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Na pierwszym posiedzeniu Rada Główna 
nie zdołała wybrać swojego Zarządu, który 
pokieruje pracami Zrze szenia w rozpoczy-
nającej się kadencji. Na stęp ne posiedzenie 
Rady odbędzie się w Unie jowie (10-12 grud-
nia) podczas podsumowania działalności 
Krajowego Zrze sze nia LZS w 2021 roku. 

Zjazd przyjął program działania na 
kolejną kadencję (2021-2024) i zatwierdził 
zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia. 
Z ważniejszych zmian statutowych należy 
wymienić zmiany w nazewnictwie orga-
nów Zrzeszenia – Przewodniczący RG KZ 
LZS to obecnie – Prezes, a Prezydium RG 
KZ LZS – to obecnie Zarząd RG KZ LZS. 
Obrady Zjazdu prowadził Krzysztof Piasek, 
wiceprzewodniczący Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS.

Sporo czasu zajęło delegatom uzgadnia-
nie spraw proceduralnych. Gdy się z tym 
uporali przyszedł czas na sprawozdanie 
z działalności mijającej kadencji. Wygłosił 
je ustępujący przewodniczący RG KZ LZS 
Władysław Kosiniak-Kamysz. W pierwszej 
kolejności podziękował wszystkim człon-
kom Rady Głównej i wszystkim zrzesze-
niom wojewódzkim, pracownikom Biura 
KZ LZS w sumie za 9 lat wspólnej współ-
pracy. Za trzy najważniejsze rzeczy, które 
udało się w kadencji 2016-2020 zrealizować 
uznał: modernizację COS w Mielnie (w tym 
miejscu za zaangażowanie podziękował 
przewodniczącemu Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS Jarosławowi Rzepie), pozy-
skanie stałego sponsora dla KZ LZS – firmy 

brokerskiej Mentor oraz wdrożenie nowo-
czesnych technologii – nowa stronna www, 
Facebook, wiele działań on-line. 

Poszerzyliśmy naszą współpracę z Polskim 
Komitetem Olimpijskim, przy którym zosta-
ła powołana Komisja Sportu Wiejskiego, 
wspólnie zorganizowaliśmy Kongres Sportu 
Wiejskiego. W Sejmie powołany został poselski 
Zespół LZS, który liczy 19 osób – powiedział. 
Podziękował także Ministerstwu Sportu 
i Turystyki za współpracę. Zaapelował o to, 
by bardziej odważnie łączyć doświadcze-
nie starszych działaczy i energią młodości, 
szkolić następców, by mogli kontynuować 
tradycję LZS. Podziękował Pomorskiemu 
Zrzeszeniu LZS za projekt Muzeum Sportu 
Wiejskiego.

Delegaci jednogłośnie postanowili przy-
znać Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi 
tytuł Honorowego Prezesa Krajowego 
Zrzeszenia LZS.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewi zyj-
nej przedstawił jej przewodniczący Marek 
Cisek, który na zakończenie swojego wystą-
pienia wnioskował o udzielenia absoluto-
rium ustępującym władzom, które zostało 
uchwalone jednogłośnie.

Chęć kandydowania na prezesa Krajowego 
Zrzeszenia LZS wyraziło dwóch kandy-
datów – Marek Mazur, przewodniczący 
Łódzkiego Zrzeszenia LZS i dotychczasowy 
urzędujący wiceprzewodniczący KZ LZS 
oraz poseł Mieczysław Kazimierz Baszko, 
prze wo dni czący Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS. Na przewodniczącego Głównej Komi-
sji Rewizyjnej także zgłosiło się dwóch kan-

dydatów – Katarzyna Choroś z woj. mazo-
wieckiego i Grzegorz Wasielewski z woj. 
wielkopolskiego. W tej sytuacji wybory 
odbyły się w sposób tajny. Zanim do nich 
doszło kandydaci na te funkcje mieli „swoje 
5 minut”, w trakcie których mogli do swoich 
kandydatur przekonać delegatów.

Po ogłoszeniu wszystkich wyników wybo-
rów, w tym do Rady Głównej KZ LZS 
i Głównej Komisji Rewizyjnej przystąpiono 
do mocno spóźnionej sesji uroczystej, pod-
czas której wręczono odznaczenia i medale 
oraz swoje wystąpienia mieli goście (dzięku-
jemy im za cierpliwość).

Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel 
Prezydenta RP, doradca Paweł Sałek, który 
przekazał delegatom pozdrowienia od pre-
zydenta Andrzeja Dudy, wielkiego sympa-
tyka sportu. Przypomniał też, że prezydent 
powołał do Rady Młodzieży reprezentan-
ta LZS (Konrad Gwóźdź, wiceprzewodni-
czący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w 
Łodzi). Pan prezydent nadał 3 odznaczenia 

państwowe działaczom LZS. Paweł Sałek 
wręczył Andrzejowi Matejskiemu (woj. 
podkarpackie) Złoty Krzyż Zasługi za dzia-
łalność na rzecz rozwoju i upowszechnia-
nia sportu. Niestety z powodu choroby nie 
mogli odebrać swoich Srebrnych Krzyży 
Zasługi Józef Wisz (woj. podkarpackie) 
i Piotr Gilowski (woj. podlaskie) – odzna-
czenia zostaną wręczone przy innej okazji.

Następnie Dyrektor Departamentu Spor-
tu Wyczynowego Angelika Głowienka 
od czy tała list skierowany do delegatów 

XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS 

Mieczysław Kazimierz Baszko nowym prezesem 
Krajowego Zrzeszenia LZS

27 listopada w siedzibie PKOl w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Prezesem Rady 
Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS wybrany został poseł Mieczysław Kazimierz Baszko – przewodniczący Podlaskiego 

Zrzeszenia LZS. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Katarzynę Choroś (woj. mazowieckie). Wybrano także 
Radę Główną, w której znalazło się 16 osób. W Zjeździe uczestniczyło 105 delegatów, na 109 wybranych na wojewódzkich zjazdach. 
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przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila 
Bortniczuka, w którym m.in. czytamy: 
Potrzebujemy odpowiedzialnych partnerów, 
którzy dysponując potencjałem oraz narzę-
dziami, mogą rozwijać aktywność fizyczną 
na terenach wiejskich oraz budować świa-
domość znaczenia kultury fizycznej dla 
człowieka. (...) Uważam, że potencjał jakim 
dysponują Ludowe Zespoły Sportowe można 
wykorzystać w jeszcze większym stopniu, 
co pozwoli w sposób profesjonalny wytwo-
rzyć nowy impuls aktywizacyjny do systema-
tycznego zwiększania uczestnictwa polskiego 
społeczeństwa w sporcie oraz zachęcenia do 
aktywności fizycznej jak największej licz-
by obywateli. (...) Mam nadzieję na dalszą 
owocną współpracę, jestem również przeko-
nany, że dzisiejszy wybór stanie się ważnym 
elementem w procesie budowy i wdraża-
nia współczesnego – europejskiego wymiaru 
pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju 
sportu w Polsce.

Minister Sportu i Turystyki przyznał 
czterem osobom odznaki za „Zasługi 
dla Sportu”, które w jego imieniu wrę-
czył nowy prezes Mieczysław Kazimierz 
Baszko. Otrzymali je: Adam Chlebowski 
(woj. podkarpackie) – złota odznaka, 
Robert Góralczyk (woj. podlaskie) i Józef 
Kornatowski (woj. podkarpackie) – srebrna 
odznaka oraz Katarzyna Urbanek (woj. 
podlaskie) – brązowa odznaka.

Nie mogło na tym Zjeździe zabraknąć 
wielkiego przyjaciela LZS, prezesa PKOl 
Andrzeja Kraśnickiego, który powiedział 
m.in.: Jesteście członkiem Wielkiej Rodziny 
Olimpijskiej. Dziękuję Wam za to co robi-
cie dla polskiego sportu. W Komisji Sportu 
Wiejskiego przy PKOl ofiarnie pracują wasi 
przedstawiciele, wspólnie udało się nam 
zorganizować Kongres Sportu Wiejskiego. 
Działalność na rzecz sportu to wasza pasja, 
często realizowana kosztem czasu wolnego 
dla rodziny. A dzisiejsi kandydaci, którzy 
walczyli o przywództwo w LZS to nie są 
ludzie z przypadku, to osoby od lat zwią-
zane z waszym środowiskiem, którzy już 
wiele dla niego zrobili – a to nie jest takie 

powszechne zjawisko w świecie sportu. Polski 
Komitet Olimpijski zawsze może liczyć na 
wasze wsparcie.

Zarząd PKOl przyznał Krajowemu Zrze-
sze niu LZS medal za „Zasługi dla Polskiego 
Ruchu Olimpijskiego”. Medale „100-lecia 
Polskiego Komitetu Olim pij skie go” otrzy-
mali: Władysław Kosiniak-Kamysz, Zbi-
gniew Klęk (trener kolarstwa), Wiktor Pyk 
(trener łucznictwa) i Grzegorz Wasie lew ski 
(woj. wielkopolskie).

Piłka nożna to najpopularniejszy sport 
w naszym Zrzeszeniu, wszystkich więc ucie-
szyło, że gościem Zjazdu był wiceprezes 
PZPN Adam Kazimierczak, który m.in. 
powiedział: Spędziłem z wami kilka godzin, 
widzę jakie problemy was nurtują, ale też 
widzę, że jesteście jedną wielką rodziną 
i te 75-lat działalności to nie koniec, jesz-
cze wiele wspólnie osiągnięcie. Nas tęp nie 
odczytał krótki list od prezesa PZPN Ceza-
rego Kuleszy, w którym czytamy m.in.: 
Stanowicie Państwo wyjątkowe środowisko, 
wyjątkowych ludzi, pasjonatów, działaczy 
i społeczników działających na podstawo-
wym, lokalnym szczeblu piramidy sportowej. 
Dzięki waszym inicjatywom można promo-
wać kulturę fizyczną wśród amatorów oraz 
najmłodszych adeptów sportu. (...) To dzięki 
LZS pierwsze kroki stawiły wybitne posta-
cie polskiego sportu. Jestem przekonany, że 
w polskich miastach gminach, małych śro-
dowiskach są ludzie, którzy pokochają sport 
i będą spełniać swoje marzenia.

Ostatnim akordem sesji uroczystej było 
wręczenie medali 75-lecia LZS. Lista osób, 
które zostały nim uhonorowane jest nie-
zmiernie długa, wiele z tych osób otrzy-
ma medale przy innych okazjach. Podczas 
Zjazdu medale wręczono: wszystkim woje-
wódzkim zrzeszeniom LZS, ich przewod-
niczącym, członkom ustępującej GKR oraz 
następującym osobom: Michał Dziubak 
(woj. mazowieckie), Iwona Derlatka 
(Wiadomości Sportowe), Iwona Kusińska-
Kania i Bogusław Brzozowski (Biuro KZ 
LZS), Krzysztof Smela, starosta często-
chowski.

Na zakończenie Zjazdu Mieczysław 
Kazimierz Baszko powiedział m.in.: Ser-
de cznie dziękuję za zaufanie, którym mnie 
obdarzyliście i wybór na Prezesa Rady 
Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. Bardzo 
dziękuję za wsparcie, za ciekawe rozmowy, 
za spotkania, za uśmiechy, za życzliwość, za 
drobne przyjazne gesty sympatii. Bez tego 
byłoby mi na pewno trudniej działać. Ale 
wiem, że jesteście Państwo ze mną i to wspar-
cie daje mi siły do dalszej pracy.

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Honorowy 
Przewodniczący KZ LZS Roman Jagieliński, 
Honorowy Członek KZ LZS Ryszard Lech, 
Dariusz Klimczak, poseł na Sejm, przedsta-
wiciel firmy Eco-Harpoon Recycling Marek 
Murmyło, Jarosław Szymański, dyrektor 
Oddziału Warszawa firmy Mentor, spon-
sora KZ LZS, dyrektor Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher 
i Jakub Kalinowski, prezes Fundacji 
V4Sport.

List do delegatów przysłała Marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek.

Mieczysław Kazimierz Baszko
Rocznik 1961, nauczyciel wychowania 
fizycznego, absolwent AWF Warszawa 
Filia Biała Podlaska, studia podyplomo-
we AWF Poznań. Ustabilizowane życie 
rodzinne – żona, trójka dzieci, pięcioro 
wnucząt. Mieszkaniec Sokółki. Od 2015 
roku poseł na Sejm – jest zastępcą prze-
wodniczącego Sejmowej Komisji Kultu-
ry Fizycznej, Sportu i Turystyki. 
W Zrzeszeniu LZS aktywnie działa od 
1976 roku – zaczynał jako zawodnik „B” 
klasowej drużyny piłki nożnej LZS Szu-
działowo, następnie przez kilka lat był 
trenerem. Przewodniczący Podlaskiego 
Zrzeszenia LZS.
Społecznikowska pasja poprowadziła go 
przez wiele szczebli kariery samorządo-
wej – przeszedł „drabinkę od radnego do 
posła RP”. Zaczynał jako radny miejski 
w Sokółce (1994), potem powiat sokól-
ski, sejmik wojewódzki – w latach 2010-
2014 najpierw wicemarszałek, później 
marszałek Zarządu Woj. Podlaskiego.
Lubi turystykę, uczestnik Narciarskiego 
Rajdu Chłopskiego w Rajczy i Podha-
lańskiego Rajdu Narciarskiego w Białym 
Dunajcu, oprowadzał wycieczki po Szla-
ku Tatarskim i Puszczy Białowieskiej.

Mieczysław Kazimierz Baszko – woj. podlaskie – przewodniczący, członkowie: Andrzej 
Cywiński (woj. dolnośląskie), Jerzy Wysocki (woj. kujawsko-pomorskie), Józef Poteru-
cha (woj. lubelskie), Ryszard Chustecki (woj. lubuskie), Marek Mazur (woj. łódzkie), 
Jacek Kucybała (woj. małopolskie), Mirosław Adam Orliński (woj. mazowieckie), Anna 
Kocińska-Scholz (woj. opolskie), Józef Krzywonos (woj. podkarpackie), Jan Zalewski 
(woj. podlaskie), Piotr Klecha (woj. pomorskie), Jacek Staniewski (woj. śląskie), Jerzy 
Kula (woj. świętokrzyskie), Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie), Krzysztof 
Piasek (woj. wielkopolskie) i Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie).

Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS – kadencja 2021-2024

Katarzyna Choroś – woj. mazowieckie – przewodnicząca, zastępcy przewodniczącej: 
Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie) i Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie), sekre-
tarz Anna Kasprzyk (woj. opolskie), członkowie: Janusz Wilczek (woj. lubelskie), Mie-
czysław Gwiazda (woj. dolnośląskie), Grzegorz Garbaciak (śląskie).

Główna Komisja Rewizyjna KZ LZS – kadencja 2021-2024
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W 2021 roku Ministerstwo Sportu, w 
wyniku konkursu ofert, przyznało nam 
dofinansowanie na 5 zadań – Ośrodki 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS 
(OSSM); Upowszechnianie i doskonale-
nie różnych sportów w środowisku wiej-
skim – WLKS, mistrzostwa i zgrupo-
wania; Konkurs z zakresu promowania 
i upowszechniania aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projek-
tów realizowanych w środowisku wiejskim; 
Szkolenie Aktywny Senior LZS oraz Sport 
dla Każdego.

OSSM I WLKS

W 2021 roku powołane zostały 74 
Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży 
LZS w następujących sportach: lekkoatle-
tyka (21 ośrodków), zapasy mężczyzn (10), 
zapasy kobiet (5), łucznictwo (3), kolarstwo 
(14), tenis stołowy (4), narciarstwo klasycz-
ne (8), podnoszenie ciężarów (9). Szkolono 
w nich 670 zawodników i zawodniczek. 
Najwięcej OSSM LZS powołano w woj. wiel-
kopolskim – 15 i woj. lubelskim – 9. Wśród 
zawodników szkolonych w OSSM LZS jest 
cała plejada młodych, zdolnych zawodni-
ków, którzy próbują swoich sił nawet w 
mistrzostwach Polski seniorów. Ich lista jest 
długa wymieńmy zaledwie kilkoro – kolarka 
Karolina Kumięga (TKK Pacific Toruń), 
lekkoatletka Monika Romaszko (KS Agros 
Zamość), podnoszenie ciężarów Martyna 
Dołęga (WLKS Siedlce) czy multimedali-
sta MP i ME w tenisie stołowym Samuel 
Kulczycki (KS Dekorglass Działdowo.

W ramach WLKS objęto szkoleniem dzie-
ci i młodzież w 227 klubach w 34 sportach. 
Szkoliło się w nich ponad 3800 młodych 
sportowców. Najwięcej WLKS powołano 
w woj. dolnośląskim – 27, lubelskim – 25, 

wielkopolskim – 22. Młodzież szkoląca się 
w WLKS i OSSM miała możliwość udzia-
łu w mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia 
LZS i zgrupowaniach. Zorganizowano dwa 
zgrupowania szkoleniowe dla wyróżnia-
jących się zawodników w zapasach (sier-
pień Borowice) i lekkoatletyce (listopad 
Przysieka). Uczestniczyło w nich 54 spor-
towców oraz 6 trenerów. 

W 2021 roku podobnie jak w latach 
ubiegłych, zorganizowano cykl mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS w następujących 
sportach: w kolarstwie szosowym, torowym, 
przełajowym i górskim, podnoszeniu cięża-
rów, lekkiej atletyce i biegach przełajowych, 
zapasach, kajakarstwie, tenisie stołowym, 
łucznictwie, siatkówce plażowej. Łącznie 
były to 23 imprezy, w których wzięło udział 
około 3500 zawodników. 

Zawodnicy z naszych klubów, tylko w 
9 wiodących w LZS sportach, na mistrzo-
stwach Polski objętych współzawodnictwem 
młodzieżowym wywalczyli prawie 1000 
medali. 

Sukcesy odnoszą także nasi seniorzy, nie 
można więc pominąć w tym podsumo waniu 
trzech medali zdobytych przez zawodników 
z klubów Zrzeszenia na igrzyskach olimpij-
skich w Tokio – złoty medal w rzucie mło-
tem zdobył Wojciech Nowicki (KS Podlasie 
Białystok), srebrny w rzucie oszczepem 
Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki) i 
brązowy w zapasach w stylu klasycznym (97 
kg) Tadeusz Michalik KS Sobieski Poznań.

