnia oprócz eliminacji turnie
ju siatkarskiego odbył się także turniej gier 

i zabaw dla dzieci, w którym wzięło udział 
ok. 100 dzieci wraz z rodzicami i innym 
osobami towarzyszącymi. Uczestnicy rywa
lizowali w następujących konkurencjach: 
tor przeszkód, rzuty ringo, kręgle, strzały na 
bramkę, rzuty do kosza. Wszystkie dzieci 
otrzymały upominki oraz pamiątkowe liza
ki, a najlepsza szóstka została nagrodzona 
statuetkami. 

W przerwie obiadowej swoje umiejętności 
zaprezentowała grupa taneczna ZumbaFLY 
złożona z młodych i trochę starszych miesz
kanek gminy. Posiłki oraz bufet dla gości 
przygotowała Rada Sołecka z Witoszowa. 

W eliminacjach walczyło 20 drużyn – 6 
najlepszych zakwalifikowało się do finału, 
który odbył się następnego dnia i zgroma
dził spore grono kibiców. Na trybunach 
i na boisku można było dostrzec radnych 
gminnych, prezesów klubów LZS, sołtysów.

Po zakończeniu finału wręczono nagrody 
dla najlepszych drużyn – puchary, medale, 
dyplomy, nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
butony i kubki. Turniej wygrała drużyna 
Opoczka przed Grodziszczem i Bystrzycą 
Górną.

W organizację imprezy byli zaangażowani 
mieszkańcy wsi Witoszów Dolny i Górny, 
działacze GLKS „Świdnica”, a także samo
rządowcy i wolontariusze oraz Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Świdnicy.

W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.

LZS Lechów to uznana marka w woje
wództwie świętokrzyskim – zarząd i człon
kowie organizują życie sportowe w gminie 
Bieliny, reprezentują swoją gminę na różne
go rodzaju imprezach wojewódzkich i ogól
nopolskich. Od 2007 roku są głównym orga
nizatorem największej imprezy w Lechowie 
– Święta Sportu, które w tym roku odbyło 
się 4 sierpnia na kompleksie „Orlik” przy 
miejscowej Szkole Podstawowej. Wzięło 
w nim udział ok. 500 osób.

Impreza rozpoczęła się od gier zespo
łowych. W turnieju piłkarskim o Puchar 
Wójta Gminy Bieliny startowało 9 drużyn 
z powiatu kieleckiego – pierwsze miejsce 
wywalczył UKS Team Baćkowice, w turnieju 
siatkarskim 4 drużyny – wygrał Bodzentyn. 
Po zakończeniu tych zawodów rozpoczęły 
się konkurencje zręcznościowe dla dzieci 
do lat 7, młodzieży i dorosłych. Dzieci 
wzięły udział w torze przeszkód, a młodzież 
i dorośli w trójboju, który składał się z jazdy 

na hulajnodze, rzutów lotką do tarczy oraz 
cornholu. Odbył się także konkurs wiedzy o 
piłce nożnej dla dzieci i młodzieży.

Zgodnie z tradycją, oficjalne rozpo
częcie Święta Sportu zaczęła msza święta 
o godz. 16.00. Potem wójt Gminy Bieliny w 
towarzystwie zaproszonych gości wręczyła 
puchary i nagrody dla zwycięzców konkur
sów sportowych. VIPy nie mają lekko na 
tej imprezie, muszą wystartować w trójboju 
zręcznościowym takim samym jak zwykli 
uczestnicy. I się nie opierają. Po nich na 
boisko wkroczyli sołtysi, którzy wystarto
wali w Rozrywkowym Turnieju Sołectw 
Gminy Bieliny.

Na wielu tego rodzaju festynach orga
nizatorzy łączą rekreację i sport z kulturą. 
Tak wielkie zgromadzenie jest okazją do 
zaprezentowania się lokalnych talentów. Tak 
też było w Lechowie. Na scenie wystąpiły 
wokalistki i tancerze. Rodzice dzieci z punk

tu przedszkolnego zaprezentowali spektakl 
pt. „Rzepka”, a wszystkich do wspólnego 
śpiewania pieśni ludowych zaprosił Klub 
Seniora „Złotego Wieku” w Lechowie.

