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Krajowe Zrzeszenie LZS
Podsumowanie roku 2022

W dniach 9-11 grudnia 2022 roku spotkamy się w Białowieży (woj. podlaskie), by podsumować naszą działalność w mijającym roku. 
Nagrodzić nasze najlepsze kluby sportowe i wojewódzkie zrzeszenia, poinformować o realizacji zadań powierzonych nam przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Odbędzie się także ogłoszenie wyników i impreza sportowa dla 16 laureatów konkursu „Promowanie 
i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. Odpowiemy 
sobie i innym na pytanie: jaki był to rok dla naszego stowarzyszenia? Czy zamkniemy to spotkanie tradycyjną formułką „oby ten następny 
rok nie był gorszy od tego mijającego”?

W 2022 roku Ministerstwo Sportu, w wyni-
ku konkursu ofert, przyznało nam dofinan-
sowanie na Ośrodki Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS (OSSM); upowszechnianie 
i doskonalenie różnych sportów w środo-
wisku wiejskim – WLKS, mistrzostwa i 
zgrupowania; na projekty z programów 
Sport Dla Wszystkich, Wakacje+, Sport 
Wszystkich Dzieci; konkurs z zakresu 
promowania i upowszechniania aktywno-
ści fizycznej poprzez wyróżnienie najlep-
szych projektów realizowanych w środo-
wisku wiejskim; szkolenie Aktywny Senior 
LZS oraz Organizator Sportu Wiejskiego. 
Ponadto zostaliśmy wybrani na Operatora 
Krajowego Rządowego Programu Klub.

Rządowy Program Klub

Po raz pierwszy w historii Krajowe 
Zrzeszenie LZS zostało operatorem rzą-
dowego programu. Rządowy Program 
Klub powstał w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki w 2016 roku i po raz pierwszy 
MSiT zdecydował o wyborze Operatora 
Krajowego. Realizacja programu jest na 
finiszu – musimy go zakończyć do końca 
grudnia. Do rozdysponowania było 69.1 
mln zł. Beneficjentami zostało 5766 klubów. 
Wszystkich wniosków złożono 6780 (więcej 
o programie na str. 16).

OSSM, WLKS i mistrzostwa LZS

W 2022 roku powołano 77 Ośrodków 
Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS w 
następujących sportach: lekkoatletyka (22 
ośrodki), zapasy mężczyzn (13), zapasy 
kobiet (5), łucznictwo (3), kolarstwo (13), 
tenis stołowy (4), narciarstwo klasyczne 
(7), podnoszenie ciężarów (10). Szkolono 
w nich 679 zawodników i zawodniczek. 
Najwięcej OSSM LZS powołano w woj. 
wielkopolskim – 14 i woj. lubelskim i dol-

nośląskim – po 10, najwięcej zawodników 
szkolonych było w ośrodkach w woj. wiel-
kopolskim 128 i lubelskim – 90. W ramach 
WLKS objęto szkoleniem dzieci i młodzież 
w 245 klubach w 38 sportach. Szkoliło się 
w nich ponad 4800 młodych sportowców. 
Najwięcej WLKS powołano w woj. lubel-
skim i wielkopolskim – po 24 oraz w woj. 
zachodniopomorskim – 23. 

W wyborze WLKS preferowano kluby 
dobrze zorganizowane i współpracujące z 
UKS-ami i szkołami, natomiast w OSSM, 
w których szkoli się najzdolniejszych spor-
towców, liczyły się już osiągnięte przez nich 
wyniki.

Najlepszym sprawdzianem dla sportowca 
i jego trenera jest udział w różnego rodzaju 
zawodach – im wyższe rangą, tym lepiej. 

W 2022 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 oraz po raz 
pierwszy we wrotkach szybkich i biegach 
narciarskich. Łącznie było to 25 imprez, w 
których wzięło udział ponad 3700 zawod-
ników. 

Zawodnicy z naszych klubów, tylko w 
9 wiodących w LZS sportach, na mistrzo-
stwach Polski objętych współzawodnic-
twem młodzieżowym wywalczyli prawie 
1500 medali (patrz tekst str. 6-9), na arenie 
międzynarodowej również mamy sukcesy 
(patrz tekst str. 10-11).

Współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży

Nie dysponujemy jeszcze końcowymi 
wynikami współzawodnictwa młodzieżo-
wego, dlatego też dane publikowane w tym 
numerze na dalszych stronach pokazują 
stan na 29 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 wielosek-
cyjny klub WLKS Iganie Nowe – 16 miejsce, 
na 30 – KS Sobieski Poznań, na 32 – KK 
Ziemia Darłowska Darłowo, na 33 – ALKS 
Stal Grudziądz, na 35 – KS Agros Zamość, 
na 38 – GKS Cartusia Kartuzy, pierwszą 
czterdziestkę zamyka MULKS Grupa Oskar 
Tomaszów Lubelski.

W kolarstwie we współzawodnictwie 
wszystkich klubów na pierwszym miej-
scu jest KK Ziemia Darłowska Darłowo, 
w podnoszeniu ciężarów prowadzi CLKS 
Mazovia Ciechanów, w łucznictwie LKS 
Łucznik Żywiec, w narciarstwie klasycznym 
MLUKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 
w zapasach mężczyzn w stylu wolnym LKS 
Mazowsze Teresin, w zapasach kobiet – 
niespodzianka – WLKS Nowe Iganie. Jak 

1. Wielkopolskie – 2036,5 pkt.
2. Lubelskie – 1225 pkt.
3. Kujawsko-Pomorskie – 1085 pkt.
4. Łódzkie – 1055 pkt.
5. Mazowieckie – 1024 pkt.
6. Zachodniopomorskie – 803 pkt.
7. Pomorskie – 801 pkt.
8. Podlaskie – 628,5 pkt.
9. Dolnośląskie – 608 pkt.

10. Śląskie – 607,5 pkt.
11. Warmińsko-Mazurskie – 539 pkt.
12. Opolskie – 367,5 pkt.
13. Małopolskie – 322,5 pkt.
14. Lubuskie – 303,5 pkt.
15. Świętokrzyskie – 213 pkt.
16. Podkarpackie – 92,5 pkt.

Wyniki współzawodnictwa Wojewódzkich 
Zrzeszeń w mistrzostwach KZ LZS w 2022 roku

Koleżanki i koledzy, członkowie naszego Zrzeszenia,

jak prawie każdy, także nasza organizacja na koniec roku robi ,,rachunek sumienia’’ lub jak kto woli bi-
lans strat i zysków. Jaki był to rok dla Zrzeszenia? Moim zdaniem na pewno intensywny, impreza goniła 
imprezę. Poszerzyła się oferta programowa Krajowego Zrzeszenia, ale także, co przyjąłem z dużym zado-
woleniem, wielu wojewódzkich zrzeszeń.
Dla mnie był to rok szczególny, przez pełne 12 miesięcy kierowałem naszym stowarzyszeniem. Podejmo-
wałem szereg ważnych i mniej ważnych decyzji. Na mojej kartce rozliczeniowej w rubryce plus wypisuję 
to, że nauczyłem się patrzeć na naszą organizację, jako na całość, a nie jedynie dobrowolny związek 16 