Sport Dla Każdego

W sporcie powszechnym Krajowe Zrze-
szenie LZS zorganizowało 6 imprez ogól-
no polskich. Były to 4 turnieje piłki nożnej 
– „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka 
Procyszyna chłopców i dziewcząt do lat 13 
i tzw. duża „Piłkarska Kadra Czeka” dziew-
cząt i chłopców do lat 15, których gospoda-
rzami były Świdnica, Reńska Wieś i Zamość. 

63. Finał Centralny Ogólnopolskiego 
Masowego Turnieju Szachowego LZS „Złota 
Wieża” odbył się w Uniejowie (12-17.07) – 
startowało 17 drużyn (łącznie 84 osoby). Za 
sukces należy uznać fakt, że ambasadorem 
turnieju został najlepszy polski szachista, 

arcymistrz Jan-Krzysztof Duda. Wróciliśmy 
także do tradycji z lat 70. XX wieku i w tym 
roku po raz pierwszy od ponad 20 lat najlep-
szej drużynie wręczono Puchar Przechodni, 
któremu imienia udzielił nasz ambasador.

Największą imprezą w zakresie spor-
tu powszechnego jak zwykle były XXIV 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS, które odby-
ły się w dniach 26-28 sierpnia w Spale.
Startowało w nich 460 osób (informacja o 
igrzyskach str. 13-14).

Odbyły się także XXVI Ogólnopolskie 
i Wojewódzkie Biegi Przełajowe LZS im. 
Wojciecha Świątka w Wolborzu – startowało  
prawie 400 osób.

Konkurs MSiT, KZ LZS 
i wojewódzkich zrzeszeń

Kolejnym zadaniem zleconym nam 
przez Ministerstwo Sportu był konkurs 
„Promowanie i upowszechnianie aktywno-
ści fizycznej poprzez wyróżnienie najlep-
szych projektów realizowanych w środo-
wisku wiejskim”. Do konkursu zgłoszono 
43 projektów z 16 województw. Były to 
imprezy sportowo-rekreacyjne o charakte-
rze rodzinnym i integracyjnym, promujące 
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych 50+. Krajowa Komisja 
Konkursowa postanowiła w tym roku, usze-
regować 8 projektów według miejsc (decy-
dowała ilość punktów), pozostałym 8 przy-
znać równorzędne wyróżnienia (różnica w 
punktacji tych kolejnych 8 projektów była 
niewielka). Wyniki konkursu prezentujemy 
na stronach 11 – 17.

Szkolenie

W tym roku otrzymaliśmy także dofinan-
sowanie na szkolenie seniorów. W dniach 

Kr a jowe Zrzeszenie LZS 
Podsumowanie Roku 2021
Po raz piąty w historii, w dniach 10-12 grudnia 2021 roku spotkamy się w Uniejowie, by podsumować naszą działalność w mijającym 
roku. Ten rok był z dwóch powodów wyjątkowy – obchodzimy jubileusz 75-lecia istnienia i z prawie półtorarocznym opóźnieniem, 
udało nam się przeprowadzić Krajowy Zjazd Delegatów i wybrać nowe władze. Jaki był to rok pod względem sportowym? Mimo szale-
jącej pandemii całkiem dobry – udało nam się zrealizować wszystkie plany, nasi sportowcy błyszczeli na arenach sportowych w Polsce, 
Europie i na świecie, czego dowodem choćby 3 medale olimpijskie. Zawsze jednak można zrobić więcej i lepiej, choć nie wszystko zależy 
od nas. Z nadzieją doczekamy na 2022 rok.



g r u d z i e ń  2 0 2 1 g r u d z i e ń  2 0 2 1 5

9 – 12 września 2021 roku w Mielnie odby-
ło się szkolenie p.n. Aktywny Senior LZS. 
Wzięło w nim udział 36 uczestników oraz 
kadra szkoleniowa.

Współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży

Nie dysponujemy jeszcze końcowymi 
wynikami współzawodnictwa młodzieżo-
wego, dlatego poniżej podajemy jedynie 
liderów w sportach wiodących w LZS (stan 
na 30 listopada). 

W pierwszej setce najlepszych klubów w 
Polsce w sporcie młodzieżowym, podobnie 
jak w ubiegłym roku, jest 25 klubów LZS. 
Na najwyższym miejscu znajduje się WLKS 
Iganie Nowe Siedlce – 21. miejsce, tuż za 
nim plasują się KS Sobieski Poznań i KS 
Agros Zamość. Na 35. miejscu jest ALKS 
Stal Grudziądz, na 36. – UKS Copernicus 
Toruń, pierwszą czterdziestkę zamyka GKS 
Cartusia Kartuzy.

W lekkiej atletyce prym wiedzie KS 
Podlasie Białystok, w kolarstwie na pierw-
szym miejscu jest ALKS Stal Grudziądz, 
w podnoszeniu ciężarów prowadzi LKS 
Budowlani Nowy Tomyśl, w łucznictwie 
LKS Łucznik Żywiec, w tenisie stołowym 
MLKS Ostródzianka Ostróda, w narciar-
stwie klasycznym najlepszy jest klub „spoza 
gór” MLUKS Grupa Oscar Tomaszów 
Lubelski, w zapasach mężczyzn w stylu 
klasycznym na pierwszym miejscu jest KS 
Sobieski Poznań, w zapasach mężczyzn w 
stylu wolnym LKS Mazowsze Teresin, w 
zapasach kobiet – bez niespodzianki – MKS 
Cement Gryf Chełm.

Turystyka

W tym roku udało się zorganizować 
tylko Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej w Zakopanem. 
Wzięło w niej udział 150 osób.

75-lecie Ludowych Zespołów
Sportowych

Jubileusz 75-lecia obchodzony był i jesz-
cze jest w całym kraju – w małych i dużych 
klubach, w gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich zrzeszeniach. Na stadionach, pod-
czas imprez sportowych i na uroczystych 
galach wręczane są naszym przyjaciołom z 
samorządów lokalnych odznaki „Zasłużony 

działacz LZS”, a wybitnym członkom LZS 
„Medale 75-lecia”. Jubileuszowe uroczy-
stości zainaugurowaliśmy 16 marca – w 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 
odbyło się otwarcie wystawy, pokazują-
cej osiągnięcia LZS w minionym 75-leciu, 
spotkanie on-line z udziałem znakomitych 
zawodników, wychowanków LZS. Również 
16 marca, w Czarnowąsach na stadionie 
„Swornicy” odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą Antoniego Janika, jednego z założycieli 
pierwszego Ludowego Zespołu Sportowego. 
Była też akcja KZ LZS pod hasłem 
„Odpalamy tort”, bo przecież jak są urodzi-
ny to musi być i tor – do akacji włączyło się 
wielu naszych działaczy i klubów. W maju 
na stronie internetowej zaczęliśmy opisy-
wać bogatą historię naszych klubów, tych 
małych i tych większych, ciekawe wydarze-
nia z życia LZS oraz sylwetki sportowców 
– wszystko pod hasłem „Wasza historia 
– naszą historią. Pod takim samym hasłem 
podczas XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS 
w Spale zorganizowaliśmy Ogólnopolską 
Olimpiadę Wiedzy o Historii LZS. Na kon-
gresie Sportu Wiejskiego również jedno z 
wystąpień poświęcone było 75-leciu nasze-
go stowarzyszenia. Krajowe Zrzeszenie LZS 
specjalnie na te obchody zaprojektowało 
jubileuszowe logo, z którego mogły korzy-
stać wszyscy jego członkowie.

Inne wydarzenia

XX Na początku marca odbyło się posie-
dzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej 
Turystyki i Sportu, podczas którego człon-
kowie naszych władz przedstawili infor-
macja na temat roli Ludowych Zespołów 
Sportowych w upowszechnianiu sportu 
wśród dzieci i młodzieży na wsi.

XX Krajowe Zrzeszenie LZS było jednym 
z operatów międzynarodowego projektu 
Europejska Mila, który zachęcał do aktyw-
ności fizycznej, a zorganizowany został ze 
środków Komisji Europejskiej we współ-
pracy z International Sport and Culture 
Association oraz fundacją V4Sport. 

XX Udało się po wielu latach powołać 
Piłkarską Kadrę LZS, opartą na zawodni-
kach, którzy brali udział w tegorocznym 
finale turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. 
Kadra rozegrała już jeden mecz, w kilkumie-
sięcznym planie jest ich jeszcze 8 – rywale to 
juniorskie drużyny klubów Ekstraklasy.

XX W tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS 

podjęło współpracę z jedną z największych 
grup medialnych w Polsce — Polska Press 
Grupa. W lokalnych i wojewódzkich gaze-
tach rozpoczną się wkrótce głosowania na 
najlepszych sportowców i trenerów LZS.

XX Krajowe Zrzeszenie LZS włączy-
ło się w akcję „Europejski Dzień Sportu 
Szkolnego (EDSS)”. Organizatorem wyda-
rzenia w Polsce była Fundacja V4Sport, 
a wśród partnerów znalazły się również 
Akademia Krokieta i Lamy oraz Szkolny 
Związek Sportowy.

XX Krajowe Zrzeszenie LZS wspólnie z 
PKOl i Centrum Edukacji Społecznej było 
organizatorem Kongresu Sportu Wiejskiego.

XX 14 października Prezydent RP An drzej 
Duda powołał Radę ds. Młodzieży. Przed-
stawicielem Krajowego Zrzeszenia LZS 
został w niej Konrad Gwóźdź, wiceprze-
wodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Łodzi.

XX Ponownie nawiązaliśmy kontakt z 
organizacją International Sport and Culture 
Association (ISCA), której jesteśmy założy-
cielami. Nasz przedstawiciel wziął udział w 
10 kongresie „MOVE Congress”. Zostaliśmy 
przyjęci bardzo serdecznie i liczymy na dal-
szą współpracę.

Powyższe podsumowanie obejmuje tylko 
wydarzenia, za które odpowiedzialne było 
Krajowe Zrzeszenie LZS. Woje wódzkie 
Zrze szenia LZS zorganizowały setki swo
ich własnych imprez. Tych imprez by nie 
było, gdyby nie tysiące działaczy i wo lon
tar iuszy, trenerów, instruktorów i sędziów. 
Wszystkim im należy się gromkie – dzię
kujemy!

Dziękujemy naszemu sponsorowi 

spółce brokerskiej 

MENTOR
za to, że jest z nami, 

że nas wspiera.
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Przedstawiamy krótkie informacje z mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS, które odbyły się od końca sierpnia do końca listopada. 
W tym okresie królowały w Zrzeszeniu zapasy – zorganizowaliśmy w sumie 5 mistrzostw w tym sporcie w różnych kategoriach wieko-
wych. Trzy z nich odbyły się w Spale i towarzyszyły XXIV Ogólnopolskim Igrzyskom LZS. W Spale odbyły się też mistrzostwa w podno-
szeniu ciężarów do lat 20 i 23, mistrzostwa w siatkówce plażowej oraz ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne połączone z mistrzostwami 
Zrzeszenia U23. We wrześniu przyszła pora na mistrzostwa w kajakarstwie i łucznictwie, w październiku na tenis stołowy i kolarstwo 
torowe, w listopadzie na kolarstwo przełajowe. Przed nami już tylko mistrzostwa w warcabach 100-polowych. W sumie daje to w roku 
27 imprez mistrzowskich. Szczegółowe wyniki z mistrzostw dostępne na stronie www.lzs.pl

W dniach 27-28 sierpnia w Spale odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 20 
i 23 kobiet i mężczyzn. Na pomoście stanę-
ło ponad 130 zawodników i zawodniczek 
najlepszych w tych kategoriach wagowych 
w Polsce. 

W mistrzostwach do lat 20 startowali 
zawodnicy i zawodniczki z 32 klubów repre-
zentujących 9 województw. Klasyfikację 
klubową wygrał LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl przed LKS Dobryszyce 
i WLKS Siedlce, wojewódzką wygrało woj. 
wielkopolskie przed mazowieckim i łódz-
kim. 

W mistrzostwach do lat 23 startowa-
li atleci z 10 klubów reprezentujących 4 
województwa. Klasyfikację klubową wygrał 
UMLKS Radomsko przed LUKS Gryf 
Bujny i KS Agros Zamość, wojewódzką 
łódzkie przed dolnośląskim, mazowieckim 
i lubelskim.

Najlepsze wyniki zawodów wg. punktacji 
Sinclaira uzyskali: U20 – Monika Szymanek 
(LKS Dobryszyce) i Oskar Ołubek (LKS 
Omega Kleszczów) oraz U23 – Emila 

Rechul (KS Agros Zamość) i Bartłomiej 
Bąbol (LUKS Gryf Bujny).

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi. Impreza została dofinanso-
wana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Warto przypomnieć, że nasza mistrzy-
ni w kat. 45 kg Oliwia Drzyzga UMLKS 
Radomsko wywalczyła na MŚ do lat 17 
srebrny medal w dwuboju i złoty na ME, 
z kolei w kategorii U23 mistrzyni Zrzeszenia 
Emilia Rechul z KS Agros Zamość (71 
kg), brązowa medalistka mistrzostw Europy 
w podrzucie, została mistrzynią Polski 
i najlepszą zawodniczką tych mistrzostw. 
Mistrzyniami Polski U23 są też Karolina 
Brzostek i Angelika Bednarz, wicemi-
strzyniami Natalia Pawlik i Aleksandra 
Kopka, brązowymi medalistkami Patrycja 
Kędzierska i Aleksandra Bartosik. Brązową 
medalistką mistrzostw Europy w kat. U20 
jest Agnieszka Zimroz. 

Wśród mężczyzn brązowym medalistą 
MP U23 jest Miłosz Skóra. Wielu innych 
zawodników i zawodniczek to uczestnicy 
mistrzostw Polski.

To był prawdziwy zapaśniczy maraton 
– w dniach 27-28 sierpnia w Spale odbyły 
się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Zapasach Mężczyzn w stylu klasycznym 
oraz Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS w Zapasach Mężczyzn w stylu wolnym. 
O tytuły mistrzowskie walczyli kadeci oraz 

w kategorii open juniorzy i młodzieżowcy. 
Na matach rywalizowało łącznie ponad 180 
zawodników.

W mistrzostwach w stylu klasycznym 
udział wzięło 40 kadetów z 11 klubów repre-
zentujących 8 województw i 32 młodzieżow-
ców z 9 klubów reprezentujących 7 woje-

wództw. Klasyfikację klubową kadetów 
wygrał AKS Piotrków Trybunalski przed 
MKS Cement Gryf Chełm i KS Sobieski 
Poznań, wojewódzką łódzkie przed pod-
laskim i lubelskim. Klasyfikację klubo-
wą juniorów/młodzieżowców wygrał AKS 
Piotrków Trybunalski przed KS Wschód 

Kobiety do lat 20: 45 kg Oliwia Drzazga 
UMLKS Radomsko, 49 kg Oliwia 
Tomkalska UKS Copal Trzcianka, 55 kg 
Zuzanna Połka KS Promień Opalenica, 59 
kg Maria Połka KS Promień Opalenica, 64 
kg Monika Szymanek LKS Dobryszyce, 
71 kg Maria Karolak KKS Włókniarz 
Kon stantynów, 76 kg Julia Kaczorowska 
UOLKA Ostrów Mazowiecka, 81 kg 
Agnieszka Zimroz LKS Znicz Biłgoraj, 
87 kg Karolina Michałek UKS Talent 
Wrocław, +87 kg Martyna Narewska 
UOLKA Ostrów Mazowiecka.
Mężczyźni do lat 20: 55 kg Mateusz Fiut 
KS Wisła Puławy, 61 kg Tomasz Kowalski 
LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl, 67 
kg Kacper Bogusz GCK Kobylany, 73 kg 
Oskar Ołubek LKS Omega Kleszczów, 81 
kg Kamil Cichowski KS Ciechan i Szymon 
Kołecki, 89 kg Wiktor Żołnierek AKS 
Białogard, 96 kg Damian Matuszewski KSS 
Husaria Lubraniec, 102 kg Aleksy Datoń 
LKS Nowosądeczanin Powroźnik, +109 
kg Adrian Adamczyk LKS Opocznianka 
Opoczno.
Kobiety do lat 23: 49 kg Patrycja Kędzier-
ska UKS Talent Wrocław, 59 kg Karolina 
Brzostek UOLKA Ostrów Mazowiecka, 
64 kg Aleksandra Bartosik UMLKS 
Radomsko; 71 kg Emilia Rechul KS Agros 
Zamość; 76 kg Natalia Pawlik LKS Polwica 
Wierzbno, 81 kg Aleksandra Kopka LKS 
Omega Kleszczów; +87 kg Angelika 
Bednarz WLKS Siedlce.
Mężczyźni do lat 23: 73 kg Miłosz Skóra 
UMLKS Radomsko; 109 kg Michał Zimny 
LUKS Gryf Bujny; +109 kg Bartłomiej 
Bąbol LUKS Gryf Bujny.

Mistrzynie i mistrzowie KZ LZS

Podnoszenie ciężarów do l at 20 i 23 � s p a ł a

Z a p a s y  S t y l  W o l n y  i  K l a s y c z n y � spała
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W dniach 27-28 sierpnia również w Spale 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzesze-
nia LZS w Zapasach Kobiet w kategorii ka-
det i kategorii open junior/młodzieżowiec. 

W tych pierwszych wystartowało 46 za-
wodniczek z 24 klubów reprezentujących 13 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
AKS Piotrków Trybunalski przed MULKS 
Junior Dzierżoniów i KS Sobieski Poznań. 
Klasyfikację wojewódzką świętokrzyskie 
przed lubelskim i wielkopolskim. 

W tych drugich 25 zawodniczek z 15 
klubów reprezentujących 10 województw. 
Klasyfikację klubową wygrał MKS Cement 
Gryf Chełm przed KS Sobieski Poznań 

Białystok i KS Sobieski Poznań, wojewódz-
ką łódzkie przed podlaskim i wielkopol-
skim.