Przed zabawą taneczną pod gwiazda
mi, rozstrzygnięto jeszcze dwa konkur
sy. W pierwszym 4 drużyny (po 10 osób 
każda) miały za zadanie narysować plakat 
Święta Sportu. Zwyciężyła grupa przyjaciół 
z Belna „Zmutowane Żyrafy”. W drugim, 
pn. „Rowerowy Los”, należało pochwalić 
się wiedzą o sporcie w Gminie Bieliny, a za 
poprawną odpowiedź wziąć udział w loso
waniu głównej nagrody – roweru górskiego. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór 
Świętokrzyskich w Bielinach, Wójt Gminy 
Bieliny oraz stali partnerzy organizatora 
– Klub Seniora „Złotego Wieku”, sołtys 
Lechowa i Szkoła Podstawowa w Lechowie.

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

	 	GLKS	„Świdnica”	w	Świdnicy,	woj.	dolnośląskie	

 Otwarty Turniej Piłki Siatkowej „Sportowe weekendy na wsi”

	 	LZS	w	Lechowie,	woj.	świętokrzyskie

 XIII Święto Sportu w Lechowie
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Jak piszą organizatorzy „Dzień Dziecka 
na sportowo” to pierwsza tak duża impre
za dla dzieci i rodziców w gminie. Festyn 
odbył się 2 czerwca na stadionie sporto
wym w Hucinie. Sześć przedszkoli z gminy 
Niwiska wystawiło do rywalizacji swoje 
drużyny. Przygotowano dla nich następu
jące konkurencje – strzelanie gola, bieg 
w workach, przeciąganie liny, slalom między 
pachołkami, tor przeszkód, wyścig w tunelu, 
zbieranie piłeczek na czas i taniec na mura
wie boiska. 

Młodym sportowcom z entuzjazmem 
kibicowały rodziny i przyjaciele. Najwięcej 

pracy mieli sędziowie i panie przedszko
lanki, którzy musieli „ogarnąć” ten prawie 
150osobowy tłum dzieciaków chętnych do 
zabawy. 

Mali sportowcy dzielnie pokonywali 
trudności, wykazali się umiejętnościami 
fizycznymi i zaangażowaniem, kibicowali 
sobie wzajemnie. Wiele radości sprawiły 
dzieciom zabawy z wykorzystaniem chust 
animacyjnych oraz zabawy ruchowe przy 
muzyce. Dodatkową atrakcją było wesołe 
miasteczko.

W organizację imprezy zaangażowało 
się wiele lokalnych instytucji m.in.: OSP 

w Hucinie, Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteki w Niwiskach, Stowarzyszenie 
Wieś Przyjazna Dzieciom w Hucinie, KGW 
w Hucinie, które przygotowało posiłki 
i napoje, sołtys i Rada Sołecka oraz sponso
rzy, dzięki temu uczestnicy otrzymali nagro
dy rzeczowe, puchary, statuetki i dyplomy, 
mieli zapewnione wyżywienie, dowóz oraz 
ubezpieczenie.

W specjalnie przygotowanej kapsu
le czasu umieszczono fotografie uczniów 
i nau czy cieli, własnoręczne podpisy gospo
darzy i przybyłych gości oraz przedmioty 
dnia codziennego, które za 100 lat, gdy kap
suła zostanie otwarta, staną się wizytówką 
dzisiejszych czasów. To jeden z elementów 
uroczystego otwarcia sali gimnastycznej 
w Koszelewach, które odbyło się 6 września. 

Koszelewy to mała miejscowość – 562 
mieszkańców – w gminie Rybno. Miejscowa 
szkoła podstawowa należy do najstarszych 
w powiecie działdowskim – jest to dawna 
szkoła parafialna, o której pierwsza wzmian
ka pochodzi z 1579 roku – przetrwała więc 
wszystkie burze dziejowe. Budynek, w któ
rym się obecnie mieści powstał w 1966 roku 

– należał wtedy do najnowocześniejszych 
w powiecie. Od 2008 roku szkoła nosi imię 
Janusza Korczaka. W 2010 roku oddano do 
użytku boisko o sztucznej nawierzchni, ale 
dopiero w tym roku zbudowano salę gimna
styczną – szkoła otrzymała ją jako ostatnia 
w gminie.

Na uroczystość otwarcia sali gimnastycz
nej przybyło wiele gości, wszystkich przywi
tała dyr. Barbara Kornelska. 

W części artystycznej uczniowie pochwa
lili się swoimi talentami wokalnymi, tanecz
nymi oraz sportowymi. Potem odbył się 
pokaz judo w wykonaniu ostródzkiej szkoły 
„Shizoku”, która zadeklarowała chęć współ
pracy ze szkołą poprzez prowadzenie tre
ningów z uczniami. 