stowarzyszeń. Dzięki rozmowom z wieloma osobami poszerzyłem swoją wiedzę o Zrzeszeniu oraz nabyłem nowe kompetencje. 
Drugim punktem w rubryce plus jest krótkie stwierdzenie – dotrzymałem obietnic. Na Zjeździe Delegatów KZ LZS, gdy przed-
stawiałem swój program działania, tu i tam słyszałem ,,nie obiecuj za dużo, bo nie spełnisz tych obietnic i oczekiwań’’, ale ja 
nie rzucałem słów na wiatr. Przypomnę: zostaliśmy operatorem krajowym Rządowego Programu Klub, przekonaliśmy MSiT do 
reaktywowania bardzo potrzebnego małym środowiskom programu ,,Organizator Sportu w środowisku wiejskim’’, powstał nowy 
program ,,Aktywna Wieś”. Nawiązaliśmy współpracę partnerską z PZU S.A i Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. Jestem przeko-
nany, że dzięki temu zwiększymy zasięg naszego działania, co da nam również możliwość wzmożenia promocji i upowszechnia-
nia aktywności sportowej i rekreacyjnej. 
Po stronie plusów całego Zrzeszenia zapisałbym także osiągnięcia sportowe naszych klubów – sportowców i trenerów. System 
szkolenia, który od lat funkcjonuje w Zrzeszeniu, przynosi efekty. Sport wyczynowy, szczególnie młodzieżowy, zawsze może liczyć 
na nasze wsparcie.
Ktoś spyta – a minusy? Są, a jakże. Chociażby działania promocyjne, ale i tu wkrótce podejmiemy pewne decyzje, bo marzy mi 
się silna, nowocześnie zarządzana organizacja, wykorzystująca nowe technologie, szczególnie związane z informatyką i komuni-
kacją społeczną. Jak myślę o marzeniach zawsze mi się przypomina gdzieś zasłyszana wypowiedź amerykańskiego biegacza Jesse 
Owensa: „Wszyscy mamy marzenia. Aby jednak sprawić, że marzenia staną się rzeczywistością, potrzeba bardzo dużo determi-
nacji, poświęcenia, samodyscypliny i wysiłku”. Czego sobie i Wam życzę. 
Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023.

Mieczysław Kazimierz Baszko
Prezes Krajowego Zrzeszenia LZS

Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Życzymy Wesołych Świąt� Bożego Narodzenia  
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Dziękujemy

Panu Mateuszowi Morawieckiemu
Prezesowi Rady Ministrów

za zainteresowanie działalnością naszego Zrzeszenia 
oraz za to, że wspiera sport, czego najlepszym 
dowodem jest stale rosnący budżet MSiT.

Rada Główna i członkowie  
Krajowego Zrzeszania LZS

Dziękujemy 

Panu Kamilowi Bortniczukowi,
Ministrowi Sportu i Turystyki

za współpracę w 2022 roku oraz za to, że docenił 
dotychczasową działalność naszego stowarzyszenia, 
jego możliwości organizacyjne i profesjonalizm.

Rada Główna i członkowie  
Krajowego Zrzeszania LZS
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wygląda to w innych sportach? Na pierw-
szym miejscu w szachach jest MUKS 
Stoczek 45 Białystok – na 148 uczestniczą-
cych we współzawodnictwie, takie samo 
miejsce zajmuje w unihokeju SKS Olimpia 
Osowa – na 32 kluby, na drugim miejscu 
w sportach saneczkowych są UKS Nowiny 
Wielkie – na 13 klubów, w sumo na drugim 
miejscu jest LKS Spartakus Pyrzyce – na 55 
wszystkich klubów, w badmintonie na dru-
gim miejscu są SKB Suwałki, a na trzecim 
UKS Hubal Białystok – na 88 klubów, na 3 
miejscu w taekwondo ITF MKS Lewart AGS 
Lubartów – na 62 kluby, taki samo miejsce 
zajmuje w taekwondo olimpijskim ULKS 
Andros Puławy – na 80 klubów, w kickbo-
xingu na 5 miejscu jest Kartuski KK Rebelia 
Kartuzy – na 120 wszystkich klubów. 

Sport powszechny

Wiele działo się w sporcie powszechnym. 
Krajowe Zrzeszenie LZS zorganizowało 10 
imprez ogólnopolskich. Pięć turniejów piłki 
nożnej – „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. 
Marka Procyszyna chłopców i dziewcząt do 
lat 13 i tzw. duża „Piłkarska Kadra Czeka” 
dziewcząt i chłopców do lat 15, których 
gospodarzami były Reńska Wieś i Zamość 
oraz po raz pierwszy Ogólnopolski Turniej 
Piłki Nożnej Orlików pn. „Wakacje z piłką 
nożną – Szukamy piłkarskich Janków...”, 
który odbył się na Stadionie Śląskim w 
Chorzowie. Uczestniczyło w nich łącznie 
ponad 1180 osób.

Kolejną imprezą był 64. Finał Centralny 
Ogólnopolskiego Masowego Turnieju 
Szachowego LZS „Złota Wieża”, który odbył 
w Opinogórze – startowało 19 drużyn (łącz-
nie 87 osób). Od 2021 roku ambasadorem 
tego turnieju jest arcymistrz Jan-Krzysztof 
Duda – po raz drugi najlepszej drużynie 
wręczono Puchar Przechodni jego imienia.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS to najwięk-
sza impreza organizowana przez Zrzeszenie. 
W zamiarze twórców idei Igrzysk, miało 
to być z jednej strony spotkanie najlep-
szych sportowców Zrzeszenia w wiodących 
dyscyplinach, z tymi którzy sport traktu-
ją rekreacyjnie, ale niezwykle poważnie. 
Tak też było i w tym roku podczas XXV 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Słubicach. 
W bloku sportowym odbyły się mistrzostwa 
Zrzeszenia w lekkoatletyce (U23), zapasach 
kobiet i mężczyzn, podnoszeniu ciężarów i 
siatkówce plażowej, w bloku rekreacyjnym 
rywalizowano m.in.: w piłce nożnej 5-oso-

bowej, siatkówce 3-osobowej, koszykówce 
3-osobowej, przeciąganiu liny czy w wyci-
skaniu sztangielka. W bloku integracyjnym 
startowali zawodnicy z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w trzech konkurencjach 
lekkoatletycznych i trzech rekreacyjnych. 
W bloku rekreacyjnym w igrzyskach udział 
wzięło ponad 800 uczestników.

I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych Wsi 
w Krasnobrodzie to nowy projekt w naszym 
kalendarzu. Celem zadnia „Aktywna Wieś” 
jest popularyzacja sportu, promocja zdro-
wego i aktywnego stylu życia, głównie w śro-
dowisku wiejskim. Igrzyska poprzedził cykl 
imprez sportowo-rekreacyjnych na pozio-
mie wsi, gminy, powiatu czy wojewódz-
twa – były to festyny, spartakiady, igrzyska, 
podczas których wyłoniono najlepsze dru-
żyny na zawody centralne. Towarzyszyły im 
pokazy sportów ludowych, występy arty-
styczne, pojawiły się stoiska z wyrobami 
produktów regionalnych: żywności, rzemio-
sła i rękodzieła. Wzięło w nich udział prawie 
11 tysięcy osób, w krasnobrodzkim finale 
uczestniczyło ok. 500 osób.

Kolejny projekt nosił nazwę „Od aktyw-
ności fizycznej do Sportu i Zdrowia”. W 
14 województwach odbyło się 30 imprez 
o różnym charakterze zachęcających do 
aktywności fizycznej. Wzięło w nich udział 
blisko 7 tysięcy osób. Niestety ostatnie bada-
nia GUS nie są optymistyczne – w 2021 
roku w zajęciach sportowych lub rekre-
acji ruchowej uczestniczyło 38,8% Polaków. 
Mieszkańcy Polski podejmowali aktywność 
fizyczną głównie dla przyjemności i rozryw-
ki. Najczęstszą formą uprawiania sportu i 
rekreacji była jazda na rowerze.