Wśród kadetów mistrzami Zrzeszenia 
zostali m.in. mistrz OOM Łukasz Dziu ni-
kow ski, wicemistrz OOM Filip Loch i brą-
zowi medaliści OOM Filip Zając i Patryk 
Robaszek. Z kolei w kategorii junior/mło-
dzieżowiec tytuły mistrzowskie wywalczy-
li m.in. Arslanbek Salimov, mistrz Polski 
juniorów, uczestnik MŚ juniorów i mło-
dzieżowców, Igor Shepetun mistrz Polski 
juniorów, uczestnik MŚ juniorów oraz brą-
zowi medaliści mistrzostw Polski junio-
rów Filip Łysoń, Hubert Robaszek i Marcin 
Sztanderski.

W stylu wolnym na matach rywalizowało 
72 kadetów z 26 klubów reprezentujących 
12 województw i 43 młodzieżowców z 20 
klubów reprezentujących 12 województw. 
Klasyfikację klubową kadetów wygrał LKS 
Orzeł Namysłów przed MKS Rokita Brzeg 
Dolny i LMKS Krasnystaw, wojewódzką 
dolnośląskie przed zachodniopomorskim 
i lubelskim. Klasyfikację klubową młodzie-
żowców wygrał KS Bloczek Team Pelplin 
przed LKS Orzeł Namysłów i LMKS 

Kras nystaw, wojewódzką lubelskie przed 
pomorskim i dolnośląskim.

W kategorii kadet mistrzami Zrzeszenia 
zostali m.in.: Dominik Jagusz, uczestnik ME 
kadetów, mistrz OOM, Bartosz Skłodowski, 
uczestnik ME kadetów i brązowy medali-
sta OOM, złoci medaliści OOM Wojciech 
Skrabucha i Rafał Szwec oraz srebrni meda-
liści OOM Oskar Niedźwiecki i Kamil 
Marek Leszczuk. W kategorii junior/mło-

dzieżowiec w większości wag mistrzami 
Zrze szenia zostali medaliści mistrzostw 
Polski juniorów – złoty Patryk Ciurzyński, 
srebrni – Kacper Kiełpinski, Mateusz Łusz-
czyński, Szymon Wróbel, Kacper Śledź, 
Islam Bersanukaev.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi. Impreza została dofinansowa-
na przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

•	Kadet styl wolny: 45 kg Oskar Niedźwiecki 
LKS Orzeł Namysłów, 51 kg Wojciech 
Skrabucha ULKS Bizon Milicz, 55 kg Rafał 
Szwec, 60 kg Oskar Kulczycki KS – obaj 
Lotnik Wrocław, 65 kg Dominik Jagusz ZKS 
Koszalin, 71 kg Kamil Marek Leszczuk MKS 
Rokita Brzeg Dolny, 80 kg Damian Sijka MKS 
Czarni Połaniec, 92 kg Bartosz Skłodowski 
WLKS Nowe Iganie Siedlce, 110 kg – Michał 
Dubowski MKS Rokita Brzeg Dolny.
•	Junior/młodzieżowiec styl wolny: 57 kg 
Kacper Kiełpiński MLKS Wisła Świecie, 61 kg 
Fabian Niedźwiedzki LKS Mazowsze Teresin, 
65 kg Mateusz Łuszczyński ZKS Koszalin, 70 

kg Bartłomiej Rybczyński KS Lotnik Wrocław, 
74 kg Marcin Stanek LKS Orzeł Namysłów, 79 
kg Patryk Ciurzyński LKS Mazowsze Teresin, 
86 kg Szymon Wróbel KS Bloczek Team 
Pelplin, 92 kg Kacper Śledź AKS Białogard, 97 
kg Islam Bersanukaev MLKS Wisła Świecie, 
125 kg Krzysztof Cieślak MGLKS Wiatr 
Wołów.
•	Kadet styl klasyczny: 48 kg Filip Zając 
MKS Cement Gryf Chełm, 51 kg Łukasz 
Dziunikowski KS Sobieski Poznań, 55 kg 
Michał Radziszewski, 60 kg Kacper Cho da-
kowski – obaj AKS Piotrków Tryb., 65 kg 
Szymon Sidoruk MKS Cement Gryf Chełm, 

71 kg Adrian Nurkowski AKS Piotrków Tryb, 
80 kg Filip Loch ZKS Radomsko, 92 kg 
Patryk Robaszek AKS Piotrków Tryb., 110 
kg – Wojciech Pupkiewicz LUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński.
•	Junior/młodzieżowiec styl klasyczny: 60 kg 
Arslanbek Salimov KS Wschód Białystok, 63 
kg Filip Łysoń, 67 kg Marcin Sztanderski, 72 
kg Karol Socha – wszyscy AKS Piotrków Tryb., 
77 kg Jan Chojnacki KS Sobieski Poznań, 83 
kg Jakub Łysoń AKS Piotrków Tryb., 87 kg 
Nika Hohus KS Sobieski Poznań, 97 kg Igor 
Shepetun MKS Cement Gryf Chełm, 130 kg 
Hubert Robaszek AKS Piotrków Tryb.

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach styl wolny i klasyczny

Z a p a s y  k o b i e t � spała

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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i ULKS Gryf Wojnowo, wojewódzką lubel-
skie przed świętokrzyskim i kujawsko-po-
morskim.

Większość zawodniczek w kategorii ka-
detka, które zostały mistrzyniami Zrzesze-
nia, to medalistki OOM – mistrzynie Do-
minika Konkel, Nikola Drozdek, Wiktoria 
Udenyi, wicemistrzyni Aleksandra Bartczak 
oraz brązowe medalistki – Maja Majdańska, 
Wiktoria Szeliga, Karolina Domaszuk. 

Ponadto Nikola Drozdek i Karolina Do-
maszuk reprezentowały nasz kraj na ME 
kadetek.

Z kolei mistrzyniami Zrzeszenia wśród 
juniorek/młodzieżówek zostały m.in.: Ana-
stasija Padoshyk i Paulina Martyka brązo-
we medalistki mistrzostw Polski U23, mi-
strzynie Polski juniorek Martyna Borowska 
i Olha Padoshyk, wicemistrzyni Patrycja 
Pochowska oraz brązowe medalistki tych 

mistrzostw: Anastasija Lebiedeva i Julia Ło-
chowska.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi. Impreza została dofinansowa-
na przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 

na gwiazdę polskich zapasów wyrasta An-
helina Łysak z naszego klubu MKS Ce-
ment Gryf Chełm, która w tym roku została 
pierwszą w historii polską mistrzynią świata 
U23, zdobyła też srebrny medal mistrzostw 
Europy wśród seniorek oraz brązowy medal 
mistrzostw Europy w kategorii U23.

W dniach 3-4 września w Stoku Lackim 
k/Siedlec odbyły się Mistrzostwa Krajowe-
go Zrzeszenia LZS w zapasach młodziczek. 
Startowało 55 zawodniczek z 12 klubów.

Klasyfikację klubową wygrał LKS Znicz 
Chęciny przed LUKS Suples Kraśnik i MKS 
Cement Gryf Chełm. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz WLKS Nowe Iganie 
Siedlce. Partnerami: Powiat Siedlecki, Gmi-
na Siedlce i Zespół Oświatowy w Stoku Lac-
kim. Impreza została dofinansowana przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Patronat nad mistrzostwami objęli wójt 

Gminy Siedlce dr Henryk Brodowski i sta-
rosta siedlecki Karol Tchórzewski.

Zwykle w mistrzostwach KZ LZS uczest-
niczy więcej młodych zawodniczek, ale tym 
razem w tym samym prawie czasie odbywa-
ły się dla tej kategorii wiekowej również VII 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół 
Podstawowych – wiele klubów z różnych 
powodów nie mogło uczestniczyć w dwóch 
imprezach jednocześnie.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
młodzików w stylu klasycznym odbyły się 
w dniach 10-11 września w Zamościu. Star-
towało 54 zawodników z 11 klubów. Najle-
piej obsadzone były wagi 52 kg (11 zawod-
ników) i 57 kg (8 zawodników). 

Klasyfikację klubową wygrał MKS Ce-
ment Gryf Chełm przed MLKS Agros Żary 
i JLKS Olimp Janów Lubelski. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, KS Agros Zamość i Woje-
wódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. 

Mistrzostwa w Stoku Lackim i Zamościu 
dofinansowało Ministerstwo Sportu i Tury-
styki.

Zapasy Młodziczek�i�młodzików  Stok�Lacki/Zamość

Siatkówka Pl aŻowa � Spała

Kadetki: 43 kg Dominika Konkel GKS Car-
tusia Kartuzy, 46 kg Maja Majdańska MLKS 
Agros Żary, 49 kg Amelia Tomala GKS Piast 
Wola, 53 kg Nikola Drozdek MLKS Agros 
Żary, 57 kg Wiktoria Szeliga, 61 kg Weronika 
Smaczyńska – obie MULKS Junior Dzierżo-
niów, 65 kg Karolina Domaszuk LUKS Ama-
tor Juchnowiec, 69 kg Aleksandra Bartczak 
LUKS Warmia Lidzbark Warmiński, 73 kg 
Wiktoria Udenyi WLKS Nowe Iganie Siedlce

Juniorki/młodzieżowki: 50 kg Monika Bo-
rowska KS wWschód Białystok, 53 kg Daria 
Jaczyńska GKS Piast Wola, 57 kg Anastasija 
Lebiedeva, 59 kg Anastasija Padoshyk, 62 kg 
Olha Padoshyk – wszystkie MKS Cement 
Gryf Chełm, 65 kg Wiktoria Staneta Stow. 
Centrum SiR Staszów, 68 kg Julia Łochowska 
MLUKS Gwiazda Szczuczyn, 72 kg Paulina 
Martyka MULKS Junior Dzierżoniów; 76 kg 
Patrycja Pochowska ULKS Gryf Wojnowo.

Mistrzynie Zrzeszenia

Jedną z imprez towarzyszących XXIV 
Ogólnopolskim Igrzyskom LZS Spała 2021 
były Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. 
Do walki o medale wśród kobiet przystą-
piło 8 reprezentacji wojewódzkich, wśród 
mężczyzn było tych drużyn 9. Klasyfikację 
punktową mistrzostw wygrało woj. war-
mińsko-mazurskie przed wielkopolskim 
i pomorskim.

Mistrzyniami Zrzeszenia zostały Urszula 
Bober i Wiktoria Stępień z woj. warmiń-
sko-mazurskiego, wicemistrzyniami siat-
karki z woj. wielkopolskiego – Kamila Pła-
czek i Katarzyna Pawlicka, na najniższym 
stopniu podium stanęły zawodniczki z woj. 
pomorskiego – Aleksandra Lange i Paulina 
Kirszenstein.

Mistrzami Zrzeszenia zostali zawodni-
cy z woj. mazowieckiego, wicemistrzami 

Samuel Wróbel i Konrad Janorski z woj. 
warmińsko-mazurskiego, brązowy medal 
wywalczyli siatkarze z woj. podlaskiego – 
Dawid Skiepko i Mateusz Kardasz.

Młodziczka: kat. 33 kg Nikola Silniewicz 
MKS Cement Gryf Chełm, kat. 39 kg Maja 
Rafalska MLUKS Orlik Wierzbica, kat. 42 
kg Anna Staniak LKS Znicz Chęciny, kat. 
46 kg Natalia Orzyp ZKS Sokół Lublin, kat. 
50 kg Zuzanna Horbik ULKS Bizon Milicz, 
kat. 54 kg Anna Flis LUKS Suples Kraśnik, 
kat. 58 kg Kinga Wojnarska LKS Orzeł Na-
mysłów, kat. 62 kg Natalia Małek LUKS 
Stróża, kat. 66 kg Agnieszka Bryczek LUKS 
Suples Kraśnik.
Młodzik: 38 kg Marcel Kurczuk ZKS So-
kół Lublin, 41 kg Oskar Jedut MLKS Agros 
Żary, 44 kg Szymon Godun KS Wschód 
Białystok, 48 kg Damian Kaciniel MLKS 
Agros Żary, 52 kg Filip Wnorowski KS 
Wschód Białystok, 57 kg Tymoteusz Za-
wadzki MLKS Sokół Lubawa, 62 kg Szy-
mon Wilk ZKS Radomsko, 68 kg Maksy-
milian Szwalikowski MKS Cement Gryf 
Chełm, 75 kg Michał Woźniak MKS Ce-
ment Gryf Chełm, 85 kg Mikołaj Carewicz 
UKS Feniks Krynki.

Mistrzowie KZ LZS
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W dniach 11 – 12 września na torach KS 
Stella w Kielcach odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w Łucznictwie. 
O medale walczyli kadeci, juniorzy i mło-
dzieżowcy – 139 zawodników z 14 klubów 
reprezentujących 9 województw. 

Klasyfikację klubową wygrał LKS Łucz-
nik Żywiec przed LKS Mazowsze Teresin 
i UKS Tramp Jarosław, wojewódzką śląskie 
przed mazowieckim i podkarpackim. 

Organizatorem mistrzostwa było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i KS Stella Kielce, partnera-
mi: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Kiel-
cach i Świętokrzyski Okręgowy Związek 
Łuczniczy w Kielcach. Mistrzostwa dofinan-
sowało Ministerstwo KSportu i Turystyki.

Wśród młodzieżowców mistrzem Zrze-
szenia został Kamil Siczek z KS Społem 
Łódź, wicemistrzem Ryszard Topolnicki 
z UKS Tramp Jarosław, brązowy medal wy-
walczył Jakub Smoliński ULKS Zryw Do-

brcz. Wśród kobiet w tej kategorii wiekowej 
mistrzynią Zrzeszenia został Anna Tobo-
lewska z ULKS Zryw Dobrcz, wicemistrzy-
nią Marta Narloch z LKS Mazowsze Teresin, 
brązowy medal zdobyła Patrycja Okrzesik 
z LKS Łucznik Żywiec.

Mistrzem Zrzeszenia w kategorii junior 
został Andrzej Nieścior z UKS Talent Wro-
cław, wicemistrzem Krystian Kryszkiewicz 
z LKS Mazowsze Teresin, brązowym me-
dalistą Wiktor Dziedzic z KS Stella Kielce 
Wśród juniorek triumfowała Maryna Stach 
z MLKS Czarna Strzała Bytom, drugie miej-
sce zajęła Klaudia Płaza z LKS Łucznik Ży-
wiec, a trzecie Maria Małolepsza z LKS Ma-
zowsze Teresin. 

Mistrzem Zrzeszenia LZS w kategorii ka-
det został Jakub Bąk z LKS Łucznik Żywiec 
(mistrz OOM), wicemistrzem Kamil Bur-
giel MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska, 
trzecie miejsce zajął Wiktor Kutyła z UKS 

Tramp Jarosław. Wśród kadetek najlepsza 
okazała się Alicja Zygmunciak z LKS Ma-
zowsze Teresin (srebrna medalistka OOM), 
druga była jej koleżanka klubowa Oliwia 
Dylik (brązowa medalistka OOM), a trzecia 
Urszula Kutyła z UKS Tramp Jarosław (brą-
zowa medalistka OOM).

W dniach 17 – 18 września na Jeziorze 
Wolsztyńskim odbyły się XXI Otwarte Mi-
strzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Junio-
rów i Młodzików w kajakarstwie oraz Regaty 
Dzieci o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej. 

Do Wolsztyna przyjechało 294 zawod-
ników z 15 klubów, z czego 70 kajakarzy 
z 7 klubów to reprezentanci Ludowych 
Zespołach Sportowych. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in.: olimpijczycy – Beata 
Sokołowska, Andrzej Klimaszewski, Ry-
szard Oborski oraz Jacek Skrobisz – Staro-
sta Wolsztyński, Wojciech Lis – Burmistrz 
Wolsztyna, Krzysztof Piasek – Sekretarz 
Rady Głównej KZ LZS, który dokonał ofi-
cjalnego otwarcia mistrzostw, Ireneusz Pra-
charczyk – Prezes Wielkopolskiego Związku 
Kajakowego. Ponadto gościem zawodów 
był Jarosław Pieczuro, członek zarządu fir-
my farmaceutycznej Biofarm, wspierającej 
ponad 3000 młodych polskich zawodni-
ków z 35 klubów, uprawiających sport w 10 
dyscyplinach sportowych, w tym kajakarzy 
UMKS „Zryw” Wolsztyn. 

Pogoda nie rozpieszczała uczestników re-
gat – od rana padał deszcz, a temperatura 
wahała się w granicach 12 – 14° C. Pomimo 
trudnych warunków pogodowych zawody 
udało się przeprowadzić zgodnie z zaplano-
wanym programem minutowym. 

Rozegrano 30 wyścigów w 4 katego-
riach wiekowych. Klasyfikację klubową 
Mistrzostw KZ LZS wygrał UMKS Zryw 
Wolsztyn przed UKS Copal Trzcianka 
i LKK Hubertus Biały Bór, kolejne miejsca 
zajęli: UKS Błyskawica Rokietnica, MOSW 
Choszczno, UKS Zalew Jerzykowo i UKS 
Dojlidy Białystok. Klasyfikację wojewódzką 
wielkopolskie przed zachodniopomorskim 
i podlaskim.

Klasyfikację klubową Regat Dzieci o Pu-
char Ziemi Wolsztyńskiej wygrał G’Power 
Gorzów przed UMKS Zryw Wolsztyn i UKS 
Zalew Jerzykowo (startowało 12 klubów).