Po części oficjalnej odbyły się zawody 
sportowe, podczas których nie prowadzono 
żadnej punktacji. Chodziło o dobrą zaba
wę i zachęcenie do aktywności fizycznej. 
W zbijaniu kręgli, rzutach do celu, rzutach 
lotkami do tarczy, przejściu przez rękaw, 
slalomie z piłką lekarską, strzałach na bram
kę, pokonaniu slalomem z jednoczesnym 
odbijaniem piłeczki na rakietce do tenisa 
stołowego wzięło udział kilkanaście rodzin. 
Całość zakończył smaczny poczęstunek.

II Wojewódzka Seniorada LZS o Puchar 
Marszałka Województwa Pomorskiego 
od by ła się 27 lipca na obiektach Skar szew
skiego Centrum Sportu. 

W senioradzie uczestniczyło ponad 200 
osób. Rywalizowali przedstawiciele 22 miej
scowości z 7 powiatów. 

Rywalizacja seniorów odbywała się 
w dwóch kategoriach wiekowych kobiet 
i mężczyzn – 55+ i 65+. Przed startem, 
w biurze zawodów potwierdzając swój 
udział, każdy otrzymywał piękny pamiąt
kowy medal. 

Seniorzy rywalizowali w następujących 
konkurencjach: rzut piłką palantową do celu, 
marsz nordic walking na dystansie 2000 m, 
slalom piłkarski na czas, rzut ringiem, rzut 
woreczkiem do wiadra, rzut piłką lekarską, 

bieg sprawnościowy. Najlepszych nagrodzo
no pucharami. Wręczono także trofea spe
cjalne. Puchar Marszałka Województwa dla 
najstarszej uczestniczki otrzymała 85letnia 
Zofia Jeszke z Mieroszyna. Puchar Starosty 
Starogardzkiego dla najstarszego uczestnika 
trafił do rąk 83letniego Alberta Dajda z 
Gołębiewa Wielkiego. Puchar Burmistrza 
Skarszew dla najstarszego małżeństwa ode
brali Janina i Władysław Kochanowscy 
ze Skarszew. Puchar Prezesa Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Gdańsku dla najlicz
niejszej grupy zorganizowanej pojechał do 
Prabut. Ponadto każdy uczestnik brał udział 
w losowaniu nagród niespodzianek – sprzę
tu gospodarstwa domowego, biletów wstępu 
do skarszewskich restauracji oraz stylowego 
fotela bujanego.

W czasie imprezy specjałami kuch
ni ko ciew skiej raczyły uczestników panie 
z KGW w Koźminie. Przygrywał zespół 
muzyczny „W starym stylu” ze Skarszew 
pod prze wodnictwem Arka Wilczewskiego. 
Muzycy rzewnie grając w nowych aranża
cjach wielkie przeboje podbili serca uczest
ników, którzy swoje starty w zawodach 
łączyli z zabawą przy muzyce. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, 
Urząd Miasta i Gminy Skarszewy, Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Skarszewach.

	 LUKS	„Refleks”	w	Koszelewach,	woj.	warmińsko-mazurskie

 Festyn z okazji otwarcia sali gimnastycznej w Koszelewach 

	 LKS	„Hucina”	Hucina	–	Staszówka,	woj.	podkarpackie	

 Dzień Dziecka na sportowo

	 KS	„Wietcisa”	Skarszewy,	woj.	pomorskie	

  II Wojewódzka Seniorada LZS o Puchar Marszałka  
Województwa Pomorskiego
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Swój jubileusz „Tygrysy” uczciły oczy
wiście na sportowo. Program obchodów 
jubileuszowych obejmował: turniej piłki 
siatkowej juniorów i seniorów, turniej 
tenisa stołowego od żaka do seniora+ i 
rodzinny oraz różnego rodzaju gry i zabawy. 

Impreza odbyła się w dniach 2122 wrze
śnia w hali sportowej SP. W „Siatkarsko
pingpongowych rozgrywkach i nie tylko...” 
wzięły udział 332 osoby. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
worek na trening i smycz z logo imprezy. 
Ostatnim sportowym akordem jubileuszo
wych obchodów był mecz piłki siatkowej 
oldbojów z Krzepic z młodymi zawodnika
mi klubu. 