Biegi przełajowe to sport, który chęt-
nie uprawiają dzieci i młodzież. Od 27 lat 
organizujemy Ogólnopolskie Masowe Biegi 
Przełajowe LZS. Od kilkunastu lat odby-
wają się one w Wolborzu, a od 5 lat noszą 
imię łódzkiego działacza LZS, Wojciecha 
Świątka. W tym roku w imprezie uczest-
niczyło 450 młodych biegaczy od rocznika 
2012 do 2005.

Konkurs MSiT, KZ LZS 
i zrzeszeń wojewódzkich

Już po raz 14 rozstrzygnięto konkurs 
„Promowanie i upowszechnianie aktywno-
ści fizycznej poprzez wyróżnienie najlep-
szych projektów realizowanych w środo-
wisku wiejskim”. W tym roku do konkursu 
zgłoszono 40 projektów z 16 województw, w 

których planowano udział ponad 10 tysię-
cy osób. Krajowa Komisja Konkursowa 
uszeregowała kolejność 16 projektów, które 
trafiły do niej po ocenie w Komisjach 
Wojewódzkich. Wyniki konkursu prezen-
tujemy na stronach 17 – 24. Laureaci tego 
konkursu odbiorą nagrody w Białowieży.

Organizator Sportu Wiejskiego

Po wielu latach przerwy Krajowe Zrze-
sze nie LZS realizuje w ramach programu 
„Sport dla Wszystkich” projekt „Organizator 
sportu w środowisku wiejskim”, który ma za 
zadanie niwelowanie barier w dostępie do 
sportu lub innych aktywnych form ruchu 
dla mieszkańców ze środowiska wiejskiego i 
małomiasteczkowego. Jego celem jest utwo-
rzenie sieci lokalnych liderów życia spor-
towego w środowisku wiejskim na terenie 
całego kraju, których podstawowym zada-
niem jest organizacja lokalnej aktywności 
fizycznej, jej upowszechnianie i aktywne 
promowanie. Współfinansującymi projekt 
są samorządy wszystkich szczebli lub ich 
jednostki organizacyjne, instytucje/stowa-
rzyszenia działające w środowisku wiejskim 
i na jego rzecz, a także lokalni sponsorzy.

W całym kraju pracuje 325 organizatorów 
sportu wiejskiego, którzy co miesiąc przy-
syłają sprawozdania ze swojej działalności.

Szkolenia

W tym roku otrzymaliśmy także dofinan-
sowanie na 2 szkolenia Aktywny Senior LZS. 
Obydwa odbyły się w Mielnie, w naszym 
ośrodku sportowym. Wzięło w nim udział 
70 seniorów oraz kadra szkoleniowa. 

Turystyka

Z ogólnopolskich imprez turystycz-
nych udało się w tym roku zorganizo-
wać 4: Ogólnopolski Podhalański Rajd 
Narciarski w Białym Dunajcu, Ogól no-
polski Nadmorski Zlot Turystyczny LZS 
w Mielnie, Ogólnopolski Pieszy Zlot Eko-

logiczny „Bory Tucholskie – 2022” w 
Tleniu i Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy 
Turystyczno-Krajoznawczej LZS w Za ko-
panem. Wzięło w nich udział około 450 
osób.

Powyższe podsumowanie obejmuje tylko 
wydarzenia, za które odpowiedzialne było 
Krajowe Zrzeszenie LZS. Wojewódzkie 
Zrzeszenia LZS zorganizowały setki swo-
ich własnych imprez. Tych imprez by nie 
było, gdyby nie tysiące działaczy i wolon-
tariuszy, trenerów, instruktorów i sędziów. 
Wszystkim im należy się gromkie – dzię-
kujemy!

Inne wydarzenia

 Partnerzy Krajowego Zrzeszenia LZS 
W tym roku po wieloletnich staraniach 
wreszcie udało nam się pozyskać partnerów, 
którzy postanowili wesprzeć naszą działal-
ność. Podpisano dwie umowy partnerskie. 
Partnerem głównym Krajowego Zrzeszenia 
LZS został Totalizator Sportowy Sp. z o.o. 
m.in. właściciel marki Lotto, który wsparł 20 
zawodów sportowych rangi mistrzowskiej, 
wydarzeń o charakterze turystycznym, szko-
leń i igrzysk adresowanych do seniorów oraz 
olimpiadę wiedzy turystyczno-krajoznaw-
czej. Partnerem strategicznym Zrzeszenia 
została firma PZU S.A., największy w Polsce 
ubezpieczyciel, o czym poinformowali pod-
czas II Kongresu Sportu Wiejskiego Jacek 
Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Aktywów Państwowych i Wiceprezes PZU 
Małgorzata Sadurska. Obie firmy to znani 
mecenasi polskiego sportu. Od kilku lat 
partnerem oficjalnym jest też firma broker-
ska Mentor.

 II Kongres Sportu Wiejskiego 1 paź-
dziernika na stadionie Narodowym PGE 
odbył się II Kongres Sportu Wiejskiego, 
czyli konferencja programowa na rzecz 
zwiększenia stopnia rozwoju kultury fizycz-
nej na terenach wiejskich, poprawy szko-
lenia w obszarze sportu wyczynowego, 
dążenia do pełnego wykorzystania infra-
struktury sportowej. W Kongresie udział 
wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, 
przed stawiciele państwowych i prywatnych 
in sty tucji wspomagających sport, działa-
cze sportowi i sportowcy. Odbyło się wiele 
rozmów i wystąpień. Zależało nam także na 
ukazanie sportu wiejskiego jako pewnego 
zjawiska kulturowego, wkomponowanego 
w szerszy społeczny pejzaż polskiej wsi oraz 
pokazanie polskiej wsi jako atrakcyjnego 
miejsca do aktywnego spędzania wolnego 
czasu, szczególnie dla dzieci, młodzieży i 
osób starszych.
 Projekt Ekonomia+ realizowany z 
NBP Rozumienie pojęć i zasad wymiany 
ekonomicznej jest dziecku potrzebne do 
funkcjonowania w dorosłym życiu dokład-
nie tak samo, jak umiejętność czytania i 
liczenia. W projekcie Ekonomia+ realizo-
wanym wspólnie z Narodowym Bankiem 
Polskim w ramach programu edukacji eko-
nomicznej, postanowiliśmy połączyć sport 
z ekonomią. Do projektu zaprosiliśmy 16 
szkół z różnych regionów Polski. Warsztaty 
on-line prowadzone przez znanego dzien-
nikarza i publicystę ekonomicznego Rafała 
Wosia, mają uczniom-sportowcom pokazać 
jak podstawy ekonomii pomagają w zro-
zumieniu sposobu funkcjonowania nowo-
czesnego sportu. Za nami już dwie lekcja z 
ekonomii, w której uczestniczyli uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Józefinie oraz w Zespołu Szkół 
Rolniczych i Technicznych w Powodowie. 
Przed nami kolejnych 14.
 Muzeum Sportu Wiejskiego 31 lipca w 
Łebczu (woj. pomorskie) odbyła się uroczy-
stość otwarcia Muzeum Sportu Wiejskiego 
– ta data zapisze się złotymi zgłoskami w 
historii Ludowych Zespołów Sportowych. 
W obiekcie zgromadzono prawie 3 tysiące 
eksponatów, co prawda głównie z Pomorza, 
ale dary z innych stron Polski ciągle napły-
wają. Najważniejsze jest jednak to, że 
muzeum nie tylko gromadzi te eksponaty, 
ale prowadzi również działalność eduka-
cyjną, z której na uwagę zasługują przede 

wszystkim warsztaty dla uczniów z różnych 
szkół. To coś w rodzaju lekcji o historii pol-
skiego i ludowego sportu połączone z zawo-
dami sportowymi i różnymi zabawami. Nad 
programem czuwa inicjator powołania tej 
placówki Jan Trofimowicz, kustosz muzeum 
i wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Współpraca Krajowego Zrzeszenia LZS z Deutsche Sportjugend�

W maju tego roku Krajowe Zrzeszenie 
LZS podpisało umowę partnerską z Deut-
sche Sportjugend. Umowę ze strony polskiej 
podpisali: prezes Rady Głównej Krajowe-
go Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierz 
Baszko i wiceprezes naszego stowarzysze-
nia Krzysztof Piasek, ze strony niemieckiej 
Zastępca Dyrektora Zarządzającego Deut-
sche Sportjugend Ferdinand Rissom. Umo-
wa została podpisana na okres trzech lat. 