Organizatorami mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS w Poznaniu, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Wolsztynie i UMKS Zryw Wolsztyn. 
Partnerami Burmistrz Wolsztyna i Powiat 
Wolsztyński. Zawody zostały dofinansowa-
ne przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Mistrzowie i mistrzynie KZ LZS
Mistrzem Zrzeszenia LZS w K-1 1000 

m juniorów młodszych został Kacper Ja-
strząb z UMKS Zryw Wolsztyn. Wśród 
młodzików w tej konkurencji mistrzem 
LZS został Mateusz Nieborak UMKS Zryw 
Wolsztyn. Wśród juniorów mistrzem Zrze-
szenia został Krzysztof Jokiel UMKS Zryw 

Wolsztyn. Mistrzynią Zrzeszenia młodzi-
czek w K-1 1000 m została Barbara Jokiel 
UMKS Zryw Wolsztyn. Mistrzyniami Zrze-
szenia w K-2 1000 m juniorek młodszych 
zostały Zofia Hofman i Justyna Matysiak 
UMKS Zryw Wolsztyn. Mistrzami Zrzesze-
nia w K-2 1000 m młodzików zostali Mate-
usz Nieborak i Mateusz Majza UMKS Zryw 
Wolsztyn. Mistrzynią Zrzeszenia K-1 1000 
m młodziczek (rocznik 2008) została Natalia 
Szczepaniak UMKS Zryw Wolsztyn. W K-2 
1000 m juniorów młodszych mistrzami LZS 
zostali Kacper Jastrząb i Filip Kujawa UMKS 
Zryw Wolsztyn. W C-1 1000 m juniorów 
młodszych mistrzem Zrzeszenia został Ma-
ciej Suprun UKS Dojlidy Białystok. W K-2 
1000 m młodziczek mistrzyniami Zrzesze-
nia zostały Barbara Jokiel i Natalia Szcze-
paniak UMKS Zryw Wolsztyn. Mistrzem 
w K-1 1000 m młodzików (rocz. 2008) 
został Mikołaj Kaźmierczak UMKS Zryw 
Wolsztyn. Mistrzami Zrzeszenia w K-2 1000 
m juniorów zostali Krzysztof Jokiel i Patryk 
Tomaszewski UMKS Zryw Wolsztyn. Mi-
strzynią Zrzeszenia w K-1 1000 m juniorek 
młodszych została Zofia Hofman UMKS 
Zryw Wolsztyn.

Ł u c z n i c t w o � K i e l c e

Ka jakarst wo � wolszt yn
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W dniach 16 – 17 października na hali 
LOSIR w Luboniu odbyły się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie 
Stołowym. O medale walczyli młodzicy, 
kadeci, juniorzy i młodzieżowcy – kobiety 
i mężczyźni. Startowało ponad 180 zawod-
ników z 63 klubów reprezentujących 13 
województw. Klasyfikację klubową wygrała 
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki przed 
LKTS Luboń i LUKS Chełmno, klasyfika-
cję wojewódzką wielkopolskie przed mazo-
wieckim i łódzkim.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, bezpośrednim orga-
nizatorem Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS, partnerami: Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, PZTS, 
WZTS, LOSiR w Luboniu i Luboński Klub 
Tenisa Stołowego. Mistrzostwa dofinan-
sowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Na mistrzostwach Krajowe Zrzeszenie LZS 
reprezentowali: Marek Mazur, wiceprze-
wodniczący KZ LZS i Krzysztof Piasek, 
sekretarz KZ LZS.

Zawody stały na niezłym poziomie, kibice 
mogli oglądać bardzo emocjonujące poje-
dynki, szczególnie finałowe. Świetnie do 
tych zawodów przygotowani byli zawodnicy 
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki, którzy 
zgarnęli 5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe 
medale. 

Do walki o tytuł mistrzyni Zrzeszenia 
LZS w kategorii młodziczka przystąpiły 23 

zawodniczki. Najlepszą okazała się pierwsza 
na liście rankingowej Milena Mirecka z KS 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki (aktualna 
mistrzyni Polski), która w bardzo zaciętym 
finale pokonała 3:2 Marię Toborek z UKTS 
Sokół Orzesze (brązowa medalistka MP), 
drugą na liście rankingowej. 

O medale w kategorii młodzik walczyło 
31 zawodników. Zacięty pojedynek o tytuł 
mistrza Zrzeszenia stoczyli brązowy meda-
lista mistrzostw Polski Adam Smoter z KS 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki (pierwszy na 
liście rankingowej) i Samuel Michna z UKS 
Lis Sierakowice (trzeci na liście rankingo-
wej), który na MP zajął miejsce 5-8. Wygrał 
3:2 zawodnik „Bogorii”. 

Mistrzynią Krajowego Zrzeszenia LZS 
w kategorii kadetka została Zofia Śliwka 
z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki – aktu-
alna mistrzyni Polski. Ku radości lokalnych 
kibiców o tytuł mistrza Zrzeszenia w kate-
gorii kadet walczyło dwóch zawodników 
LKTS Luboń – Kamil Kostyk (pierwsze 
miejsce w rankingu), który w mistrzo-
stwach Polski zajął miejsce 5-8 i Damian 
Pyśk (trzecie miejsce w rankingu) – w MP 
miejsce 9-16. Wygrał 3:1 Kamil Kostyk. 
Na mistrzostwach zabrakło dwóch naszych 
najlepszych kadetów – Alana Kulczyckiego 
i Michała Wandachowicza – obaj UKS 
Dojlidy Białystok – mistrza i wicemistrza 
Polski. 

Do walki o tytuł mistrzyni Zrzeszenia 

wystartowało 19 juniorek. Nieoczekiwanie 
najlepsza okazała się Agnieszka Piłat z LUKS 
Chełmno, szósta na liście rankingowej, która 
w finale pokonała 3:0 swoją koleżankę klu-
bową Martę Drąg (pierwsze miejsce w ran-
kingu), najlepszą zawodniczkę Zrzeszenia 
na MP – miejsce 9-16. Nie było niespo-
dzianek w walce o tytuł mistrza Zrzeszenia 
wśród juniorów, których w turnieju starto-
wało 24. Mistrzem został Michał Gawlas 
z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki (pierw-
sze miejsce w rankingu, na mistrzostwach 
Polski miejsce 5-8), który w finale pokonał 
3:1 Jakuba Kwapisia z MLKS Ostródzianka 
Ostróda (drugie miejsce w rankingu). 
W mistrzostwach zabrakło dwóch naszych 
najlepszych juniorów – mistrza i wicemi-
strza Polski – Miłosza Redzimskiego z KS 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki i Macieja 
Kubika z KS Dekorglass Działdowo.

O tytuł mistrzyni Zrzeszenia w kategorii 
młodzieżówka walczyło 18 zawodniczek. 
W finale zmierzyły się dwie koleżanki klubo-
we – Martyna Lis (trzecie miejsce w rankin-
gu) i Katarzyna Trochimiuk (czwarte miej-
sce w rankingu) – z KS Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki. Po niezwykle emocjonującym 
meczu 3:2 wygrała Martyna Lis. W mistrzo-
stwach zabrakło dwóch naszych najlepszych 
zawodniczek, które na mistrzostwach Polski 
w maju br. zdobyły brązowe medale – Mai 
Miklaszewskiej z KTSK GOSRiT Luzino 
i Aleksandry Michalak z Warmii Lidzbark 
Warmiński.

W turnieju młodzieżowców startowało 
19 zawodników. Mistrzem Zrzeszenia został 
Jakub Jankowski z KS Polonia Śmigiel 
(drugie miejsce w rankingu, miejsce 9-16 
na mistrzostwach Polski), który w finale 
pokonał 3:0 Oskara Jadacha z LZS SKS 
Raszówka (czwarte miejsce w rankingu, 
miejsce 17-24 na MP). Najlepszym zawod-
nikiem Zrzeszenia w tej kategorii wieko-
wej jest Samuel Kulczycki z Dekorglass 
Działdowo – mistrz Polski, a także mistrz 
Polski seniorów.

W dniach 15 – 17 października na torze 
w Pruszkowie odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Toro-
wym w kategoriach junior młodszy, junior, 
orlik – kobiety i mężczyźni. W ramach mi-
strzostw rozegrane zostały cztery konkuren-
cje: scratch, keirin, wyścig punktowy i sprint 
drużynowy. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Mazowieckie Zrzeszenie 

LZS, współorganizatorem LUKS Trójka Pia-
seczno. Mistrzostwa uzyskały dofinan Spor-
tu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego.

Mistrzynią Zrzeszenia w keirnie wśród ju-
niorek młodszych została Eliza Rabażyńska 
z ALKS Stal Bigstar Huge Grudziądz, wśród 
juniorek najlepsza była Joanna Błaszczak 
z UKS TFP Jedynka Kórnik, najlepszą or-
liczką okazała się Paulina Petri z KS Społem 

Łódź. Mistrzem Zrzeszenia w keirinie w ka-
tegorii junior młodszy został Julian Gabru-
sewicz z UKS TFP Jedynka Kórnik, wśród 
juniorów triumfował Tomasz Dobrzyń-
ski z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, 
wśród orlików najlepszy był Mateusz Szta-
ruch z KLTC Konin.

W sprincie drużynowym wśród juniorek 
młodszych mistrzyniami Zrzeszenia zostały 
zawodniczki ALKS Stal Bigstar Huge Gru-

T e n i s  S t o ł o w y � L u b o ń
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Trasę zlokalizowaną na terenie parkowo-
pałacowym w Szczekocinach zna doskonale 
większość kolarzy przełajowych. Już wielo-
krotnie odbywały się tu Mistrzostwa Polski 
– ostatnie w ubiegłym roku. W tym roku, 
14 listopada, odbyły się tu Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS – o tytuły walczyli 
juniorzy młodsi, juniorzy i orlicy (kobiety 
i mężczyźni), młodzicy zaś rywalizowali 
o Naramiennik Przewodniczącego KZ LZS. 
Nasze mistrzostwa odbyły się razem z XXV 
Międzynarodowym Wyścigiem – Memoria-
łem Trenera Edwarda Pelki, kolarze walczyli 
też o Puchar Burmistrza MiG Szczekociny 
Jacka Lipy oraz Puchar Starosty Zawierciań-
skiego Gabriela Dorsa. 

Startowało ponad 200 zawodniczek i za-
wodników w kategorii od żaka do mastersa. 
Zawody zostały świetnie zorganizowane, na 
przygotowanie trasy zużyto 5000 m siatki 
i 800 palików, wzdłuż całej trasy ustawione 
sporo flag LZS – wszystko to zasługa dyrek-
tora mistrzostw Dariusza Skorupy.

Organizatorem tych połączonych imprez 
kolarskich byli: Miasto i Gmina Szczekociny, 
MGOKiS Szczekociny i nasz klub MGLKS 
„Olimpijczyk” Szczekociny, współorganiza-
torami: Krajowe Zrzeszenie LZS i Starostwo 
Powiatowe w Zawierciu. Krajowe Zrzeszenie 
LZS na imprezie reprezentował Marek Ma-
zur, wiceprzewodniczący RG KZ LZS. Mi-

strzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS zostały 
dofinansowane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Wśród młodzików, którzy rywalizowali 
o Naramiennik Przewodniczącego KZ LZS 
najlepszy był Jan Kupras z KLKS Azalia 
Brzóza Królewska, drugie miejsce zajął Łu-
kasz Rutkowski UKS Avatar, trzecie Igor 
Juszczak z UKS Koźminianka Koźminek. 
Chłopcy ścigali się na dystansie 8,4 km. 
Młodziczki rywalizowały na nieco krótszej 
trasie – 5,6 km. „Naramiennik” zdobyła Ma-
ria Okrucińska z UKS Copernicus CCC/
SMS Toruń, druga była Agata Sekta UKS 
Avatar, trzecia Kinga Słomka Stowarzysze-
nie Kolarskie Mikołów.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
wśród juniorów młodszych został Oskar 
Maśka z MGLKS Olimpijczyk Szczekociny, 
wicemistrzem Bartosz Łyżwa UKS Ava-
tar, brązowy medal wywalczył Jeremiasz 
Twardosz UKKS Imielin Team. Zawodnicy 
rywalizowali na dystansie 14 km. Juniorki 

młodsze miały do pokonania 8,6 km. Złoty 
medal zdobyła Aleksandra Stawiraj z UKS 
Koźminianka Koźminek, srebrny Milena Ta-
rasiewicz, brązowy Zuzanna Marecka – obie 
UKS Wygoda Białystok. Wśród juniorek mi-
strzynią Zrzeszenia została Karolina Karpiń-
ska MLKS Baszta Bytów, wicemistrzynią Łu-
cja Szramowska UKS Avatar, brązowy medal 
zdobyła Julia Gajdzik Stowarzyszenie Kolar-
skie Mikołów. Wśród juniorów triumfował 
Brajan Świder KS Luboń Skomielna Biała, 
drugie miejsce zajął Kacper Krupa MGLKS 
Olimpijczyk Szczekociny, trzecie Mikołaj 
Kubica UKS Koźminianka Koźminek.

Mistrzynią Zrzeszenia w kategorii orlicz-
ka została Julia Zięba LKK LUKS Sławno, 
wicemistrzynią Wiktoria Gładosz KKS Go-
styń. Wśród orlików mistrzem został Patryk 
Janiszewski MGLKS Błękitni Mexller Ko-
ziegłowy, wicemistrzem Konrad Panglisz 
UKS Wygoda Białystok, brązowy medal 
zdobył Kacper Maciejuk KS Pogoń Mosto-
stal Puławy.

dziądz I – Nikola Jankowska, Natalia Gło-
wacka i Eliza Rabażyńska, wśród juniorek 
UKS Copernicus CCC/SMS Toruń – Olga 
Wankiewicz, Agata Kowalska i Sara Pru-
sińska, wśród orliczek zawodniczki UKS 
TFP Jedynka Kórnik – Tamara Szalińska, 
Joanna Błaszczak i Zofia Picz. Wśród ju-
niorów młodszych w tej konkurencji naj-
lepsi byli kolarze ALKS Stal Bigstar Huge 
Grudziądz – Wiktor Kurek, Igor Włodar-
czyk i Kamil Zieliński, wśród juniorów 
tytuł mistrzowski również powędrował do 
kolarzy z grudziądzkiej Stali. W drużynie 
mistrzów ścigali się: Tomasz Dobrzyński, 
Radosław Laskowski i Gracjan Dąbrowski. 
Wśród orlików mistrzami Zrzeszenia zo-
stali zawodnicy GKS Cartusia w Kartuzach 
Bike Atelier – Adam Woźniak, Jakub Sosz-

ka i Radosław Lewandowski.
Mistrzynią Zrzeszenia w wyścigu scratch 

w kategorii juniorka młodsza została Maria 
Klamut z KS Społem Łódź, wśród juniorek 
najlepsza była Zuzanna Chylińska z ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, wśród orli-
czek triumfowała Oliwia Majewska z Mat 
Atom Deweloper Wrocław. Wśród juniorów 
młodszych mistrzem Zrzeszenia został Ja-
kub Biernacki z KKS Gostyń, wśród junio-
rów Dominik Ratajczak z UKS Copernicus 
CCC/SMS Toruń, wśród orlików Dawid Mi-
gas z KLTC Konin.

Mistrzynią Zrzeszenia w wyścigu punk-
towym juniorek młodszych została Oli-
wia Kępczyńska z ALKS Stal Bigstar Huge 
Grudziądz, wśród juniorów młodszych Igor 
Włodarczyk z ALKS Stal Bigstar Huge Gru-

dziądz. Mistrzynią Zrzeszenia juniorek zo-
stała Martyna Szczęsna z WMKS Olsztyn, 
mistrzem Łukasz Juszczak z UKS Koźmi-
nianka Koźminek. Wśród orliczek najlepsza 
była Karolina Kumięga TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team, wśród orlików Dawid 
Migas z KLTC Konin.
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Ogólnopolskie zawody lekkoatletyczne 
oraz Mistrzostwa KZ LZS U23 odbyły się 
w dniach 27-28 sierpnia w Spale. W za-
wodach startowali zawodnicy z ponad 70 
klubów reprezentujących 14 województw. 
Klasyfikację klubową wygrało KS Podla-
sie Białystok przed AML Słupsk oraz PLKS 
Gwda Piła i KS SMS Szklarska Poręba. Kla-
syfikację wojewódzką punktową: wielkopol-
skie przed podlaskim i warmińsko-mazur-
skim. Mimo, że był to prawie koniec sezonu 
padło wiele rekordów życiowych, a całe za-
wody stały na niezłym poziomie. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Łodzi. Impreza została dofinansowa-
na przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zwycięzcy zawodów – kobiety

W biegu na 100 m zwyciężyła Wiktoria 
Rutkowska ULKS Orneta, bieg na 200 m wy-
grała Nikola Horowska z WMLKS Nadodrze 
Powodowo. W biegu na 400 m triumfowała 
Anna Leszczyńska z KS Podlasie Białystok. 

Bieg na 800 m wygrała Justyna Jelska KS 
Podlasie Białystok, najlepsza na 1500 m była 
Natalia Bielak KS SMS Szklarska Poręba. 
W biegu na 3000 m zwyciężyła z rekordem 
życiowym Julia Ścisłowska z KS SMS Szklar-
ska Poręba. Bieg na 100 m ppł wygrała Julia 
Winogrodzka z UKS Czapla Białe Błota (re-
kord życiowy) a bieg na 400 m ppł zakończył 
się zwycięstwem Anny Leszczyńskiej z KS 
Podlasie Białystok. W skoku wzwyż zwycię-
żyła Hanna Grabowska z AML Słupsk, skok 
w dal wygrała Nikola Horowska WMLKS 
Nadodrze Powodowo, a trójskok Klaudia Na-
zarowicz UKS Sokół Węgorzewo. W pchnię-
ciu kulą najlepsza była Martyna Karwowska 
KS Podlasie Białystok, rzut dyskiem wygrała 
Paulina Polańska LKS Lubusz Słubice, rzut 
oszczepem Wiktoria Siembrzuch MLKS 
Nadwiślanin Chełmno. Chód wygrała Mag-
dalena Czwojdrak UKS Orkan Środa Wlkp. 
W sztafecie 4x100 najlepsze było woj. wiel-
kopolskie, przed warmińsko-mazurskim 
i małopolskim, w sztafecie 4x400 m starto-
wały tylko dwa województwa – wygrało pod-
laskie przed warmińsko-mazurskim.