Na zakończenie imprezy odbyły się 
obchody 20lecia UKS Tygrysy Krzepice, 
działacze przyjmowali dyplomy, puchary 

i podziękowania. Wręczono także honorowe 
odznaki LZS. Z kolei klub wręczył swoim 
zawodnikom i działaczom pamiątkowe sta
tuetki, podziękował samorządom, ŚZ LZS 
i PZ LZS w Kłobucku oraz firmom i oso
bom, które przez te lata wspierały klub.

Współorganizatorami imprezy byli: Gmi
na Krzepice, Powiat Kłobucki, Samo rząd 
Wo je wództwa Śląskiego, PZ LZS w Kło buc
ku, ŚZ LZS w Katowicach, SP w Krze picach. 

Ośrodek Kolonijny SportowoWy cho
waw czy w miejscowości Długie to praw
dziwa „perełka” Ziemi Krajeńskiej. Jest tu 
m.in.: kompleks boisk sportowych, place 
do zabaw, świetlice edukacyjne, rozsiane w 
parku altany. Nic dziwnego, że właśnie tu 
zorganizowano te rozgrywki. W imprezie, 
która odbyła się 29 września, wzięli udział 
emeryci i renciści oraz dzieci z opiekunami 
– razem z wolontariuszami, którzy pracowa
li przy obsłudze technicznej i sędziowskiej 
ponad 300 osób.

Dla uczestników przygotowano następu
jące konkurencje: rzut piłą do kosza, rzut 
lotką do tarczy, podbijanie piłeczki teniso

wej, rzuty do wiszącego koła, tor przeszkód, 
kozłowanie piłki, toczenie piłki lekarskiej, 
rzuty ringo na palik, strzały do bramki i rzuty 
talerzami do celu. Nagrodzono najlepsze 
drużyny – okazałe puchary powędrowały 
do Stowarzyszenia Dzieci Wojny Strzelce 
Krajeńskie, Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów Drezdenko, Stowarzyszenia 
Miłośników Ziem Nowogródzkich Strzelce 
Krajeńskie, Polskiego Związku Emerytów 
i Rencistów Gorzów Wlkp. 

Specjalne wyróżnienie – puchar – od 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS otrzymał Zenon 
Andruch za długoletnią współpracę na 
rzecz sportu osób 50+.

Wszyscy uczestnicy wzięli też udział 
w losowaniu 25 nagród rzeczowych pozy
skanych od sponsorów.

Po zawodach odbył się piknik przy ogni
sku, wszyscy bawili się przy dźwiękach 
muzyki disco polo. Choć w trakcie pikniku 
nadciągnęły chmury i spadł deszcz nie prze
szkadzało to uczestnikom w tańcach pod 
gołym niebem.

LKS „Zarzewie” Prudnik to jeden z pierw
szych w kraju klubów, który zaczął szkolić 
karateków. Przez sekcję, która istnieje już 
ponad 30 lat przewinęło się kilka tysięcy 
ćwiczących. Karatecy „Zarzewia” wywal
czyli ponad 100 medali mistrzostw Polski, 
a także kilkadziesiąt medali mistrzostw 
Europy i świata. Turnieje organizowane 
w Prudniku cieszą się dużą popularnością 
wśród uprawiających tę dyscyplinę. Jedną 
z nich zgłoszono do naszego konkursu.

Zawody odbyły się 8 czerwca na hali spor
towej miejscowego OSiRu. Uczestniczyło 
w nich ponad 200 osób, w tym 153 zawod

ników z 11 klubów. W turnieju wzięli udział 
także zawodnicy z Czech. Najmłodsi karate
cy mieli 7 lat, najstarsi to juniorzy młodsi i 
juniorki młodsze.

Zawodnicy zaprezentowali się w kata dru
żynowym dziewcząt i chłopców, w kata indy
widualnym chłopców i dziewcząt, w kumite 
indywidualne chłopców i dziewcząt. 

Współorganizatorami turnieju byli: 
Gmina Prudnik, Stowarzyszenie Gmin Pol
skich Euroregionu Pradziad oraz Opolski 
Okrę gowy Związek Karate WKF.

W Ińsku 5 kwietnia br. przekazano do 
użytku trzydziestometrową wieżę widoko
wą. Z wieży można podziwiać miasteczko, 
jezioro, lasy Ińskiego Parku Krajobrazo
wego i pobliskie miejscowości. Otwarcia 
inwestycji dokonali gospodarze woje
wództwa. Świadkami wydarzenia byli licz
nie zgromadzeni mieszkańcy Ińska oraz 
samorządowcy z pobliskich gmin.