Wszystko zaczęło się w grudniu 2021, kiedy 
to nawiązaliśmy współpracę z organizacją 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i 
to ona znalazła nam niemieckiego partnera.

Niemiecki Związek Sportu Młodzieżo-
wego (Deutsche Sportjugend „DSj”) to or-
ganizacja młodzieżowa działającą w ramach 
Niemieckiej Federacji Sportów Olimpij-
skich. Wraz ze swoimi organizacjami człon-
kowskimi (53 organizacje parasolowe, 10 
organizacji o specjalnych zadaniach i 16 re-
gionalnych organizacji) skupia około 10 mi-
lionów dzieci, nastolatków i młodych ludzi 
do 26 roku życia, którzy są zorganizowani w 
ponad 90.000 klubów sportowych. 

Jak widzimy przyszłość tej współpracy? 
Od dłuższego już czasu Polsko Niemiecka 
Współpraca Młodzieży poszukuje krajo-
wego koordynatora sportowych wymian 
młodzieży w Polsce. Dobra współpraca z 

DSj może zaowocować tym, że zostaniemy 
jednostką centralną PNWM. Potrzeba na 
to przynajmniej dwóch lat. Jednostka cen-
tralna dysponuje określoną częścią budżetu 
PNWM i na określonym obszarze odpo-
wiada za rozpatrywanie wniosków oraz do-
finansowanie projektów wymian. W 2022 
roku budżet PNWM wynosił 7 mln euro i 
19 mln zł.

Na razie realizujemy program, który za-
warliśmy w umowie z DSj. 29 listopada 
odbyła się konferencja on-line dla klubów 
LZS, podczas której przedstawiono meryto-
ryczne aspekty przyznawania, realizowania i 
rozliczania wymian młodzieży polsko-nie-
mieckiej. Planujemy wkrótce wspólnie z DSj 
zorganizować giełdę kontaktów dla zaintere-
sowanych klubów z Niemiec i Polski. Dzięki 
temu będą się one mogły wzajemnie poznać 
i zastanowić nad wspólnym działaniem.

Krajowe Zrzeszenie LZS
Podsumowanie roku 2022
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Sport wyczynowy w Krajowym Zrzeszeniu LZS ma się całkiem dobrze. Tylko w dyscyplinach zwanych wiodącymi zdobyliśmy na mistrzo-
stwach Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów prawie 1500 medali! Najwięcej przysporzyli ich 
zawodnicy najmłodsi, większość z nich to sportowcy objęci szkoleniem w OSSM LZS i WLKS. Medale mistrzostw Polski zdobywają również 
zawodnicy naszego Zrzeszenia w innych sportach m.in.: w sumo, boksie, kajakarstwie klasycznym i slalomowym, jeździectwie, szachach, 
warcabach, badmintonie, sportach saneczkowych, łyżwach szybkich i krótkich czy taekwondo ITF i olimpijskim. Biorąc pod uwagę to, że w 
sportach wiodących mogliśmy nie policzyć wszystkich medali oraz to, że nie robiliśmy podsumowania z innych sportów, na pewno byłoby 
ich za pewne ponad 1800. Trzeba tylko mieć nadzieję, że zdecydowana większość tych młodych sportowców postawi na karierę sportową i 
na dłużej zagości w sporcie, przynosząc wiele radości i dumy kibicom, klubom, trenerom i rodzicom. Poniżej krótki przegląd osiągnięć w 9 
wiodących sportach (przy czym zapasy potraktowaliśmy zbiorczo) oraz wyniki współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym.

454 medale w zapasach

W zapasach Krajowe Zrzeszenie LZS 
organizuje swoje mistrzostwa w kategoriach 
młodzik, kadet, junior i młodzieżowiec. 

W tym roku na mistrzostwach Polski w 
zapasach nasze zawodniczki i zawodnicy 
wywalczyli 454 medale mistrzostw Polski 
(senior, młodzieżowiec, junior, kadet i mło-
dzik) – najwięcej w zapasach kobiet i stylu 
wolnym, najmniej w stylu klasycznym. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży w zapasach w stylu klasycznym 70% 
wszystkich klubów w nim uczestniczących 
to kluby naszego Zrzeszenia. W pierwszej 
„10” jest 7 naszych klubów – najwyżej na 2 
miejscu jest RCSZ Olimpijczyk Radom, na 
trzecim KS Sobieski Poznań, na czwartym 
AKS Piotrków Trybunalski.

Radomski „Olimpijczyk” powstał w 2004 
roku. Na ostatnich mistrzostwach Polski 
seniorów zdobyli 13 medali. Wśród tre-
nerów jest m.in. Włodzimierz Zawadzki, 
mistrz olimpijski z Atlanty (1996). Do 
najlepszych obecnie zawodników należą: 
Patryk Bednarz (mistrz Polski seniorów 
i U23), Piotr Puchalski (mistrz Polski) i 
Arkadiusz Kułynycz (mistrz Polski). 

Z kolei KS Sobieski Poznań to klub zapa-
śniczy założony w 1985 roku, prezesem 
klubu od 2007 roku jest trener Antoni 
Obrycki. Do najlepszych zawodników nale-
żą Gerard Kurniczak i Antoni Warchoł, 
nieźle radzą sobie też młode zapaśniczki.

AKS Piotrków Trybunalski od lat nale-
ży do najlepszych klubów w kraju. Klub 
powstał w 1999 roku, obecnie prezesem jest 
Marcin Cejnóg, a dyrektorem sportowym 
wicemistrz olimpijski z Barcelony (1992) 
Piotr Stępień. AKS wychował wielu świet-
nych zawodników, a obecnie dwa nazwi-
ska – Mateusz Bernatek i Magomedmurad 
Gadżijew (medaliści MŚ i ME) – jak magnes 

przyciągają do klubu młodzież chętną do 
uprawiania tego sportu.

W zapasach kobiet 75% klubów uczest-
niczących we współzawodnictwie to kluby 
Zrzeszenie. W pierwszej „10” jest 9 naszych 
klubów. Na pierwszym miejscu jest WLKS 
Nowe Iganie, na drugim MKS Cement 
Gryf Chełm, na trzecim MULKS Junior 
Dzierżoniów.

Klub WLKS Nowe Iganie, wcześniej 
znany pod nazwą WLKS Siedlce, powstał w 
1976 roku. Z klubu „dla sztangistów”, prze-
rodził się w wielosekcyjny klub, w którym 
uprawia się podnoszenie ciężarów, zapasy 
i sumo oraz lekkoatletykę – i w każdym z 
tych sportów odnosi sukcesy. Od niedaw-
na prezesem klubu jest Marek Murmyło. 
Największą gwiazdą klubu w zapasach jest 
Patrycja Gil, inne zawodniczki to m.in.: 
Joanna Kobylińska, Zuzanna Konaszuk, 
Joanna Samsonowicz, Blanka Szczepańska 
i Wiktoria Udenyi. Ich trenerem jest 
Sebastian Pawlak.