Zwycięzcy zawodów – mężczyźni

Bieg na 100 m i 200 m z nowymi rekor-
dami życiowymi wygrał Marek Zakrzewski 
AML Słupsk. Bieg na 400 m wygrał Szymon 
Mikołajczak MKS Czechowice Dziedzice, 
w biegu na 800 m triumfował Jakub Strzel-
czyk UKS Olimp Kozienice (rekord życio-
wy). Bieg na 1500 m wygrał Konrad Pogo-
rzelski z Adam Draczyński Running Team 
Nowa Sól, w biegu na 3000 m najlepszy był 
Patryk Szmit KS SMS Szklarska Poręba (re-
kord życiowy). Bieg na 5000 m wygrał Ma-
teusz Lipiński AML Słupsk. W biegu na 110 
ppł najlepszy był Krystian Siniło KS Podla-
sie Białystok, a w biegu na 400 m ppł Bartło-
miej Wymazała KS SMS Szklarska Poręba. 

W skoku wzwyż triumfował Jakub Pająk 
UKS Błyskawica Domaniewice z nowym 
rekordem życiowym. Skok w dal wygrał 
Krzysztof Wyrwas LKS Lubusz Słubice, 
w trójskoku najlepszy był Szymon Gabry-
siak MUKS Park Zduńska Wola (rekord 
życiowy). 

Pchnięcie kulą wygrał Wojciecha Marok 
MKL Jurand Szczytno, podobnie jak rzut 
dyskiem. W rzucie oszczepem najlepszy był 
Dawid Wegner LUKS Start Nakło. Chód na 
10 000 m wygrał Arkadiusz Schiedel MLKS 
Nadwiślanin Chełmno. Sztafetę 4x100 
m wygrało woj. warmińsko-mazurskie 
przed małopolskim i wielkopolskim, z ko-
lei sztafetę 4x400 m wygrało wielkopolskie 
przed pomorskim i łódzkim.

L e k k o a t l e t y k a � S pa ł a

XXVI Ogólnopolskie i Woje wódz kie Biegi 
Przełajowe LZS im. Wojciecha Świątka tra-
dycyjnie odbyły się na terenie parku Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
z metą na stadionie KS Szczerbiec w Wol-
borzu 2 października. Każdego roku w tej 
imprezie bierze udział kilkuset uczestników, 
w tym roku było ich prawie 400. 

Od 2017 roku masowe biegi przełajowe 
w Wolborzu noszą imię zmarłego w 2015 
roku Wojciecha Świątka. Był on zasłużo-
nym działaczem LZS na Ziemi Łódzkiej. 
Urodził się w 1952 roku. Od 1975 r. zwią-
zany był Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS 
w Sieradzu, gdzie w latach 1984-1988 peł-
nił funkcję sekretarza rady. Od 1988 roku 
działał w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS 
w Łodzi.

Organizatorem imprezy było Kra jo we 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrze szenie 
LZS w Łodzi, partnerami Urząd Mar szał-
kowski w Łodzi, Starostwo Powia to we 
w Piotrkowie Trybunalskim i Urząd Miejski 
w Wolborzu. Impreza została dofinan so-
wana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zawodnicy rywalizowali, w zależności od 
kategorii wiekowej, na dystansach od 600 

metrów do 5 km. Rozegrano 16 biegów przy 
pięknej słonecznej pogodzie. Klasyfikację 
klubową wygrał LKS Koluszki przed LZS 
Rozprza i MLUKS Rawa Mazowiecka (star-
towało 21 klubów), wojewódzką: łódzkie 
przed mazowieckim i świętokrzyskim. 
W klasyfikacji gmin najlepsza była Rawa 
Mazowiecka, w wśród powiatów – piotr-
kowski.

XXVI Ogólnopolskie i Wojewódzkie Biegi Przełajowe LZS 
im. Wojciecha Świątka – Wolbórz 2021

M i s t r z o s t wa  Kr a jowego Zr zeszenia  LZS
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Zawsze na uroczystym otwarciu naszych 
igrzysk ogłasza się gospodarza kolejnych 
i następuje symboliczne przekazanie flagi 
LZS. Wiemy więc, że w 2022 roku gościć 
będziemy w Słubicach, a organizatora-
mi XXV Jubileuszowych Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS będzie Krajowe Zrzeszenie LZS 
i Lubuskiego Zrzeszenie LZS.

Tegoroczne XXIV Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS oraz towarzyszące im Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach 
kobiet, zapasach mężczyzn w stylu wol-
nym i klasycznym, podnoszeniu ciężarów, 

lekkoatletyce U23 oraz siatkówce plażowej 
odbyły się w Spale, na terenie Ośrodka 
Przygotowań Olimpijskich, w dniach 26-28 
sierpnia. Przez dwa dni w zawodach sporto-
wych wzięło udział ponad 1500 zawodników, 
wszystkich uczestników było prawie 1800 
(sędziowie, trenerzy, opiekunowie grup, 
obsługa techniczna, wolontariusze, goście). 
Patronat honorowy nad naszymi impre-
zami w tym roku sprawowali: Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Anna Krupka 
i Marszałek Województwa Łódzkiego 
Grzegorz Schreiber, patronat sportowy 
Polski Komitet Olimpijski. Ambasadorami 
byli: mistrz olimpijski Szymon Kołecki, 
jeden z najlepszych biegaczy na świecie 
na 800 m Adam Kszczot, mistrz olim-
pijski w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew 
Bródka i Artur Kozłowski, maratończyk 
i biegacz na długich dystansach, olimpij-
czyk. Igrzyska dofinansowało Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz liczna grupa sponsorów.

Już rankiem 27 sierpnia w spalskim 
ośrodku było gwarno i pracowicie. Zaczęły 
się eliminacje we wszystkich igrzyskowych 
i mistrzowskich konkurencjach. Tego same-
go dnia na stadionie lekkoatletycznym odbyła 
się uroczystość otwarcia igrzysk. Wszystkich 
uczestników i gości powitał Marek Mazur, 
przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Łodzi oraz wiceprzewodniczący KZ 
LZS — gospodarz imprezy. Wśród gości 
byli m.in.: poseł Marek Matuszewski — 
z-ca przewodniczącego Sejmowej Komisji 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, jej 
członkowie, posłowie: Mieczysław Baszko, 
przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS i Tadeusz Tomaszewski, przewod-
niczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 
Łukasz Rzepecki, doradca Prezydenta RP, 
Damian Kumert, reprezentujący Marszałka 
Województwa Łódzkiego Grzegorza 
Schreibera, Mieczysław Nowicki, wicepre-
zes PKOl, Adam Kaźmierczak,wiceprezes 
PZPN. Obecni byli również nestorzy 
Ludowych Zespo łów Sportowych, m.in.: 
Honorowy Prze wodniczący KZ LZS 
Roman Jagieliński, Honorowi Członkowie 
KZ LZS Stanisław Kopeć, Ryszard Lech 
i Mieczysław Nowa kowski.

Otwarcie igrzysk odbyło się zgodnie 
z ceremoniałem olimpijskim – na płytę sta-
dionu wprowadzono sztandary Krajowego 
Zrzeszenia LZS oraz wszystkich wojewódz-
kich zrzeszeń, na maszt wciągnięto flagę 
LZS, znicz zapaliła Oliwia Drzazga (UMLKS 
Radomsko), która kilka dni wcześniej zdo-
była złoty medal mistrzostw Europy U17 
w podnoszeniu ciężarów, ona też w imieniu 
zawodników złożyła ślubowanie, w imieniu 
sędziów i trenerów takie ślubowanie złożył 
jej trener Sławomir Bera. Listy do uczestni-
ków igrzysk przesłali Prezydent RP Andrzej 
Duda oraz minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu Piotr Gliński.

Następnie zaproszeni goście wręczyli 
przedstawicielom wszystkich województw 
puchary za udział w igrzyskach (w ostatnich 
latach nie prowadzi się punktacji generalnej 
igrzysk). 

Oprócz rywalizacji w rekreacji i zawo-
dach integracyjnych jedną z imprez dodat-
kowych było spotkanie weteranów LZS, 
którego gospodarzem był Honorowy 
Przewodniczący KZ LZS Roman Jagieliński, 
a jego uczestnicy jako pierwsi mogli się 
wpisać do specjalnej Księgi Pamiątkowej 
75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.

W ubiegłym roku z powodu pande-
mii nie udało się przeprowadzić podsu-

mowania działalności Zrzeszenia za roku 
2020, nagrodzić najlepsze zrzeszenia woje-
wódzkie i kluby oraz finalistów konkursu 
„Promowanie i upowszechnianie aktywno-
ści fizycznej poprzez wyróżnienie najlep-
szych projektów realizowanych w środowi-
sku wiejskim”. Zaległa uroczystość odbyła 
się w jednej z sali spalskiego ośrodka, która 
została przystrojona planszami z wystaw 
75-lecia LZS — plansze pochodziły z wysta-
wy otwartej 16 marca 2021 roku w Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie oraz 
wystawy „75 lat LZS na Pomorzu” otwar-
tej 18 czerwca w Luzinie, woj. pomorskie. 
Działacze z Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
przywieźli również mnóstwo eksponatów 
z tej wystawy — sztandary, puchary, kroniki, 
medale, odznaki, proporczyki itp. 

R e k r e a c j a

W bloku rekreacyjnym mogli starto-
wać zawodnicy z rocznika 2003 i starsi. 
Rozegrano 12 konkurencji, startowało 460 
osób. Klasyfikację punktową wygrało woj. 
lubelskie, drugie miejsce zajęli gospoda-
rze — woj. łódzkie, trzecie woj. śląskie. 
Klasyfikację medalową wygrało również 
woj. lubelskie, przed woj. mazowieckim 
i łódzkim. Emocje jak zwykle były duże, 
doping kolegów i kibiców rewelacyjny, i co 
najważniejsze — zawody odbyły się przy 
sprzyjającej pogodzie.

W piłce nożnej kobiet złoty medal 
zdobyły zawodniczki z woj. lubelskiego, 
wśród mężczyzn triumfowali piłkarze 
z woj. mazowieckiego. Najlepsze siatkarki 
(drużyny trzyosobowe) miało woj. śląskie, 
a najlepszych siatkarzy woj. mazowieckie, 
w koszykówce (też trzyosobowej) złote 
medale wywalczyli zawodnicy z zawodnicz-
ki z woj. łódzkiego. W przeciąganiu liny, 
które nadzorowali sędziowie z Polskiego 
Związku Przeciągania Liny, zarówno wśród 
kobiet jak i mężczyzn triumfowali przedsta-
wiciele woj. lubelskiego (od lat nie ma nich 

D o  z o b a c z e n i a  w  S ł u b i c a c h !
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mocnych). W trójboju władz startowała 
trzyosobowa drużyna, składająca się z pra-
cownika samorządowego, członka Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS oraz dzia-
łacza samorządowego. Każdy z nich oddał 
strzały na bramkę, rzuty lotką i strzały 
z wiatrówki. Najlepsza okazała się drużyna 
z woj. mazowieckiego w składzie: Sebastian 
Szczypecki, Ryszard Kosiec i Sławomir 
Olejniczek. Złoty medal w wyciskaniu 
odważnika wśród kobiet w kat. wagowej do 
70 kg zdobyła Hanna Maszkiewicz z woj. 
zachodniopomorskiego, a w kat. +70 kg 
Katarzyna Pietrzela z woj. lubelskiego. 
Wśród mężczyzn w tej konkurencji na naj-
wyższym stopniu podium w kat. wagowej 
do 85kg stanął Adam Kozyra z woj. lubel-
skiego. Kibice z niedowierzaniem patrzyli 
na zwycięzcę w kat +85 kg Mariana Dorawę 
z woj. pomorskiego, który osiągnął rewela-
cyjny wynik, wyciskając odważnik aż 157 
razy! Nową konkurencją na igrzyskach był 
dwubój składający się ze strzelania lasero-
wego i biegu na 400 m. Drużyna składała 

się z dwóch osób, w tym minimum jedna 
kobiet. Najpierw zawodnicy strzelali, potem 
biegli i ponownie strzelali. Konkurencję tę 
wygrali zawodnicy z woj. łódzkiego.

I n t e g r a c j a

37 niepełnosprawnych intelektualnie 
spor  to w  ców z 5 województw brało udział 
w za wodach lekkoatletycznych i rekreacyj-

nych. Zawodnicy rywalizowali w następu-
jących konkurencjach: bieg na 60 m, skok 
w dal i rzut piłką lekarską oraz w rzutach 
piłką na palik, lotką i strzelaniu na bramkę. 
Klasyfikację punktową wygrało woj. łódz-
kie przed śląskim i wielkopolskim, kolej-
ne miejsca zajęły woj. kujawsko-pomorskie 
i opolskie. Gwiazdą tych zawodów była 
Agnieszka Janota z woj. wielkopolskiego, 
która zdobyła 5 medali — 2 złote i 3 srebrne.

Szesnastu uczestników (po każdym 
z jednego województwa) wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy 
z Historii 75-lecia Ludowych Zespołów 
Sportowych pn. „Wasza historia — naszą 
historią”, która odbyła się podczas XXIV 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale. Po 
emocjonującej walce w finale najlepszy 
okazał się Marek Wolski z woj. kujawsko-
pomorskiego. W nagrodę otrzymał week-
endowy pobyt ufundowaną przez Zamek 
w Uniejowie.

Przed testem pisemnym, który składał 
się z 96 pytań (większość z nich nadesłały 
wojewódzkie zrzeszenia LZS) zawodnicy 
zarzekali się, że nie są zbyt dobrze przygo-
towani, że mieli za mało czasu by ogarnąć 

cały temat. Jednak zdaniem jury poziom 
wiedzy uczestników był wysoki. Widać było, 
że w tym finale centralnym nie spotkali się 
ludzie przypadkowi. 

Do finału ustnego zakwalifikowała się 
szóstka zawodników, która najlepiej pora-
dziła sobie z testem pisemnym. W finale 
rywalizacja była bardzo zacięta. Do ostat-
niej kolejki pytań nie było wiadomo, kto 
zwycięży. Ostatecznie najwięcej punktów 
zgromadzili Stanisław Wrzesiński i Marek 
Wolski, i to oni spotkali się w dogrywce. Po 
trzech dodatkowych pytaniach, wciąż nie 
udało się wyłonić zwycięzcy. Zadecydowało 
czwarte pytanie, o ilość członków Ludowych 
Zespołów Sportowych w roku 1970, kiedy to 
według statystyk Rady Głównej, Zrzeszenie 

liczyło najwięcej członków. Bliżej pra-
widłowej odpowiedzi był Marek Wolski. 
Prawidłowa odpowiedź – 995 269 tysięcy. 

Ostateczna kolejność w finale wyglądała 
następująco: 1. Marek Wolski, woj. kujaw-
sko-pomorskie, 2. Stanisław Wrzesiński, 
woj. śląskie, 3. Piotr Rostkowski, woj. dol-
nośląskie, 4-6. Elżbieta Skalimowska, woj. 
podlaskie, Adam Kosiorek, woj. warmiń-
sko – mazurskie, Tadeusz Lis, woj. pod-
karpackie.

Pozostałe, równorzędne miejsca zajęli: 
Jerzy Misztal, woj. lubelskie, Rafał Głuszek, 
woj. lubuskie, Piotr Mróz, woj. łódzkie, 
Janusz Mentlewicz, woj. małopolskie, 
Sławomir Malanowski, woj. mazowiec-
kie, Tadeusz Walczuk, woj. opolskie, Jan 
Trofimowicz, woj. pomorskie, Magdalena 
Steckiewicz, woj. świętokrzyskie, Eligiusz 
Wachowiak, woj. wielkopolskie i Joanna 
Suleja, woj. zachodniopomorskie.

Odpowiedzi uczestników oceniało jury 
w składzie: Sławomir Majcher, dyrektor 
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, 
Iwona Derlatka, redaktor „Wiadomości 
Sportowych” i strony internetowej oraz 
Paweł Ratkowski, pracownik Biura KZ LZS, 
finał prowadził Henryk Urbaś, znany dzien-
nikarz sportowy i rzecznik prasowy PKOl.

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno-
ściowe medale oraz książki o tematyce spor-
towej ufundowane przez Muzeum Sportu 
i Turystyki w Warszawie i firmę Sendsport.

Marek Wolski najlepszym znawcą historii Ludowych 
Zespołów Sportowych
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Festiwal odbył się w dniach 4-5 września 
w Wiśniowej i był organizowany po raz dru-
gi – pierwszy odbył się w 2020 roku przy 
okazji uroczystości nadania imienia Kazi-
mierza Bubuli miejscowej hali sportowej. 
Kazimierz Bubula zmarł w wieku zaledwie 
50 lat w 2002 roku. W Wiśniowej znał go 

każdy. Był nauczycielem wychowania fizycz-
nego, trenerem biegów narciarskich, działa-
czem sportowym i wychowawcą młodzieży. 
Założył w 1979 roku klub LKS Wiśniowa. 
Zbudował i zmodernizował wiele obiektów 
sportowych na terenie gminy. W kubie pra-
cowała jako trenerka także jego żona, dziś 

prezesem i trenerem jest jego córka Anna, 
doktor nauk z kultury fizycznej, narciarstwo 
uprawiają także jego dwaj synowie i wnuki. 

Była to największa tegoroczna impreza na 
terenie Gminy Wiśniowa. Liczba startują-
cych w różnych zawodach wyniosła ok. 600 
osób. Łącznie przez dwa dni na festiwalu 
bawiło się ok. 1500 osób. To niewątpliwie 
zasługa szerokiej promocji, dzięki niej do 
Wiśniowej przyjechali zawodnicy z całego 
woj. małopolskiego, a nawet z Wrocławia, 
Warszawy, Rzeszowa i Kielc. Czynny był 
punkt szczepień przeciwko Covid-19.

Festyn promowali i brali w nim udział 
znakomici sportowcy: Sylwia Jaśkowiec 
i Marcelina Marcisz (biegi narciarskie, wy-
chowanki klubu) oraz Robert Faron (biegi 
górskie).

W 2021 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 43 projekty. Najwięcej, po cztery, 
zgłosiły województwa łódzkie i świętokrzy-
skie. Do finału jak zwykle dotarło 16 z nich 
– po jednym z każdego woje wództwa. 