Uroczystość poprzedziły występy ar
tystyczne młodzieży szkolnej oraz regio
nalne biegi przełajowe „Truchtem wokół 
wieży”. W zawodach wystartowało 129 
zawodników z 6 miejscowych szkół pod
stawowych i UKS Arbod Dobra. 

Młodzież biegała na trzech dystansach – 
600 m dziewczęta i chłopcy z klas IV i V, 
1000 m – dziewczęta i chłopcy z VI kla
sy, 1500 m – dziewczęta i chłopcy z klasy 
VII i VIII SP i III Gimnazjum. Uczestnicy 
zawodów jako jedni z pierwszych mogli 
wejść lub wjechać na nową wieżę.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Zes pół Szkół w Ińsku, ZZ LZS Szczecin, 
Urząd Marszałkowski Województwa Za
chodniopomorskiego, Gmina i Miasto Iń
sko oraz OSP Ińsko.

	 LZS	„Amator”	Gorzów	Wielkopolski,	woj.	lubuskie

 Wojewódzkie Międzypokoleniowe Rozgrywki Sportowe LZS
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	 		LKS	„Zarzewie”	Prudnik,	woj.	opolskie

  Międzynarodowy Turniej Karate 
WKF – Otwarte Mistrzostwa  
Opolszczyzny

	 		LKS	„Tygrysy”	Krzepice,		
woj.	śląskie

  Rozgrywki sportowe z okazji  
20-lecia klubu
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	 		UKS	„Inka”	Ińsko,		
woj.	zachodniopomorskie	

 „Truchtem wokół wieży”
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Finał Centralny XXXVI Ogólnopolskiej 
Olim piady Wiedzy TurystycznoKrajoznaw
czej LZS pn. „Polska – Finlandia – Unia 
Eu ro pejska”, pod honorowym patronatem 
Ambasady Finlandii, odbył się w dniach 
810 listopada w Zakopanem. Organizatora
mi finału było Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe przy współudziale Mało
polskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie. Finał 
zorganizowano ze środków własnych oraz 
sponsora. 

W olimpiadzie wzięli udział przedstawi
ciele 29 powiatów z 10 województw: kujaw
skopomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, 
mało polskiego, mazowieckiego, opolskiego, 
pod karpackiego, podlaskiego, wielkopol
skiego i zachodniopomorskiego – łącznie 
150 osób, w tym osoby towarzyszące, opie
kunowie, goście oraz organizatorzy i wolon
tariusze. 

Finał jak zwykle rozpoczął test pisem
ny, który odbył się 8 listopada wieczorem. 
Uczestnicy zgromadzeni w dwóch salach 
pensjonatu „Wanta” odpowiadali łącznie na 
70 pytań – 20 nich dotyczyło wiedzy o Pol
sce, ze szczególnym uwzględnieniem Tatr, 
20 wiedzy o Finlandii – jej walorach tury
stycznych i historii, kolejnych 20 dotyczyło 
wiedzy o Unii Europejskiej oraz 10 pytań z 
topografii. Na test uczestnicy mieli 60 mi
nut. Jak im poszło? Różnice w punktacji były 
dużo, i tego się spodziewaliśmy, bo olimpia
da ma charakter otwarty – mogą w niej star
tować dorośli i dzieci. Ale jednego jesteśmy 
pewni – wśród uczestników wzrósł poziom 
wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Następnego dnia rano uczestnicy zmie
rzyli się z grą miejską. Każda drużyna otrzy
mała opis 5 miejsc znajdujących się w Zako
panem – musiała szybko zorientować się o 
jakie miejsca chodzi, zlokalizować je i zapla
nować najkrótszą drogę. Na każdym punkcie 
stał wolontariusz, który potwierdzał pobyt. 
Na pokonanie ponad 10 kilometrowej trasy 
każdy miał 3 godziny. Dla wielu osób limit 

czasowy okazał się zbyt długi – trasę prze
mierzyli błyskawicznie. Punkty, które mu
sieli odnaleźć po opisie to: Karczma „Żabi 
Dwór” (przed I wojną światową budynek 
ten był własnością rotmistrza Wagnera, któ
ry pewnego letniego wieczoru gościł Józefa 
Piłsudskiego i to właśnie on nadał domo
stwu tę nazwę), Zespół Szkół Plastycznych 
im. Antoniego Kenara (szkoła powstała w 
1876 roku i nosiła pierwotnie nazwę Szkoły 
Snycerskiej), Kościół pw. Świętego Krzyża, 
Dolinę Białego oraz pomnik Józefa Kurasia 
„Ognia”.