MKS Cement Gryf Chełm to klub z 
56-letni tradycją, od lat specjalizujący się 
w zapasach kobiet, gdzie głównym tre-
nerem jest Marek Głąb, medalista olim-
pijski z 1988 roku. Klub wychował wiele 
znakomitych zawodniczek. Dziś do naj-
lepszych należą: Katarzyna Krawczyk, 
Anhelina Łysak, Daniela Tkachuk, Wiktoria 
Kamela. Od kilkunastu lat w klubie trenują 
też zapaśnicy, a największą gwiazdą jest 
Szymon Szymonowicz, brązowy medalista 
Młodzieżowych MŚ w zapasach w stylu 
klasycznym.

MULKS Junior Dzierżoniów to klub 
sportów walki, trenuje się tu zapasy, sumo 
MMA i brazylijskie ju jistu. Najlepsze 
zawodniczki to m.in.: Karolina Kozłowska, 
Paulina Martyka, Roksana Łosyk, Weronika 
Smaczyńska. Trenerem jest Norbert 
Warchoł.

W zapasach w stylu wolnym 75% klubów 

uczestniczących we współzawodnictwie to 
kluby Zrzeszenie. W pierwszej „10” jest 8 
naszych klubów – na pierwszym miejscu 
LKS Mazowsze Teresin z niedużą przewagą 
nad WLKS Nowe Iganie i trochę większą 
nad LMKS Krasnystaw. 

LKS Mazowsze Teresin to klub, który za 
dwa lata będzie obchodził swoje 60-lecie. 
Są w nim dwie sekcje zapasów: styl wolny 
mężczyzn i zapasy kobiet oraz łucznicza. 
Prezesem klubu jest Ryszard Niedźwiedzki. 
Najlepsi zawodnicy to m.in.: Eduard 
Grigorev, Adrian Wagner i Kamil Rybicki, 
Fabian Niedźwiedzki, Wojciech Wysocki i 
Patryk Ciurzyński.

LMKS Krasnystaw to klub, który istnieje 
przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych i 
szczególną uwagę zwraca na szkolenie naj-
młodszych roczników, stale prowadzi nabór, 
a młodych zawodników trenuje Przemysław 
Swatko, czynny zawodnik. Najlepsi zawod-
nicy to m.in.: Ernest Kopeć, Kamil Sykuła i 
Dominik Skiba, Krystian Knap.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
45 zapaśniczek i 115 zapaśników w obu 
stylach.

329 medali w lekkoatletyce

W tym sporcie Krajowe Zrzeszenie LZS 
organizuje mistrzostwa LZS w trzech kate-
goriach wiekowych – U18, U20 i U23, na 
których rywalizuje zwykle 600-700 zawod-

ników i zawodniczek. W tym roku w na 
mistrzostwach Polski w tych kategoriach 
oraz U16 i seniorów zawodnicy z naszych 
klubów wywalczyli 329 medali (hala i 
otwarty stadion) – imponujący jest zwłasz-
cza dorobek w kategoriach poniżej seniora 
– 277 medali!

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży prawie 45% wszystkich klubów w 
nim uczestniczących to kluby Zrzeszenia. 
W pierwszej dziesiątce są tylko dwa kluby 
Zrzeszenia – KS Stal LA Ostrów Wlkp. 
i KS Podlasie Białystok, tegoroczny dru-
żynowy mistrz Polski, w drugiej – LKS 
Vectra Włocławek, RLTL Optima Radom, 
ALKS AJP Gorzów Wielkopolski, KS Agros 
Zamość i AML Słupsk. 

Rewelacją tego współzawodnictwa jest nie-
wątpliwie klub z Ostrowa Wielkopolskiego, 
który z ubiegłorocznego 9 miejsca, awan-
sował w tym roku na 4 – wyprzedzają 
go trzy kluby akademickie, które najwięcej 
punktów zdobywają w kategorii młodzie-
żowca. Klub ma wielkie tradycje, istnieje od 
1947 roku. Po ostatnich sukcesach lekko-
atletów, jak mówi trener Marek Walczak: ... 
w Ostrowcu mamy boom na lekkoatletykę, w 
Lekkoatletycznych Czwartkach bierze udział 
coraz więcej dziewcząt i chłopców, a poziom 
jest zaskakująco wysoki.

O KS Podlasie Białystok już wielokrot-
nie pisaliśmy. Nazwiska Kamili Lićwinko 
czy Wojciecha Nowickiego znane są każde-
mu miłośnikowi „królowej sportu”, podob-
nie jak Damiana Czykiera, Marleny Goli, 
Klaudii Kardasz, Kamila Kryńskiego czy 
Katarzyny Jankowskiej. Na brak młodych 
talentów też nie mogą narzekać. Przez wiele 
lat prezesem klubu był Jan Zalewski, obec-
nie funkcję tę pełni Tomasz Dąbrowski.

LKS Vectra powstał we Włocławku w 
maju 1992 roku. Przez te lata zawodni-
cy klubu wywalczyli ponad 300 meda-
li mistrzostw Polski we wszystkich kate-
goriach wiekowych oraz dochował się 3 
olimpijek. Prezesem klubu jest Marek 
Wódecki. Najlepsi młodzi zawodnicy to: 
Klaudia Kazimierska, Sebastian Urbaniak, 
Maja Woźniak, Tomasz Bajraszewski, Aneta 
Orzechowska.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
205 zawodników i zawodniczek.

286 medali w kolarstwie

W kolarstwie Krajowe Zrzeszenie LZS 
organizuje co roku 7 mistrzostw LZS. Są to 
mistrzostwa młodzików i juniorów młod-
szych, juniorów oraz orlików, mistrzostwa 
w kolarstwie szosowym kobiet (juniorka 
młodsza, juniorka, orliczka), mistrzostwa 
MTB, w kolarstwie torowym i przełajowym. 
Zawodnicy z naszych klubów należą do naj-
lepszych kolarzy w kraju, a nasi wychowan-
kowie są członkami międzynarodowych, 
zawodowych grup kolarskich.

W 2022 roku w mistrzostwach Polski 
tylko w kolarstwie szosowym, torowym, 
gór skim i przełajowym zawodnicy z 
na szych klubów zdobyli 286 medali (mło-
dzik, junior młodszy, junior, orlik i elita) – 
na szosie tych medali było 77, na torze 181, 
w przełajach i górskich – po 14. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży ok. 45% wszystkich klubów w nim 
uczestniczących to kluby Zrzeszenia. W 
pierwszej „10” najlepszych klubów w tym 
sporcie aż 9 to kluby LZS – okupują sześć 
pierwszych miejsc. Na pierwszym miejscu 
KK Ziemia Darłowska, klub, który specja-
lizuje się w kolarstwie kobiet z niewielką 
przewagą nad ALKS Stal Grudziądz i sporą 
nad UKS Copernicus Toruń. 

KK Ziemia Darłowska, obchodziła w 
styczniu 2022 roku 40-lecie swojego ist-
nie nia. Na 40-lecie mamy 562 medale Mis-
trzostw Polski – mówił na tym jubileuszu 
Eugeniusz Adamów, prezes i założyciel 
klubu. – Do tego są 43 medale ME, 13 medali 
MŚ plus starty naszych zawodniczek podczas 
Igrzysk Olimpijskich: Darii Pikulik, Wiktorii 
Pikulik [ostatnio zmieniły barwy klubowe, 
przechodząc do innego klubu Zrzeszenia] i 
Marleny Karwackiej. Ten dorobek jeszcze 
się powiększył, bo zawodniczki z Darłowa 
miały całkiem niezły sezon.