16 listopada 2021 roku Krajowa Komisja 
Konkursowa w składzie: Krzysztof Piasek – 
sekretarz RG KZ LZS i przewodniczący Ko-
misji, Marek Mazur, Józef Poterucha i Jan 
Zalewski – wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS, Jacek Kucybała – skarbnik RG KZ LZS, 
Andrzej Cywiński – członek Prezydium 
RG KZ LZS, Marek Cisek, przewodniczący 

GKR KZ LZS – członek oraz Iwona Der-
latka, redaktor „Wiadomości Sportowych” 
– sekretarz Komisji, po zapoznaniu się z do-
kumentacją nadesłaną przez organizatorów, 
postanowiła uszeregować 8 projektów we-
dług miejsc (decydowała ilość punktów), 
pozostałym 8 przyznać równorzędne wyróż-
nienia (różnica w punktacji tych kolejnych 8 
projektów była niewielka). 

W tym roku imprezy, które znalazły się 
w finale organizowano przeważnie w ma-
łych miejscowościach, ale miały one duży 
zasięg – powiatowy, regionalny, a nawet 

wojewódzki. Kilka z nich było w danym re-
gionie największą imprezą przeprowadzoną 
w 2021 roku zarówno ze względu na ilość 
uczestników, jak i kibiców.

Organizatorzy zapraszali na festyny rekre-
acyjno-sportowe, turnieje piłki siatkowej, 
piłki nożnej, piłki ręcznej plażowej, rajdy 
rowerowe, turnieje strzeleckie czy festiwale 
biegów. Wielu z nich „zabłysnęło” także cie-
kawymi konkurencjami

Zadanie dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

• 1.  LKS „Markam” Wiśniowa-Osieczany,  
woj. małopolskie

•  2. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, woj. śląskie
•  3. LKS „Ina” Ińsko, woj. zachodniopomorskie
• 4. UKS przy I LO w Legnicy, woj. dolnośląskie
• 5. LKS „Hucina” w Hucinie, woj. podkarpackie
• 6.  UKS „Serw” Ligowo, woj. mazowieckie
•  7. Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej
•  8. LKS „Dąb” Kłębowo, woj. wielkopolskie
• Równorzędne wyróżnienia:

• LZS „Darzbór” Głusko, woj. lubuskie
•  Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” Miłocin,  

woj. lubelskie
• LUKS „GOKSiT” Suchowola, woj. podlaskie
• SKF LZS „Pogoń” Smętowo Graniczne, woj. pomorskie
• LUKS „Chrobry” Chroberz, woj. świętokrzyskie
• LKS „Rolnik” Biedrzychowice, woj. opolskie
•  UKS „Olimpijczyk” Kowalewo Pomorskie,  

woj. kujawsko-pomorskie
• LZS Nawiady, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie

Lista laureatów

	 LKS	„Markam”	Wiśniowa-Osieczany,	woj.	małopolskie

 Festiwal Sportowy im. Kazimierza Bubuli – Wiśniowa 
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Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej 
poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych 
w środowisku wiejskim”
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W tym roku XXIII Memoriał Jana Cioł-
czyka, który odbył się w ostatni weekend 
sierpnia, połączony został z obchodami, 
przełożonego z poprzedniego roku Jubile-
uszu 70-lecia LKS „Ciężkowianka” Jaworz-
no oraz 75-lecia Zrzeszenia LZS. Było to 
prawdziwe wielopokoleniowe święto. Nic 
więc dziwnego, że w sumie bawiło się nie-
mal 1000 uczestników. Spotkały się na tym 
święcie sport, kultura i historia.

Na strefę sportu składały się: turnieje pił-
karskie trampkarzy, młodzików, żaków oraz 
seniorów, marsz nordic walking dla wszyst-
kich chętnych, siłowanie na rękę (rocznik 
2005 i starsi) oraz wielobój rodzinny. W sa-
mych zawodach wzięło udział przeszło 400 
zawodników w wieku od 5 do 77 lat, 22 te-
amów piłkarskich – ok. 250 piłkarzy, 50 cho-
dziarzy nordic walking, 20 armwrestlerów 

w siłowaniu na rękę, 15 duetów rodzinnych, 
które rywalizowały się różnych konkuren-
cjach rekreacyjnych. 

W strefie rozrywki funkcjonował Dzie-
cięcy Raj i Scena Przyjaciół. Niepubliczne 

Przedszkole i Prywatny Klub Dziecięcy 
„Malutkie Misie” wykonywał dziecięce 
makijaże i przygotował stanowisko z kolo-
rowankami i ilustracjami z piankoliny. Wo-
lontariuszki LKS-u dwoiły się i troiły przy 
balonach animacyjnych, grach i zabawach, 
klockach konstrukcyjnych i stanowisku pla-
stycznym. Milusińscy okupowali dmuchany 
zamek i basen z kulkami, na którym bawili 
się jeszcze po zmroku.

Na Scenie Przyjaciół najmłodsi arty-
ści – dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 
przedstawiły program wokalno-liryczny. 
Aplauz widowni wzbudziła mistrzowska 
para taneczna Natalia Sikora – Piotr Soboń. 
W ludowym repertuarze zaprezentowały się 
zespoły śpiewacze „Dobrzanki” i „Ciężko-
wianki”. Pod sceną rozgrzewały publiczność 
panie tańczące zumbę.

W bloku zdrowie i bezpieczeństwo dyżu-
rowały wolontariuszki PCK, funkcjonariu-
sze Komendy Miejskiej Policji (zaprezento-
wali sprzęt policyjny i rozdawali odblaskowe 
gadżety) oraz druhny i druhowie z OSP 

Ciężkowice.
Odrębny blok stanowiły uroczystości 

związane z jubileuszem klubu i 75-leciem 
Zrzeszenia LZS. Honorowy patronat objęli 
nad nim m.in.: przewodniczący RG KZ LZS, 
poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-
Kamysz, prezes Śląskiego Zrzeszenia LZS 
Andrzej Sadlok, prezesi Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej Henryk Kula i Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej Ryszard Kołtun. Było 
kilka przemówień i wręczanie różnych od-
znak i medali. 

Sprawne przeprowadzenie imprezy nie 
było by możliwe bez zaangażowania kilku-
dziesięciu wolontariuszy. Współorganiza-
torami imprezy byli: Śląski Urząd Marszał-
kowski, Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS oraz radny miejski Janusz Ciołczyk.

Odpowiedzialnymi za całe to „sportowe 
zamieszanie” byli: Anna Bubula i Damian 
Pazdur. Świetnie wszystko koordynowa-
li i rozdzielali obowiązki. Przy organizacji 
i w przeprowadzenie imprezy zaangażowa-
ne były kluby z terenu gminy, organizacje 
społeczne oraz 108 wolontariuszy – straża-
cy, służba maltańska, medyczna, młodzież 
z miejscowej szkoły podstawowej, nauczy-
ciele, pracownicy GOKiS, trenerzy i zawod-
nicy LKS „Makram” Wiśniowa-Osieczany. 

By zachęcić do udziału w imprezie jak 
najwięcej rodzin organizatorzy przygoto-
wali dla nich specjalną strefę animacyjną 
– dmuchańce, kule wodne, popcorn, wata 
cukrowa, szachy plenerowe, wystawa zabyt-
kowych samochodów i motocykli, ścianka 
wspinaczkowa. Przeprowadzono też akcję 
profilaktyczną pod hasłami: No promil – no 
problem, Stop pijanym kierowcom!, Stop do-
palaczom! Ulotki dostarczył urząd gminy, 
a rozdawały je nauczycielki ze szkoły pod-

stawowej, które też zachęcały do zdrowego 
stylu życia.

W programie imprezy był: turniej piłki 
nożnej orlików i żaków (niektóre drużyny 
wzmocniły się dziewczynkami), turniej piłki 
siatkowej, turniej tenisa stołowego, turniej 
szachowy (88 zawodników, zgłoszony do 
FIDE), bieg na 5 km „Wiśniowa Run” pro-
wadził po malowniczych terenach – starto-
wało ponad 80 osób. I wreszcie dwa abso-
lutne hity – Masakrator Kids oraz „Bieg na 
setkę” na nartorolkach. Ten pierwszy przy-

gotowano dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, 
był to bieg z przeszkodami (m.in. wspinanie 
po linie, przełażenie przez mur zbudowany 
z siana, czołganie pod rozwieszoną siatką, 
równoważnia itp.) – startowały 183 osoby, 
przed biegami przeprowadzono wspólną 
rozgrzewkę. Atrakcją tego drugiego było 
to, że dwaj najlepsi zawodnicy/zawodniczki 
w swoich kategoriach w dodatkowej bezpo-
średniej rywalizacji walczyli o zwycięstwo. 
Startowało 70 osób. Tortem i hucznym sto 
lat uczczono 75-lecie Ludowych Zespołów 
Sportowych.

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd 
Gminy Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu, Małopolskie Zrzeszenie LZS, 
UKS Andrusy Lipnik, KS Parkiety Jończyk 
Wiśniowa, LKS Lubomir Wiśniowa. Impre-
zę dofinansowali UG Wiśniowa, Samorząd 
Województwa Małopolskiego oraz samo-
rząd powiatowy.

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej

	 LKS	„Ciężkowianka”	Jaworzno,	woj.	śląskie

 XXIII Memoriał Jana Ciołczyka
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Biegi przełajowe z okazji 75-lcia LZS 
odbyły się 2 czerwca w Ińsku. Ich miej-
scem były okolice miejscowej szkoły pod-
stawowej oraz wieży widokowej w Ińsku, 
która znajduje się na szlaku Ińskiego Parku 
Krajobrazowego. Imprezami współtowarzy-
szącymi były: Święto Szkoły Podstawowej 
w Ińsku, Gminne Obchody Dnia 
Olimpijczyka oraz Gala Sportu 75-lecia 
LZS na Pomorzu Zachodnim. W zawodach 
wzięli udział uczniowie z SP Węgorzyno, 
SP Resko, SP Chlebówko, SP Suchań, SP 
Stara Dąbrowa, SP Dobrzany, SP Recz, 
ZS Dziwnów, SP Radowo i SP Ińsko oraz 

dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Bierzwniku i członkowie klubu UKS 
Arbod Dobra. Uczniowie rywalizowali na 
dwóch dystansach – dziewczęta i chłopcy 
z klas IV-V na 600 m, dziewczęta i chłopcy 
z klas VI, VII i VIII na 1000 m.

Atrakcją dla wszystkich przyjezdnych była 
możliwość podziwiania panoramy Ińska ze 
szczyty wieży widokowej. Całość uświetnił 
koncert grona pedagogicznego ińskiej szko-
ły. Uczniom szczególnie podobał się cere-
moniał olimpijski i możliwość spotkania 
z olimpijczykami – Pawłem Czapiewskim 
i Wojciechem Matusiakiem. Oprócz medali 

i pucharów były też nagrody rzeczowe od 
sponsorów. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Zespół Szkół w Ińsku, Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS, Gmina i Miasto Ińsko, 
OSP Ińsko. Impreza została dofinan-
sowana przez Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Impreza odbyła się 15 sierpnia na 
obiektach Ludowego Klubu Sportowego 
w Hucinie oraz placu szkolnym. W impre-
zie bezpośrednio uczestniczyło 150 osób 
(dzieci i dorośli), 20 osób liczyły służ-
by organizacyjne, 6 strażaków wystąpiło 
w pokazie. W dyskretnym miejscu zain-
stalowano również Punkt Szczepień naCo-
vid-19 (zainteresowanie było średnie, choć 
wynik 21 osób nie był zły).

Pogoda tego dnia była wyśmienita. Roze-

grano 10 konkurencji. Strzelanie piłką do 
bramki – szczególnie popularna wśród 
chłopców, choć było też sporo dziewcząt, 
przeciąganie liny – wygrał zespół nie wago-
wo najcięższy, ale najsprytniejszy, taniec 
akrobatyczny – startowały reprezentantki 
klas, prawie wyłącznie dziewczęta, a ich 
taniec z kołami olimpijskimi zachwycił kibi-
ców. W turnieju piłkarskim wystartowały 
4 drużyny orlików – gwiazdą była Jaga 
Zasowska z Huciny, która strzeliła 5 bramek! 

Wszystkim spodobał się turniej indiański, 
w którym liczyła się szybkość i zdecydo-
wanie. Bardzo efektowanie ubrane drużyny 
wykonywały imitację walki wręcz różnymi 

Adapciak, czyli Integra Pierwszaków, 
odbyła się 29 września w hali OSiR 
w Legnicy. Członkowie UKS przy I LO 
w Legnicy wraz z dyrekcją szkoły postanowi 
zintegrować swoich kolegów z pierwszych 
klas. Przygotowania do imprezy o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym trwały przez 
miesiąc. Wzięło w niej udział ponad 160 
pierwszoklasistów pochodzących z Legnicy 
i okolicznych miejscowości. Młodzież bawi-
ła się doskonale ze swoimi wychowawca-
mi, nauczycielami wychowania fizycznego, 
starszymi kolegami i rodzicami. Łącznie 
uczestniczyło 255 osób. 

Każda klasa, a było ich pięć, otrzyma-
ła nazwę adekwatną do stroju w jakim 
występowała. Najpierw wybrani przedsta-
wiciele zaprezentowali się w tańcu i śpiewie, 
następnie pokazali nagrane wcześniej filmi-
ki o różnej treści. Największe wrażenie zro-
bił pokaz akrobatyki sportowej w wykona-
niu Maksymiliana Maska z III klasy i Natalii 

Płonki z I klasy z klubu Aurum Złotoryja – 
mistrzów Polski. Najwięcej emocji wzbudzi-
ły jednak „Wyścigi Tytanów” – bieg z gazetą 
na piersiach oraz piłką, wyścig wahadłowy 
za rękę, wyścig par – kółko i krzyżyk, wyścig 
z przebieraniem. Rozgrywkami sportowymi 
zarządzała „sportowa sekcja informatyczna 
UKS i LO 2a i 3a”. Były także gry zespoło-
we – Grand Derby El Classico, czyli mecz 
piłki nożnej między reprezentacjami klas II 
i III a pierwszakami oraz turniej siatkówki. 
Dyrektor liceum Halina Tamioła zaprosiła 
także swoich podopiecznych do konkursu 
na temat wiedzy z historii szkoły pn. „O 
szkole – spotkanie z tradycją”. Na finał mło-
dzież ułożyła żywy napis „I LO Legnica” 
i zatańczyła taniec belgijski.

Uczniowie za udział w imprezie otrzy-
mali nagrody rzeczowe w postaci bluz 
oraz koszulek ufundowane przez OSK21 
oraz Urząd Miasta Legnica. Były też 
pyszne ciasta upieczone przez rodziców. 

Szkolny Parlament przeprowadził na żywo 
w Internecie kilkugodzinną relację, która 
była później dostępna na YouTube, obecnie 
w przygotowaniu jest film z imprezy.

Dodatkowo, w ramach integracji uczniów, 
nauczyciel plastyki wspólnie z uczniami 
wykonał malowane na drewnie herby tych 
miejscowości, z których pochodzą ucznio-
wie. Wiszą one obecnie na ścianie wejścio-
wej głównego budynku szkoły zwieńczo-
ne napisem – Mój Dom Moja Ojczyzna. 
Pomysłodawca tego projektu prezes UKS 
przy I LO Krzysztof Waszkiewicz, chciał by 
dojeżdżający uczniowie czuli się w szkole 
jak w domu.

	 LKS	„Ina”	Ińsko,	woj.	zachodniopomorskie

 Regionalne biegi przełajowe z okazji 75-lecia LZS 
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poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

	 UKS	przy	I	LO	w	Legnicy,	woj.	dolnośląskie

 Adapciak 2021 – Festiwal Sportowo – Rekreacyjny
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	 LKS	„Hucina”	w	Hucinie-Staszówce,	woj.	podkarpackie

 Piknik rodzinny „Uwolnij Swoją Energię”
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rodzajami broni Indian. Zwyciężyła druży-
na dziewcząt, która walczyła w przeciwni-
kami dzidami. Do konkursy dojenia krowy 
zgłosiło się więcej chłopców niż dziewcząt 
– uczestników było tylu i tak sprawnie doili, 
że krowie...zabrakło mleka. W tej samej 
konkurencji startowali też dorośli, ale do 
konkursu zgłosiło się tylko 8 osób. W tańcu 
na murawie wzięło udział 46 osób – w tej 
konkurencji w takt muzyki należało prze-
suwać się z jednej strony murawy boiska na 
drugą, kto nie zdążył odpadał. W chwyta-
niu baniek mydlanych swoje umiejętności 
zaprezentowali najmłodsi uczestnicy festy-
nu – najlepszy w nagrodę dostał puchar 
najzręczniejszego i porcję lodów. Kolejny 
konkurs to szukanie muzycznych talen-

tów – wykonanie na instrumencie dowol-
nego utworu, lub zaśpiewanie piosenki. 
I tu zachwyt widzów wzbudziło wykonanie 
przez jedną z uczestniczek utworu muzycz-
nego na organach z...zasłoniętymi oczami.

Dzieci były tak spragnione zabawy, że 
do późnego wieczora oblegały zjeżdżal-

nie i animatorów. Dla dorosłych był pokaz 
rękodzieła i stoisko pszczelarskie, w stre-
fie gastronomicznej można było posilić się 
pysznymi pierogami, kaszanką i ciastami. 
Wszystkie potrawy przygotowały panie 
z KGW w Hucinie. W sali klubowej odbyło 
się spotkanie działaczy sportowych z preze-
sem Podkarpackiego Zrzeszenia LZS z oka-
zji 75-lecia LZS. Wspomnieniom nie było 
końca – najbardziej zasłużeni otrzymali 
pamiątkowe medale.

Współorganizatorami imprezy byli: Gmi-
na Niwiska, KGW w Hucinie, Stowa rzy-
szenie Wieś Przyjazna Dzieciom w Hu ci nie, 
Sołtys i Rada Sołecka w Hucinie. Or ga-
nizatora wsparli też lokalni sponsorzy.

Impreza odbyła się 1 czerwca na boisku 
Szkoły Podstawowej w Ligowie. Po okresie 
zdalnego nauczania impreza była doskonałą 
okazją do sprawdzenia kondycji fizycznej 
i wspólnej zabawy. Od samego rana nauczy-
ciele składali dzieciom życzenia, a rodzice 
częstowali zdrowymi przekąskami – owo-
cowe szaszłyki, ciasteczka owsiane, mar-

chewkowe babeczki oraz zielone surówki. 
Życzenia uczniom złożył także osobiście 
wójt gminy Mochowo.