Po zliczeniu wszystkich punktów ogłoszo
no listę 6 najlepszych uczestników, którzy 
wieczorem wystartowali w finale. 

Finał odbył się w największej sali Zako
piańskiego Centrum Edukacji na ulicy Ka
sprusie 35a (gościny udzielił nam burmistrz 
Zakopanego Leszek Dorula). W finale każ
dy zawodnik odpowiadał na 10 pytań. Naj
lepiej poradził sobie Michał Lewiak (woj. 
łódzkie), drugie miejsce zajęła Andżelika 
Szczęch – Kaczorkiewicz (woj. zachodnio
pomorskie), trzecia była Katarzyna Lewiak 
(woj. łódzkie), kolejne miejsca zajęli przed
stawiciele województwa wielkopolskiego 
– czwarte Alex Grobelny, piąte Nikodem 
Seidel, szóste Katarzyna Nowacka. Poziom 
finału był niezwykle wysoki, a zawodnicy 
świetnie przygotowani. Gratulujemy.

Finał prowadził Tadeusz Rożej, przyjaciel 
LZS, sędzią głównym była Elżbieta Skali-
mowska, a pomagała jej Iwona Kusińska-

Kania. Finalistom wręczono nagrody indy
widualne w postaci sprzętu turystycznego. 

Klasyfikację powiatową wygrała drużyna 
z Wolsztyna (punktowali: Katarzyna Nowac
ka, Andrzej Galla i Nikodem Seidel), drugie 
miejsce zajął powiat Łódź Wschód (punk
towali: Katarzyna, Paweł i Michał Lewiak), 
trzecie miejsce dla powiatu Łuków (punk
towali: Patrycja Zarzycka, Tomasz Zarzycki 
i Wiesław Gajowniczek), czwarte miejsce 
zajął powiat Leszno (punktowali: Alex Gro
belny, Jolanta Woropaj i Michał Bialik), piąte 
miejsce przypadło w udziale powiatowi Star
gard (punktowali: Tomasz Gotowała, Joanna 
Suleja i Sylwester Kościelniak). Wymienione 
powiaty nagrodzono pucharami.

W klasyfikacji wojewódzkiej pucharami 
nagrodzono 5 najlepszych województw. Oto 
kolejność: 1. Wielkopolskie, 2. Zachodnio
pomorskie, 3. Lubelskie, 4. Łódzkie, 5. Pod
laskie.

Przyznano także wyróżnienia specjalne. 
Pierwsze otrzymała rodzina Gajowniczków 
(Wiesław, Paulina, Patrycja, Tomasz) z woj. 
lubelskiego. W tym roku po raz drugi w re
gulaminie umieściliśmy możliwość startu w 
olimpiadzie rodzin (na zasadzie traktowania 
jak powiat). Zgłosiły się trzy rodziny, oprócz 
nagrodzonej także rodziny Wolskich (Ma
rek, Natalia, Grażyna, Andrzej) z woj. ku
jawskopomorskiego i Gapińskich (Leszek, 
Janina, Jarosław) z woj. opolskiego.

Puchar za najliczniejszą reprezentację 
otrzymała ekipa województwa lubelskiego 
w liczbie 27 osób.

Finałowi centralnemu przysłuchiwali się i 
nagrody wręczali przedstawicielka Minister
stwa Sportu Grażyna Felczak i wiceprze
wodniczący RG KZ LZS Marek Mazur.

Wolny czas nasi uczestnicy także mieli – 
więc niektórzy ruszyli zdobywać tatrzańskie 
szczyty. 

Do zobaczenia za rok wielka turystyczna 
rodzino LZS!

XXXVI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej LZS
Zakopane 2019



Działaczom, sportowcom, trenerom,  
wolontariuszom i pracownikom 

Świąt białych, pachnących choinką,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 

Nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości.

W Nowym roku niech wszystko układa się po Waszej myśli, 

a wszelkie problemy i zmartwienia zostaną w starym roku i nie wracają.

życzy

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu 
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