Drugi najlepszy klub ALKS Stal Gru-
dziądz swoje pięćdziesięciolecie obchodzić 
będzie za dwa lata (ciekawe czy policzą 
swoje medale). Klub może poszczycić się 
czterema olimpijczykami – Rafał Sarnecki, 
Krzysztof Maksel, Łukasz Kwiatkowski i 
Adrian Tekliński. Obecnie do najwięk-
szych gwiazd klubu należą: Mateusz Rudyk, 
Urszula Łoś i Maja Tracka, świetna na torze 
(medalistka MŚ) i na szosie.

UKS Copernicus Toruń to Akademia 
Kolarska Michała Kwiatkowskiego, wycho-
wanka LZS; mistrz świata założył ją w 2013 
roku. Trenerami w klubie są osoby znane 
w środowisku kolarskim, m.in. Tomasz 
Owsian i Marcin Mientki. Klub wycho-
wał już wielu znanych kolarzy i kolarek. 
Obecnie najlepszym zawodnikiem klubu 
jest Dominik Ratajczak mistrz świata w 

sratchu. Mimo wielu obowiązków Michał 
Kwiatkowski znajduje zawsze czas by być 
obecnym na podsumowaniu sezonu w 
swoim klubie, tak też było w tym roku.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
LZS pod opieką trenerów jest 116 zawod-
ników i zawodniczek.

211 medali w podnoszeniu 
ciężarów

Krajowe Zrzeszenie organizuje swoje 
mistrzostwa w kategoriach: U15, U17, U20 
i U23. W tym roku zawodnicy z klubów 
Zrzeszenia zdobyli na mistrzostwach 
Polski w pięciu kategoriach wiekowych 211 
medali. Zdecydowaną dominację szczegól-
nie widać wśród sztangistek. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży ponad 65% wszystkich klubów w 
nim uczestniczących to kluby Zrzeszenia. 
W pierwszej dziesiątce jest tych klubów 7 
i zajmują 6 pierwszych miejsc. Na pierw-
szym miejscu znajduje się CLKS Mazovia 
Ciechanów, na drugim LKS Budowlani 
Kucera Nowy Tomyśl, na trzecim WLKS 
Nowe Iganie. 

CLKS Mazovia Ciechanów została zare-
jestrowana w 1972 roku, ale jej tradycje 
sięgają końca lat 50. XX wieku. Przez te 
wszystkie lata przez klub przewinęło się 
setki sztangistów i kilkunastu wspaniałych 
działaczy, którzy związali się z klubem na 
dobre i na złe. Niewątpliwie największą 
gwiazdą klub na zawsze będzie Ireneusz 
Paliński, który został mistrzem olimpijskim 
w 1960 roku. Obecnie prezesem klubu jest 
wieloletni działacz Krzysztof Talak, a sekre-
tarzem Katarzyna Choroś, przewodnicząca 
Głównej Komisji Rewizyjnej KZS LZS. „Od 
zawsze” trenerami są tu Wojciech Gesek i 
Mirosław Choroś, niedawno dołączył do 
nich były zawodnik Paweł Słowikowski. 
Dziś najstarszym zawodnikiem w klu-
bie jest 22-letni Patryk Bęben, który jest 
przykładem dla młodszych, takich jak: 
Szymon Ziółkowski, Marek Gugała, sio-
stry Berlińskie czy Nina Poniatowska. Od 
niedawna istnieje także sekcja szachowa i 
tworzona jest sekcja boksu.

LKS Budowlani Kucera Nowy Tomyśl 
powstał w 1983 roku jako klub wielosek-

ponad 1500 medali zdobyli zawodnicy z klubów 
Zrzeszenia na Mistrzostwach Polski w sportach 
wiodących (część I)
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Kolarstwo
1. KK Ziemia Darłowska Darłowo
2. ALKS Stal Grudziądz
3. UKS Copernicus Toruń
Lekkoatletyka
1. KS Stal LA Ostrów Wlkp.
2. KS Podlasie Białystok
3. LKS Vectra Włocławek
Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec
2. UKS Talent Wrocław
3. MLKS Czarna Strzała Bytom
Narciarstwo klasyczne
1.  MULKS Grupa Oscar 

Tomaszów Lubelski
2. WSS w Wiśle
3.  LKS Markam Wiśniowa-

Osieczany
Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów

2.  LKS Budowlani-Kucera 
Nowy Tomyśl

3. WLKS Nowe Iganie
Tenis Stołowy
1. UKS Dojlidy Białystok
2. KS Bogoria Grodzisk Maz.
3. MLKS Ostródzianka Ostróda
Zapasy kobiet
1. WLKS Nowe Iganie
2. MKS Cement Gryf Chełm
3. MULKS Junior Dzierżoniów
Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin
2. WLKS Nowe Iganie
3. LMKS Krasnystaw
Zapasy styl klasyczny M
1. RCSZ Olimpijczyk Radom
2. KS Sobieski Poznań
3. AKS Piotrków Trybunalski

Badminton
SKB Suwałki
Biathlon
UKN Melafir Czarny Bór
Boks
KKB Rushh Kielce
Kajakarstwo klasyczne
MKS Czechowice-Dziedzice
Sporty saneczkowe
UKS Nowiny Wielkie
Sumo
LKS Spartakus Pyrzyce
Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok
Taekwondo ITF
MKS Lewart AGS Lubartów
Taekwondo olimpijskie
ULKS Andros Puławy
Unihokej
SKS Olimpia Osowa

klubu sięga początku lat 50. XX wieku. 
Swoją obecną nazwę nosi od 2015 roku. 
Przez całą swoją karierę zawodniczą człon-
kiem klubu był Adam Małysz, a dzisiaj 
najbardziej znanymi zawodnikami są Piotr 
Żyła i Aleksander Zniszczoł. Klub posiada 
kilka sekcji: skoków i biegów narciarskich, 
kombinacji norweskiej, narciarstwa alpej-
skiego oraz piłki nożnej.

LKS Markam Wiśniowa-Osieczany po w-
stał w 1979 roku i można powiedzieć, że był 
rodzinnym przedsięwzięciem Kazimierza 
Bubuli (niestety zmarł w 2002 roku), któ-
remu pomagała żona Irena, później klub 
przejęła ich córka Anna. Klub dochował 
się kilku świetnych zawodniczek – Sylwia 
Jaśkowiec (brązowa medalistka olimpij-
ska wraz z Justyną Kowalczyk), Urszula 
Łętocha, Weronika Kaleta (olimpijka), 
Iwona Piekarz, Renata Król, Jan Antolec i 
Anna Żółtak.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
50 zawodników i zawodniczek. 

60 medali w tenisie stołowym

Krajowe Zrzeszenie organizuje swoje 
mi strzostwa w kategoriach od młodzika 
do młodzieżowca. W tym roku zawodnicy 
z klu bów Zrzeszenia zdobyli na mistrzo-
stwach Polski w pięciu kategoriach wieko-
wych 60 medali. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży ponad 35% wszystkich klubów w 
nim uczestniczących to kluby Zrzeszenia. 
W pierwszej dziesiątce są 4 nasze kluby. 
Na 4 miejscu znajduje się UKS Dojlidy 
Białystok, na szóstym KS Bogoria Gro dzisk 
Mazowiecki, na siódmym MLKS Ostró-
dzian ka Ostróda, na ósmym KS Dekorglass 
Działdowo.

W woj. podlaskim są tylko cztery kluby 
sportowe, które grają w najwyższych kla-
sach rozgrywek, właśnie jednym z nich jest 
UKS Dojlidy Białystok, który ma swoją 
drużynę w Superlidze i jest ona jego wizy-
tówką. Prowadzi się oczywiście szkolenie 
młodzieży i to jak widać z sukcesami. Do 
najlepszych młodych zawodników należą: 
Karolina Hołda, Kamila Gryko, Michalina 
Górska, Zuzanna Borek, Alan Kulczycki i 
Michał Wandachowicz.