Ze względu na obowiązujące obostrzenia 
sportowa rywalizacja odbywała się w gru-
pach. Na każdą klasę czekały te same kon-
kurencje. Najpierw odbyły się biegi, rywali-
zacja była zacięta, o zwycięstwie decydowały 
ułamki sekund. Potem konkurencje rekre-
acyjne: rzut ringiem na palik, rzut worecz-
kiem na planszę, rzut małą piłeczką w piłkę 
lekarską, strzały na bramkę, rzut rodzinny 
do kosza. Swoje pociechy głośno wspiera-
li rodzice. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li słodycze i napoje. Najlepsi nagrodzeni 
zostali medalami i dyplomami, które wrę-
czali dyrektor szkoły Agnieszka Różańska 
oraz działacze LZS Wojciech Szablewski 

i Sławomir Malanowski.
Maluchy z oddziału przedszkolnego zapy-

tano, jak chciałyby spędzić Dzień Dziecka, 
najczęstsze odpowiedzi: wyjazd do ZOO, 
zabawa na trampolinie, w ogóle gdzieś iść 
razem z mamą i tatą, dostać prezent. Zadano 
im także trudne pytanie – kim jest dziecko? 
Padała prosta odpowiedź – mały człowiek.

Współorganizatorami byli: Mazowieckie 
Zrzeszenie LZS i Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Sierpcu. Impreza została dofinansowa-
na ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego.

Festyn sportowo-rekreacyjny odbył 
się w dniach 25-26 września na boisku 
sportowym SP w Woli Krzysztoporskiej. 
Wydarzenie rozpoczęła „Spartakiada przed-
szkolaka”, w której udział wzięło ponad 
30 dzieci. Każdy uczestnik dostał medal, 
dyplom, napoje i słodkości, w tym produkty 

zdrowej żywności. Rywalizacja w takich kon-
kurencjach jak: tor przeszkód w woreczkiem 
na głowie, turlanie piłki między pa choł kami, 
rzut woreczkiem na odle głość, zbijanie krę-
gli, zgadywanka przyrodnicza, przeciąga-
nie liny wzbudziła wiele emocji, szczególnie 
wśród rodziców-kibiców. Po spartakiadzie 
odbył się aerobik dla dzieci, pokaz sztuk 
walki, zumba oraz pokaz cross training. 

Kolejnym punktem imprezy był tur-
niej piłki nożnej chłopców do lat 18, czyli 
Mistrzostwa Gminy Wola Krzysztoporska 
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy. 
Startowały 3 drużyny. Ostatnim punktem 
tego dnia był marsz nordic walking dla 
wszystkich chętnych. 

Następnego dnia odbyło się „Mocowanie 
na macie”, w którym startowało 40 uczniów 
z klas I-III. Turniej rozpoczął się walkami 
pokazowymi zawodników z LUKS Athletic 
Wola Krzysztoporska i AKS Piotrków 
Trybunalski. Później do rywalizacji przy-
stąpiły 3-osobowe drużyny piłki siatkowej. 

Osoby, które przyszły na piknik mogły też 
korzystać z konsultacji z dietetykiem, fizyko-
terapeutą, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru 
oraz dowiedzieć się jak udzielać pierw-

	 UKS	„Serw”	Ligowo,	woj.	mazowieckie

 Festyn rodzinny – Dzień Dziecka

	 Gminne	Zrzeszenie	LZS	Wola	Krzysztoporska,	woj.	łódzkie

 Dni Sportu i Rekreacji Gminy Wola Krzysztoporska
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szej pomocy przedmedycznej. W ciągu tych 
dwóch dni na festynie pojawiło się około 
400 osób, w zmaganiach sportowych wzięło 
udział 144 uczestników. Gośćmi festynu 
byli dwaj znakomici zapaśnicy: wicemistrz 

olimpijski Piotr Stępień oraz aktualny wice-
mistrz Europy Mateusz Bernatek.

Organizatorzy zaprosili do współpracy: 
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Al ko-

ho lo wych, Komisja Oświatowy, Kul tury 
i Sportu, LUKS Athletic Wola Krzy szto-
por ska, LUKS The Break, ULKS Tytan 
Wola Krzysztoporska. Organizację imprezy 
wspar li również lokalni sponsorzy.

Festyn odbył się 18 września na sta-
dionie w Wolsztynie. Organizowany był 
razem z Festynem Jesiennym o charak-
terze kulturalnym i rajdem ekologicznym 
„Żurawim Szlakiem”. Współorganizatorami 
imprezy byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Wolsztynie, Gmina Wolsztyn, Powiat 
Wolsztyński, Związek Międzygminny 
„Obra”. Organizatorzy przygotowali spe-
cjalne konkurencje dla rodzin, a wszyscy 
chętni, a było ich ok. 250 mogli wziąć udział 
w konkurencjach rekreacyjnych i meczach 

towarzyskich. W sumie w festynie wzięło 
udział ponad 500 osób.

Główny organizator imprezy LKS Dąb 
Kłębowo to jeden z najstarszych klubów 
w powiecie, specjalizuje się w piłce noż-
nej. Nic dziwnego, że festyn rozpoczął się 
meczem pokazowym. Potem były konku-
rencje rekreacyjne: slalom z piłką między 
pachołkami, strzały na bramkę, zabawa 
w berka z piłką, przekazywanie piłki mię-
dzy uczestnikami, a także konkurs wiedzy 
o piłce nożnej. Korzystając z tak duże-

go audytorium klub miał też możliwość 
pochwalić się swoimi sukcesami, a jego 
piłkarze pokazać swoje umiejętności tech-
niczne i sprawność fizyczną.

Podczas zawodów nie prowadzono żad-
nych oficjalnych protokołów, po prostu 
miała to być tylko i aż wspólna zabawa 
i aktywny wypoczynek.

Zarówno Stowarzyszenie „U Źródeł 
Ciemięgi” jak i Szkoła Podstawowa im. 
Polskich Olimpijczyków w Miłocinie znane 
są w regionie z organizacji ciekawych wyda-
rzeń patriotycznych i sportowych. Zwykle 
w tych wydarzeniach bierze udział młodzież 
z kilku lokalnych szkół. W tym roku ze 
względu na pandemię imprezę „Biegnijmy 
po zdrowie” zorganizowano jednocześnie 
w trzech różnych miejscowościach – na 
obiektach SP im. Polskich Olimpijczyków 
w Miłocinie, SP w Palikijach i SP w Łubkach. 

Zawody odbyły się 25 czerwca. W bloku 
sportowym w tych trzech szkołach łącznie 
udział wzięło 452 uczestników. Rywalizacja 
odbywała się w wielu grupach wiekowych 
– od przedszkolaka do seniora. Rozegrano 
ponad 20 konkurencji. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, poczęstu-
nek, najlepsi puchary i nagrody rzeczowe. 
Zawody zakończyły się pokazem spraw-
ności miejscowych strażaków oraz utwo-
rzeniem przez nich kurtyny wodnej, która 
sprawiła ogromną przyjemność wszystkim 

obecnym – upał tego dnia był niemiłosierny.
Współorganizatorami imprezy byli: 

LUKS Olimp Miłocin, UG Wojciechów, SP 
w Miłocinie. Patronat sprawował Wojewoda 
Lubelski.

Rodzinny Rajd Rowerowy odbył się 31 
lipca w ramach Dni Głuska i Zlotu Rodzin 
Turystycznych. Trasa licząca 28 km wio-
dła pięknymi szlakami Drawieńskiego 
Parku Narodowego i Nadleśnictwa Głusko. 
Uczestniczyły w nim 322 osoby z całej 
Polski oraz dwie rodziny z Niemiec, po 
jednej z Holandii i Białorusi. Na zakoń-
czenie rajdu przeprowadzono kilka kon-
kurencji sprawności rowerowej, w tym tor 
przeszkód, slalom rowerowy, sprint na 80 
m i konkurs wiedzy o rowerze oraz zna-
jomości terenów wokół Głuska – oczywi-
ście w punktacji rodzinnej. Wyróżniono 
następujące rodziny – 6-osobową rodzi-
nę Banaszewskich ze Stęszewa, 5-osobo-

wą rodzinę Otulakowskich z Dobiegniewa, 
5-osobową rodzinę Majczak z Opola oraz 
4-osobową rodzinę Grzebyk z Dobiegniewa. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową 
kamizelkę odblaskową oraz poczęstunek 
(woda, baton, kiełbasa), najlepsi puchary, 
medale i nagrody rzeczowe. Na zakończenie 
odbyło się wspólne ognisko i zabawa tanecz-
na oraz spotkanie działaczy LZS z okazji 
75-lecia istnienia Zrzeszenia.

Imprezę obsługiwało 20 wolontariuszy. 
Czynny był punkt medyczny, gdzie można 
było zmierzyć ciśnienie oraz skorzystać 
z pomocy medycznej. Zabezpieczeniem 
trasy zajmowali się druhowie z OSP 
w Głusku i Dobiegniewie.

W części oficjalnej imprezy wzięli udział 
m.in. przedstawiciele instytucji, które 
wsparły finansowo organizatorów: bur-
mistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, 
przedstawiciele Nadleśnictwa LP Głusko 
i Drawieńskiego Parku Narodowego oraz 
goście: prezes Lubuskiego Zrzeszenia LZS 
Jan Graliński, prezes LKS Orlęta Gorzów 
Kazimierz Milanowski, pisarz regionalista 
z Drawska Pomorskiego. Sponsorem impre-
zy była również firma Bokaro Szeligowscy 
z Gorzowa Wlkp.

poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

	 LKS	„Dąb”	Kłębowo,	woj.	wielkopolskie

 Festyn Sportowy „Bawmy się” 

	 Stowarzyszenie	„U	Źródeł	Ciemięgi”	Miłocin,	woj.	lubelskie

 „Biegnijmy po zdrowie” 

	 LZS	„Darzbór ”	Głusko,	woj.	lubuskie

 Rodzinny Rajd Rowerowy

8



g r u d z i e ń  2 0 2 120

1 9 4 6 - 2 0 2 1

g r u d z i e ń  2 0 2 1

Początkowo bieg miał odbyć się 20 czerw-
ca, ale powodu trwających obostrzeń prze-
niesiono wydarzenie na 11 września. Bieg 
„Tropem Wilczym” rozegrano w Pińczowie 
po raz pierwszy – w poprzednich latach 
organizowany był przez LKS Chrobry 
w Chrobrzu. Organizatorzy postanowili 
przenieść jednak imprezę do Pińczowa, co 
ich zdaniem zwiększyło zasięg oddziały-
wania.

W biegu udział wzięło 160 osób – mło-
dzież, dzieci z rodzicami, harcerze, doro-
śli oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie. 
Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, najstarszy 
57. Zawodnicy biegli w koszulkach z wize-
runkami bohaterów podziemia antykomu-
nistycznego, większość z wizerunkiem Inki 
– Danuty Siedzikówny i rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Start do biegu dał wystrzał 

z armaty czarnoprochowej zwanej sygna-
łówką. Dystans wynosił 1963 metry, nie obo-
wiązywał limit czasu, nie było podziału na 
grupy wiekowe, nie pobierano opłaty starto-
wej. Pierwszych 100 zgłoszonych uczestni-
ków otrzymało pakiet startowy – materiały 
promocyjne, koszulkę i pamiątkowy medal 
ufundowany przez starostę pińczowskie-
go. Ponadto radny miejski ufundował dla 
wszystkich słodycze, burmistrz grochówkę 
i wodę mineralną.

Współorganizatorami imprezy byli: UMiG 
Pińczów, LO im. Kołłątaja w Pińczowie, oraz 
MOSiR w Pińczowie. Hufiec ZHP Pińczów 
zabezpieczał imprezę pod względem sani-
tarnym związanym z przestrzeganiem prze-
pisów antycovidowych.

Jan z Jani był walecznym rycerzem i poli-
tykiem, współtwórcą Związku Pruskiego, 
członkiem Towarzystwa Jaszczurczego, 
pierwszym wojewodą gdańskim i pomor-
skim w Koronie Królestwa Polskiego w latach 
1454 – 1461. Jego życie i walka z Krzyżakami 
obrosły legendą, szczególnie w Jani, gdzie 
miał zaledwie niewielki zameczek.

Bieg odbył się 12 czerwca w Kościelnej 
Jani i był częścią trwającego cały rok IV 
Biegowego Grand Prix Kociewia 2021. 
Niestety pogoda nie sprzyjała biegaczom – 
padł deszcz. W biegu startowało 152 zawod-

ników na dystansie 6,5 km, w tym niestety 
tylko czterech z gminy Smętowo. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, naj-
lepsi nagrody i statuetki za bieg główny oraz 
poszczególne kategorie. Ponadto wyróżnio-
no najlepszą biegaczkę Gminy Smętowo – 
Dominika Kozłowska i biegacza – Sławomir 
Jedwabnik. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Urząd Gminy Smętowo Graniczne, Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Smętowie Granicznym, Pomorskie 
Zrzeszenie LZS oraz Klub Kociewiak. 

Strażacy z OSP z Leśnej Jani czuwali nad 
bezpieczeństwem zawodników, a wolon-
tariusze z klasy 8b Szkoły Podstawowej 
w Smętowie Granicznym „dwoili się i troili”, 
by wszystko grało.

Bieg objęty był patronatem wojewody 
pomorskiego, starosty starogardzkiego, 
wójta gminy Smętowo Graniczne oraz lokal-
nych mediów.

Na plaży przy zbiorniku retencyjnym 
w Karpowiczach, gmina Suchowola, 30 lipca 
spotkało się prawie 200 osób by wspólnie 
bawić się na sportowo. Impreza miała formę 
festynu rodzinnego połączonego z rozgryw-
kami sportowymi. Na przybyłych czekały 
dmuchańce, animacje, kule wodne, zaba-
wy w wodzie, wspólne ognisko i świetna 
muzyka. Jednak głównym punktem imprezy 
były zawody siatkówki plażowej 3-osobowej 
„Zalew Cup”, w których udział wzięły osoby 

od 12 do ponad 50 lat. Dla najmłodszych 
przygotowano przebiegnięcie dystansu 30 
m w płytkiej wodzie, rodziny i seniorzy 
grali w bule. Ponadto 20 seniorów wzięło 
udział w rekreacyjnym marszu nordic wal-
king wzdłuż zbiornika wodnego na dystan-
sie 2 km.

Współorganizatorami imprezy byli: 
GOKSiT i Urząd Miejski w Suchowoli. 
Miejscowa szkoła podstawowa ufundowała 
nagrody rzeczowe, firma Fan & MakeUp 

Karolina Cymbor zapewniła animacje dla 
dzieci, GS Suchowola ufundował wodę 
dla wszystkich uczestników, firma Usługi 
Fotograficzne Joanna Waluszko zapewniła 
dokumentację fotograficzną.

	 LUKS	„GOKSiT”	Suchowola,	woj.	podlaskie

 „Wakacyjne Spotkanie ze Sportem” 

Finał konkursu „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej

	 SKF	–	LZS	„Pogoń”	Smętowo	Graniczne,	woj.	pomorskie

  XXVI Międzywojewódzkie Biegi Przełajowe im. I Wojewody Pomorskiego 
„Szlakami Jana z Jani”

	 LKS	„Chrobry”	Chroberz,	woj.	świętokrzyskie

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Pińczowie
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Turniej odbył się 18 sierpnia na sta-
dionie miejskim OSiR w Prudniku. 
O miano najlepszej drużyny rywalizowa-
ły juniorki. Współorganizatorami turnie-
ju byli: Starostwo Powiatowe w Prudniku, 
Euroregion Pradziad, Opolski Związek 
Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Piłki Nożnej 
Ziemi Prudnickiej, Prudnickie Centrum 
Medyczne. Turniej odbył się w ramach pro-
jektu Euroregion Pradziad (współfinanso-
wanego z UE), startowało 8 drużyn z Czech 
i Polski – 100 zawodniczek, ogółem 150 
osób (trenerzy, sztab szkoleniowy, obsługa 
medyczna i techniczna, sędziowie, organi-
zatorzy). 

Drużyny grały w składach sześciooso-
bowych plus bramkarz. W sumie rozegra-

no 16 meczów. Zwycięzcą turnieju została 
drużyna SK Sigma Ołomuniec (Czechy). 
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Nikola Madajczyk AKF Wisła Brzeźnica 
Kraków, najlepszą strzelczynią okazała się 
jej koleżanka klubowa Julianna Ostrowska, 
najlepszą bramkarką wybrano Zuzannę 
Adamczyk z LZS Astoria Szczerców Junior.

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie 
LZS jak jedno z niewielu w naszych 
Zrzeszeniu co roku organizuje swoje 
mistrzostwa w strzelaniu z broni pneu-
matycznej. Strzelectwo staje się coraz 
popularniejsze w środowisku wiejskim. 
Nic więc dziwnego, że na Festiwal 
Strzelecki, który odbył się 8 sierpnia 
w Pieckach przyjechały z całej oko-
licy 264 osoby, w tym drużyna har-
cerska młodzieży niepełnosprawnej 
z Mrągowa. Zawodnicy rywalizowali 
w następujących konkurencjach: strze-
lanie z pistoletu do puszek z odległości 
10 m, strzelanie z karabinka pneuma-
tycznego z odległości 10 m, strzelanie 
z łuku z odległości 15 metrów, rzut lotką 
do tarczy, rzut gumiakiem na odległość, 
strzelanie z karabinku na kulki oraz bieg 
ze spadochronem na 20 m, który był 

niezwykle wymagający dla uczestników, 
ale też bardzo widowiskowy. Jednak naj-
większym zainteresowaniem cieszyło się 
strzelanie z pistoletu i karabinka.

Współorganizatorem imprezy był 
Zarząd Powiatowy LOK w Mrągowie, 
który był także fundatorem nagród dla 
najlepszych oraz LZS Piecki.

Nasi seniorzy nie mogą pochwalić się wy-
sokim poziomem aktywności fizycznej. Stąd 
próg niesprawności intelektualnej i fizycznej 
dopada nas wcześniej niż inne narody Eu-
ropy. Jak przekonać seniorów do aktywności 
fizycznej, choćby tej umiarkowanej? Jakie 
formy aktywności im zaproponować? Jaką 
rolę pełni w życiu seniora dobra dieta? Na 
te pytania staraliśmy się znaleźć odpowiedź 
podczas szkolenie Aktywny Senior LZS, któ-
re odbyło się w dniach 9-12 września 2021 
roku w Mielnie. Wzięło w nim udział 36 
uczestników z 14 województw oraz kadra 
szkoleniowa. 

Szkolenie uzyskało dofinansowanie Mini-

sterstwa Kultury, Dziedzictw Narodowego 
i Sportu. 

W części teoretycznej odbyły się dwa inte-
resujące wykłady. Dr. Monika Wiech z AW-
FiS w Gdańsku mówiła nt. „Aktywności fi-
zycznej seniorów”. Z kolei dietetyk Aldona 
Lewita-Paszko z Poradni „Dietetyczne Nie-
bo” omówiła prawidłowe żywienie seniorów 
oraz dokonała analizy składu ciała uczestni-
ków. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nordic 
walking przeprowadził dr Mirosław Bier-
kus, trener nordic walking. Jego zajęcia 
teoretyczne i praktyczne przyniosły uczest-
nikom szkolenia sporo radości, a niektórym 

też „zakwasów”. Pokazał, że w czasie space-
rów można robić przerwy i wykonywać inne 
ćwiczenia – uczestnikom najbardziej do gu-
sty przypadła gimnastyka na... siedząco.

Mamy nadzieję, że zdobytą na szkole-
niu wiedzę, nasi uczestnicy wcielą w życie 
w swoich klubach i środowiskach.

Klub z Kowalewa Pomorskiego znany jest 
z organizacji biegów i rajdów rowerowych. 
Tym razem postanowił zająć się promocją 
wciąż mało popularnej w Polsce plażowej 
piłki ręcznej. Turniej, który zgromadził 9 
zespołów – 92 zawodników i zawodniczek 
– odbył się na terenie miejscowego Ośrodka 
Sportu, w ramach akcji „Lato na Sportowo”. 
Grały zespoły podzielone na dwie kategorie 
wiekowe – do lat 18 i powyżej 18 lat. Mimo 
wciąż obowiązujących obostrzeń antycovi-
dowych rywalizację zespołów oglądali rów-
nież kibice, w tym rodziny startujących, ich 
koleżanki i koledzy.

Współorganizatorami turnieju byli: Urząd 
Miasta Kowalewo Pomorskie, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie, 

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS 
w Toruniu, LKS Promień Kowalewo 
Pomorskie oraz Kujawsko-Pomorski 
Związek Piłki Ręcznej w Toruniu.

Od kilku lat taki turniej każdego roku 
odbywa się w inny środowisku na terenie 
powiatu, co przyczynia się do popularyza-
cji plażowej piłki ręcznej. Systematycznie 
rośnie liczba uczestników.

poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

	 LKS	„Rolnik”	Biedrzychowice,	woj.	opolskie

 Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Kobiet

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

 Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Kobiet

	 	LZS	Nawiady,	gm.	Piecki,	
woj.	warmińsko-mazurskie

 Festiwal strzelecki

Akt ywny Senior LZS – Mielno 2021
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W dniach 8-9 października w Centrum 
Olimpijskim w Warszawie odbył się 

Kongres Sportu Wiejskiego, który zgroma-
dził prawie 200 przedstawicieli kluczowych 
dla rozwoju sportu wiejskiego środowisk 
(klubów sportowych, szkół, samorządu 
terytorialnego, ludzi nauki i biznesu oraz 
mistrzów olimpijskich). Organizatorami 
kongresu byli: Centrum Edukacji Spo-
łecz nej, Krajowe Zrzeszenie LZS i Polski 
Komitet Olimpijski. Patroni honorowi kon-
gresu: Ministerstwo Aktywów Państwowych 
i Ministerstwo Zdrowia; partner strategicz-
ny PZU S.A.; partnerzy główni: Totalizator 
Sportowy, KGHM S.A. Polski Cukier 
i Frutuś; patroni medialni: Radio dla Ciebie, 
Top Agrar i Tygodnik Rolniczy; partnerzy: 
Fundacja Wespół, Instytut Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN, Fundacja V4Sport, Instytut 
Prawa Sportowego, Polskie Stowarzyszenie 
Nordic Walking i firma Eco-Harpoon.

Celem kongresu było wypracowanie roz-
wiązań zwiększających stopień rozwoju kul-
tury fizycznej na terenach wiejskich, a także 
pokazanie polskiej wsi jako atrakcyjnego 
miejsca do aktywnego spędzania wolne-
go czasu. Bezpośrednią relację z kongresu 
prowadzoną na Facebooku, oglądało w nie-
których momentach prawie 1500 osób. Już 
to świadczy o tym, że tego rodzaju spotkań 
brakuje w środowisku wiejskim. 

Kongres otworzył prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
PKOl bardzo sobie ceni współpracę z LZS, 
a najlepiej świadczy o tym fakt, że po raz 
pierwszy w historii powołał w swoich struk-
turach Komisję Sportu Wiejskiego, której 
przewodniczącym jest Krzysztof Piasek, 
wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrze-
szenia LZS.

Program kongresu był urozmaicony – 
prelekcje, wykłady, dyskusje w komisjach 
problemowych, ale były też mniej „wyma-
gające” przerywniki. Debata pt. „Z małych 
ojczyzn na olimpijskie areny”, którą popro-
wadził Krzysztof Ratajczak. Swoimi wspo-
mnieniami podzielili się: Tomasz Majewski 
(lekkoatletyka), Andrzej Juskowiak (piłka 

nożna), Leszek Kosedowski (boks), Elżbieta 
Urbańczyk (kajakarstwo) i Patrycja Pie-
cho wiak (podnoszenie ciężarów). Ko la cja 
z mistrzami, podczas której o sporcie dys-
kutowano w rytmie rock and rolla, dicso 
polo czy twista. Zwiedzanie Muzeum Sport 
i Turystyki, gdzie prawie każdy znalazł 
zaskakujący dla siebie eksponat, których 
w muzeum jest ponad 60 tysięcy.

O czym dyskutowano na kongresie? 
Ge neralnie o „Przeszłości, teraźniej szości 
i przyszłości sportu wiejskiego w Polsce”. 
O przeszłości mówili prof. AJD Eli giusz 
Małolepszy z Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Czę-
sto chowie i Marek Mazur wiceprzewodni-
czący KZ LZS (75-lecie działalności LZS). 
O teraźniejszości i przyszłości 11 innych pre-
legentów. Nie sposób w tej krótkiej informa-
cji przedstawić, choćby w dwóch zdaniach 
wystąpienia wszystkich „wykładowców”, dla-
tego „po więcej” odsyłam na naszą stronę 
internetową. Po reakcji uczestników naj-
większe zainteresowanie wzbudzały wystą-
pienie, w których mówiono o... pieniądzach. 

Każdy samorząd wojewódzki ściśle 
współpracuje w zakresie rozwoju sportu z 
organizacjami pozarządowymi. Co wyróż-
nia samorząd wielkopolski od innych? 
Wielkopolska jaka pierwsza w kraju wpro-
wadziła system wieloletnich umów podpi-
sywanych z tymi organizacjami (2007 rok). 
Od 2019 roku te umowy podpisuje się już 
na 5-letni okres działalności. Gwarantuje to 
beneficjentom stabilność finansową i możli-
wość długofalowego planowania. Obszernie 
mówił o tym dr Dariusz Pietranis 
z Urzę du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego i przedstawiał dane, które 
potwierdzają jedno – ta współpraca opłaca 
się obu stronom. O trochę innych fundu-
szach mówił z kolei Tadeusz Wojciechowski 
z Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 
Chodzi oczywiście o środki finansowe 
z programu UE – Erasmus+ Sport. Trudne 
do pozyskania, ale niektórym się udaje.

Spore zainteresowanie wzbudziło też 
wy stąpienie dyrektora prewencji PZU Ro -
ber ta Lubańskiego, który przedstawił nowy 

program tej firmy – „Dobra Drużyna PZU – 
wsparcie rozwoju sportu i dzieci i młodzie-
ży”. Kapitanem „Dobrej Drużyny PZU” jest 
Iga Świątek, ambasadorem znany youtu-
ber Blowek. W 2022 roku PZU uruchomi 
w tym programie fundusz grantowy.

Na zakończenie kongres opracował reko-
mendacje, które brzmią następująco: infra-
struktura sportowa musi być uzupełniona 
działaniami, które zapewnią jak najwyższe, 
procentowe wykorzystanie obiektów; obiek-
ty muszą być budowane w nowoczesnej 
technologii, by zapewnić długotrwałość, 
jakość i niskie koszty utrzymania; w małych 
miejscowościach powinny być budowane 
obiekty dostosowane do wymogów wyko-
rzystania przez społeczność lokalną, a jeśli 
chcemy mieć takie obiekty, powinniśmy 
też zadbać o kształcenie i dokształcanie 
kadry trenerskiej i instruktorskiej; przy-
zwyczajenie do aktywności fizycznej/spor-
tu powinniśmy zaczynać już w przedszko-
lu; należy utworzyć/przywrócić programy 
centralne finansujące pracę trenerów/
instruktorów; działalność w organizacji 
sportowej dla młodego człowieka to ważny 
etap w rozwoju, przysposabiający kompe-
tencyjnie i etycznie do dorosłego życia, 
stąd należy aktywnie włączać młodzież do 
prac organizacyjnych i dawać jej więcej 
swobody w przygotowaniu imprez sporto-
wych/aktywności fizycznej; należy zacieśnić 
współpracę LZS, KGW i OSP na każdym 
szczeblu, należy wspólnie wypracować efek-
tywne rozwiązania w zakresie wolontariatu 
i współpracy z samorządem; w procesie 
aktywności fizycznej wykorzystać tradycyj-
ne zabawy i gry ruchowe; wykorzystać rolę 
nauczyciela wychowania fizycznego jako 
promotora aktywności fizycznej w systemie 
szkolnym i pozaszkolnym, także w kla-
sach I-III; zwiększyć prestiż nauczyciela wf, 
instruktora i trenera; zdiagnozować zjawi-
sko niechęci młodego pokolenia do aktyw-
ności fizycznej.

Uczestnicy Kongresu otrzymali ogrom-
ną ilość wiedzy. Przetrawienie jej zapewne 
zajmie im trochę czasu. Czy „z tej mąki 
będzie chleb”? Czas pokaże.

Kongres Sportu Wiejskiego – Warszawa 2021
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Paweł Lewiak wygrał Finał Centralny XXXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska 
– Słowenia – Unia Europejska” – Zakopane 2021

Finał Centralny XXXVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajo-
znaw czej LZS pn. „Polska – Słowenia – 
Unia Europejska” odbył się w dniach 5-7 
listopada w Zakopanem. Organizatorami 
finału było Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe przy współudziale Mało-
polskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie. 

W olimpiadzie wzięli udział przedstawi-
ciele 25 powiatów z 9 województw: kujaw-
sko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, podlaskie-
go, śląskiego, wielkopolskiego i zachodnio-
pomorskiego – łącznie 150 osób, w tym 
osoby towarzyszące, opiekunowie, goście 
oraz organizatorzy i wolontariusze. 

Finał jak zwykle rozpoczął test pisem-
ny. Uczestnicy odpowiadali łącznie na 70 
pytań. Ponad połowa uczestników uzyskała 
w teście więcej niż 100 punktów – najlepiej 
poradził sobie Michał Lewiak z woj. łódz-
kiego, uzyskując 158 punktów. 

Następnego dnia rano uczestnicy zmie-
rzyli się z grą miejską. Każdy otrzymał opis 
3 miejsc znajdujących się w Zakopanem 
– musiał zorientować się o jakie miejsca 

chodzi, zlokalizować je i ruszyć w trasę. 
Najważniejsze w tej grze było znalezienie 
najkrótszej drogi do wyznaczonych punk-
tów. Trasa liczyła ok. 8 km. Punkty, które 
należało odnaleźć to: Willa Czerwony Dwór, 
Sanktuarium Św. Antoniego oraz Cmentarz 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku.

Sześciu najlepszych uczestników zmierzyło 
się w finale centralnym – każdy odpowiadał 
na 10 pytań. Najlepiej poradzili sobie w nim 
ojciec i syn, choć o pierwszym miejscu decy-
dowała dogrywka, która rozstrzygnęła się już 
po pierwszym pytaniu – pierwsze miejsce 
zajął Paweł Lewiak, drugie Michał Lewiak 
(obaj woj. łódzkie), na trzecim miejscu upla-
sował się Wiesław Gajowniczek, czwarte 
zajęła Katarzyna Zarzycka (oboje woj. lubel-
skie), piąte i szóste miejsce ex aequo Kinga 
Frączek (woj. lubelskie) i Joanna Suleja (woj. 
zachodniopomorskie).

Finał prowadził Tadeusz Rożej, przyja-
ciel LZS, sędzią głównym była Elżbieta 
Skalimowska (wiceprzewodnicząca Podla-
skie go Zrzeszenia LZS). 

Finalistom wręczono nagrody indywidu-
alne w postaci sprzętu turystycznego. 

Najlepszych pięć reprezentacji powiato-
wych i wojewódzkich otrzymało puchary 
ufundowane przez Krajowe Zrzeszenie LZS 
w Warszawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
znaczki okolicznościowe imprezy.

Pięć nagrodzonych powiatów: 1. Łódź 
Wschód, 2. Łuków, 3. Lublin, 4. Piotrków 
Grodzki, 5. Piotrków Ziemski.

Pięć nagrodzonych województw: 1. 
Łódzkie, 2. Lubelskie, 3. Wielkopolskie, 4. 
Zachodniopomorskie, 5. Podlaskie.

Wyróżnienie specjalne dla najliczniejszej 
rodziny otrzymali Państwo Gajowniczek 
z woj. lubelskiego.

Krajowe Zrzeszenie LZS na olimpiadzie 
reprezentowali: Jacek Kucybała, skarbnik 
RG KZ LZS, Zdzisław Wawrzewski, wice-
przewodniczący GKR KZ LZS oraz Józef 
Krzywonos, członek RG KZ LZS, przewod-
niczący Podkarpackiego Zrzeszenia LZS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, że 
po rocznej przerwie tak gremialnie powró-
cili do Zakopanego, gratulujemy zwycięzcy 
i pozostałym uczestnikom ścisłego finału 
oraz naszym wspaniałym wolontariuszom. 
Do zobaczenia za rok!

Wreszcie po wielu latach zmaterializował 
się pomysł powołania Kadry Piłkarskiej 
LZS (rocznik 2006). Wszystko to dzięki 
zaangażowaniu przede wszystkim kolegów 
z Pomorza – Piotra Klechy, przewodniczą-
cego Pomorskiego Zrzeszenia LZS, trenerów 
Rafała Kaczmarczyka i Pawła Radeckiego 
oraz Marka Mazura, wiceprzewodniczące-
go RG KZ LZS. 

Po wielu rozmowach z różnymi klubami 
udało się naszej kadrze 4 listopada rozegrać 
mecz kontrolny z Akademią Piłkarską Legii 
Warszawa. Trener Paweł Radecki powołał 
na ten mecz 18 piłkarzy. Skład oparty został 
o zawodników, którzy grali w ostatnim fina-
le Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka”. Wzięło w nim udział 12 dru-
żyn wojewódzkich. Finał ten obserwowali 
trenerzy kadry, później oglądali jeszcze inne 
mecze tych zawodników i na tej podstawie 
podjęli decyzję o powołaniach. 

Przez najbliższy rok nasi kadrowicze 
rozegrają kilka meczów (planowanych 
jest 9) z drużynami juniorskimi zespołów 
Ekstraklasy m.in.: Lecha Poznań, Zagłębia 
Lubin, Rakowa Częstochowa. Wiadomo 
już, że najbliższy mecz odbędzie się 5 
grudnia – rywalem naszych piłkarzy będą 

juniorzy Arki Gdynia. Trzymamy kciuki!
Ponieważ projekt ten nie korzysta z żad-

nych dofinansowań, poszukujemy spon-
sorów, którzy docenią inicjatywę i zechcą 
pomóc młodym, zdolnym piłkarzom. Każdy 
wyjazd na mecz to koszt ok. 7 tysięcy zło-
tych. Przydałoby się zorganizować rów-
nież dwa, trzy zgrupowania, by chłopcy 
się lepiej zgrali. To kolejne koszty. Do tej 
pory naszą Kadrę wspierają: Sklep piłkar-
ski Trampkarze.pl Krzysztof Gordziej oraz 
Dom Wypoczynkowy „Mikołaj” Ryszard 
Gordziej – obie firmy z Wejherowa. Z kolei 
Aleksander Gordziej jest odpowiedzial-
ny za marketing Kadry Piłkarskiej LZS. 
Dziękujemy za wsparcie. Jeśli chcesz wspo-

móc naszą kadrę dzwoń: 602 652 805 lub 
e-mail: kadrapolski.lzs@op.pl

Skład Kadry LZS: Kacper Bargański, 
Mikołaj Gordziej, Alan Groth, Szymon 
Leśny (wszyscy KTS-K GOSRIT Luzino), 
Dawid Lis, Michał Okalski (obaj TKS 
Huczwa Tyszowice), Jan Brzykcy, Jakub 
Jakubczak, Norbert Kotusiewicz, Patryk 
Wiktorowicz, Wojciech Wiktorowicz, Karol 
Zieliński (wszyscy Ceramika Opoczno), 
Jakub Czadankiewicz, Jonatan Mędrek, 
Kacper Świecak (wszyscy GLKS Wilkowice), 
Szymon Poskróbek (Radziszowianka 
Radziszów), Adam Ogonowski (MKS 
Jeziorany), Łukasz Łasoń (LZS Swornica 
Czarnowąsy).

Piłka Nożna – Kadra LZS
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Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia  
towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok.

A wszystkie problemy niech zostaną  
ze starym rokiem i nie wracają.

Niech wiara codziennie dodaje Wam sił i energii  
do realizacji nowych pomysłów.
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