Podobnie jak w przypadku drużyny 
z Białegostoku KS Bogoria ma drużynę 
w superlidze, ale oprócz tego działu tu 
Akademia Tenisa Stołowego, która szkoli 
młode roczniki. Do najlepszych zawodni-
ków należą: Zofia Śliwka, Michał Gawlas, 
Adam Smoter, Milena Mirecka, Martyna 
Lis, Katarzyna Trochimiuk. Gwiazdą dru-
żyny grającej w superlidze jest zaledwie 
17-letni Miłosz Redzimski, wicemistrz świa-
ta w singlu kadetów. Trenerem tej drużyny 
jest jego ojciec Tomasz Redzimski.

Dziś drużyna seniorów MLKS Ostró-
dzian ka Ostróda gra w I lidze, ale klub jest 

jak do tej pory jednym z dwóch klubów 
najdłużej grających w Superlidze. Ponad 20 
sezonów z rzędu. Obecnie prezesem klubu i 
trenerem głównym jest jego były zawodnik 
Tomasz Krzeszewski – 10-krotny mistrz 
Polski w singlu i deblu, uczestnik IO w 
Sydney i Atenach. Klub ciągle rozwija swoje 
szkółki dla dzieci i młodzieży, a młodzi 
zawodnicy klubu zdobyli przez lata kilka-
dziesiąt medali mistrzostw Polski w różnych 
kategoriach wiekowych. Obecnie do naj-
lepszych zawodników należą: Kacper Petaś, 
Kuba Kwapiś, Igor Jankowski, Mateusz 
Smurzyński, Julia i Antoni Szarmach.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
33 zawodników i zawodniczek.

Uwaga!!! Dane przedstawione w tym tek-
ście dotyczące współzawodnictwa sporto-
wego pochodzą z dnia 29 listopada. Być 
może do systemu nie zostały prowadzone 
jeszcze wszystkie punkty, więc możliwe są 
zmiany. Podobnie jest z poniższą tabelą.

cyjny, obecnie ma tylko jedną sekcję, ale 
na bardzo wysokim poziomie. Prezesem 
klubu jest Jerzy Nowak, inicjator powsta-
nia w 1989 roku sekcji podnoszenia cię-
żarów. Pierwszym sukcesem kluby były 
medale Pawła Najdka. Obecnie do najlep-
szych zawodników należą: Piotr Kudłaszyk, 
Kacper Dziamski, Adrian Krupa, Małgorzata 
Myjak, Martin Stasik.

O klubie WLKS Nowe Iganie już pisali-
śmy przy okazji zapasów. Warto dodać, że 
najlepszą obecnie zawodniczką w podno-
szeniu ciężarów jest Martyna Dołęga.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
87 zawodników i zawodniczek. 

93 medale w łucznictwie

Od kilkudziesięciu lat Krajowe Zrzeszenie 
LZS organizuje mistrzostwa w łucznictwie 
w kategorii junior młodszy, junior i orlik. W 
tym roku na mistrzostwach Polski (hala i 
otwarte tory) zawodnicy z naszych klubów 
wywalczyli 93 medale. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży prawie 50% wszystkich klubów w 
nim uczestniczących to kluby Zrzeszenia. W 
pierwszej dziesiątce jest 7 naszych klubów. 
Hegemonem w tym sporcie jest w kraju LKS 
Łucznik Żywiec, który wyprzeda następny 
klub aż od 160 punktów. Drugim naszym 
klubem w tym zestawieniu jest UKS Talent 
Wrocław (3 miejsce w rankingu), trzecim 
MLKS Czarna Strzała Bytom (4 miejsce).

LKS Łucznik Żywiec istnieje od 1983 
roku, jednym z założycieli był Jan Lach, 
trener i prezes klubu od 2013 roku. Łucznik 
od 1999 roku należy do najlepszych w kraju. 
Szeroką podstawę w szkoleniu dzieci i mło-
dzieży stanowi od 1994 roku prowadzona 
przez klub Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego im. Żywieckich Habsburgów. 
Dzięki niej młodzi zawodnicy mogą łączyć 
naukę z treningami. Do najlepszych zawod-

ników klubu należą m.in.: Sylwia Zyzańska, 
Oskar Kasprowski, Natalia Leśniak, Wioletta 
Myszor, Filip Łazowski.

UKS Talent Wrocław to klub działający 
przy Zespole Szkół Nr 3 we Wrocławiu. 
W klubie działają dwie sekcje: łucznicza i 
podnoszenia ciężarów i obie odnoszą suk-
cesy w sporcie młodzieżowym i nie tylko. 
Prezesem klubu jest Leszek Rabórski. Do 
najlepszych łuczników należą m.in.: Anna 
Futyma, Andrzej Nieścior, dwie Weroniki – 
Goclon i Wardęga oraz Łucja Wesołowska.

MLKS Czarna Strzała Bytom powstał w 
2001 roku, kontynuuje tradycje łucznicze, 
które w mieście sięgają lat 50. XX wieku. 
Prezesem klubu jest Dawid Michalski, który 
był kiedyś niezłym zawodnikiem, a obec-
nie jest także trenerem. Klub dochował 
się trzech olimpijek. Obecnie do najlep-
szych zawodników należą m.in.: Natalia 
Michalska, Anna Pieprzyca, Martyna Stach, 
Bartosz Filip i Szymon Stecki.

W Ośrodkach Szkolenia Sportowego 
Młodzieży LZS pod opieką trenerów jest 
28 zawodników i zawodniczek.

75 medali w narciarstwie 
klasycznym

Narciarstwo klasyczne to jeden z naszych 
sportów wiodących, ale dopiero w tym roku, 
po 16 latach nieobecności, powróciliśmy 
do organizowania Mistrzostw Krajowego 
Zrzeszenia LZS w 4 kategoriach (młodzik, 
junior młodszy, junior i młodzieżowiec) w 
biegach narciarskich. Mamy nadzieję, że 
utrzymają się one dłużej w naszym kalenda-
rzu imprez mistrzowskich.

W tym roku na mistrzostwach Polski 
nasi zawodnicy wywalczyli w biegach nar-

ciarskich, skokach i kombinacji norweskiej 
75 medali. 

We współzawodnictwie sportowym mło-
dzieży prawie 50% wszystkich klubów w 
nim uczestniczących to kluby Zrzeszenia. 
W pierwszej dziesiątce jest tych klubów 
7. Od lat najlepszy jest klub spoza gór – 
MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 
który wszystkie punkty zdobywa w bie-
gach narciarskich. Drugie miejsce zajmu-
je Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe 
w Wiśle, trzecie LKS Markam Wiśniowa- 
Osieczany, w którym również króluje nar-
ciarstwo biegowe.

Może kogoś niezorientowanego w narciar-
stwie klasycznym dziwi pierwsze miejsce we 
współzawodnictwie sportowym młodzieży 
klubu z Tomaszowa Lubelskiego. Klub ten 
już od bardzo wielu lat plasuje się w czołów-
ce najlepszych klubów w kraju. Najlepszą 
znaną zawodniczką jest oczywiście Monika 
Skinder. Tylko w tym roku zawodnicy tego 
klubu dobyli 6 medali na MP seniorów, 5 
medali młodzieżowych MP i 11 medali na 
MP juniorów. Początki narciarstwa na tym 
terenie sięgają lat 50. XX wieku, a tamtejsza 
Siwa Dolina jest świetnym miejscem do 
uprawiania tego sportu. Założycielem i pre-
zesem klubu jest Waldemar Kołcun.

Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w 
Wiśle to klub z bogatą tradycją, historia 

Ponad 1500 medali zdobyli zawodnicy z klubów 
Zrzeszenia na Mistrzostwach Polski w sportach 
wiodących (część II)

Wyróżnione kluby Krajowego Zrzeszenia LZS w 2022 roku
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Zapasy

W tym roku na mistrzostwach Europy i 
świata nasi zawodnicy zdobyli w różnych 
kategoriach wiekowych 19 medali. Zaczę-
ło się od Mistrzostw Europy seniorów w 
Budapeszcie, gdzie zawodnicy z naszych 
klubów wywalczyli 5 medali, wszystkie brą-
zowe (łącznie polska reprezentacja zdobyła 
9 medali). Zawisły one na szyjach Katarzy-
ny Krawczyk z MKS Cement Gryf Chełm, 
Eduarda Grigoreva z LKS Mazowsze Tere-
sin, Sebastiana Jezierzańskiego z LKS Dąb 
Brzeźnica, Zbigniewa Baranowskiego z 
AKS Białogard oraz Roberta Barana z LKS 
Ceramik Krotoszyn (wszyscy zapaśnicy styl 
wolny). 

Na rozegranych na przełomie czerwca 
i lipca w Rzymie Mistrzostwach Europy 
U20 reprezentacja Polski zdobyła 5 meda-
li, 4 z nich wywalczyli zawodnicy z klubów 
Zrzeszenia – srebrne Arslambek Salimov z 
KS Wschód Białystok i Natalia Walczak z 
MLUKS Karlino, brązowe Zofia Polowczyk 
z ULKS Tęcza Środa Wlkp. i Daniela Tka-
chuk z MKS Cement Gryf Chełm. 

Z kolei na mistrzostwach świata seniorów 
brązowy medal zdobyła Anhelina Łysak z 
MKS Cement Gryf Chełm. 

W październiku odbyły się Mistrzostwa 
Świata U23, polska reprezentacja przywio-
zła z nich 4 medale – wszystkie zdobyli nasi 
zawodnicy. Srebrne medale wywalczyły: Pa-
trycja Gil z WLKS Iganie Nowe, Magdalena 
Głodek z KS Bloczek Team Pelplin i Wikto-
ria Chołuj z AKS Białogard, brązowy medal 
w stylu klasycznym zdobył Szymon Szymo-
nowicz z MKS Cement Gryf Chełm. 

Na Mistrzostwach Europy U23 złote me-
dale zdobyły Ewelina Ciunek z LKS Orzeł 
Namysłów i Wiktoria Chołuj, srebrne Pa-
trycja Gil i Magdalena Głodek oraz brązo-
wy Szymon Szymonowicz.

Wkrótce nasi medaliści U23 zaczną rywa-
lizować w kategorii seniorów i seniorek, oby 
z podobnymi rezultatami, choć konkurencja 
jest tam zdecydowanie silniejsza i o start w 
Paryżu, o czym marzy każdy sportowiec, nie 
będzie łatwo.

Kolarstwo

Choć to jeden z podstawowych sportów 
w naszym Zrzeszeniu, zbyt wielu sukcesów 
nie ma. O medale postarali się tylko kolarze 
torowi (większość z nich jeździ także na szo-
sie). Możemy odnotować tu 15 medali. 

Na Mistrzostwach Świata Juniorów Polska 
reprezentacja zdobyła w sumie 4 medale — 
2 złote i 2 srebrne. Na podium stanęła tylko 
dwójka zawodników. Mistrzynią i wicemi-
strzynią świata została Maja Tracka z ALKS 
Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, takie same 

tytuły wywalczył Dominik Ratajczak z UKS 
Copernicus CCC Toruń. 

Z kolei na Mistrzostwach Europy senio-
rów Polska zdobyła 4 medale — wszystkie 
medalistki to zawodniczki z klubów Zrze-
szenia. Srebrny medal w keirinie zdobyła 
Urszula Łoś z ALKS Stal Ocetx Iglotex Gru-
dziądz, brązowy Nikola Wielowska z KK 
Lark Ziemia Darłowska w scratchu, brązowy 
Daria Pikulik z Atom Deweloper Posciel-
lux.pl Wrocław w omnium, brązowy zespół 
kobiet w sprincie drużynowym w składzie: 
Urszula Łoś, Marlena Karwacka i Nikola 
Sibiak — obie KK Lark Ziemia Darłowska.

Na Młodzieżowych Mistrzostwach Euro-
py wywalczyliśmy 7 medali. Dwa srebrne, 
w sprincie i keirinie zdobył junior Marcin 
Marciniak UKS Copernicus Toruń CCC/
SMS Żyrardów, brązowy w keirnie kobiet 
U23 Paulina Petri z KS Społem Łódź, srebr-
ny w sprincie drużynowym kobiet U23: 
Joanna Błaszczak UKS TFP Jedynka Kór-
nik, Paulina Petri KS Społem Łódź, Nikola 
Sibiak KK Lark Ziemia Darłowska, srebrny 
w sprincie drużynowym juniorów: Marcin 
Marciniak, Radosław Laskowski, Gracjan 
Dąbrowski – obaj ALKS Stal Grudziądz 
Ocetx Iglotex, Mateusz Przymusiński UKS 
TFP Jedynka Kórnik, brązowy w wyści-
gu drużynowym juniorki – Maja Tracka, 
Zuzanna Chylińska – obie ALKS Stal Gru-
dziądz Ocetx Iglotex, Anna Długaś, Laura 
Rybkiewicz – obie KK Lark Ziemia Dar-
łowska, Martyna Szczęsna WMKS Olsztyn, 
brązowy juniorki w sprincie drużynowym: 
Natalia Głowacka, Eliza Rabażyńska – obie 
ALKS Stal Grudziądz Ocetx Iglotex, Natalia 
Kaczmarczyk KK Lark Ziemia Darłowska.

Lekkoatletyka

W tym roku dla lekkoatletów najważniej-
sze były Mistrzostwa Świata w Oregonie 
(USA) – srebrny medal przywiózł stamtąd 
Wojciech Nowicki z KS Podlasie Białystok 
w rzucie młotem, który przegrał tylko z 
Pawłem Fajdkiem, wychowankiem LZS. 

Kolejne ważne wydarzenie to Mistrzostwa 
Świata U20 w Kolumbii. Polacy wywalczyli 
dwa brązowe medale — jeden z nich zdobyła 
Zuzanna Maślana w pchnięciu kulą z MLKL 
Płock. Jej medal jest pierwszym w historii 

Osiągnięcia zawodników Zrzeszenia na arenie 
międzynarodowej
Rok poolimpijski w wielu sportach letnich i halowych to często „zmiana warty” – kończą karierę starzy mistrzowie, pojawiają się nowi, 
którzy w 2024 roku na IO w Paryżu będą walczyć o medale. W tym roku odbyły się za to Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie – nie-
stety dla Polski zupełnie nieudane. Dla naszego Zrzeszenia, w którym przede wszystkim zajmujemy się szkoleniem „młodych piskląt”, 
które później wylatują w świat, liczą się najbardziej sukcesy w sporcie młodzieżowym, a na te w tym roku nie możemy narzekać. O czym 
świadczą poniższe przykłady.

krążkiem wywalczonym przez polską kulo-
miotkę na imprezie tej rangi. 

Z kolei na mistrzostwach Europy junio-
rów (U18) polska reprezentacja wywalczyła 
6 medali, 3 z nich zdobyli zawodnicy z klu-
bów Zrzeszenia. Marek Zakrzewski z AML 
Słupsk w znakomitym stylu zdobył złoty me-
dal w biegu na 100 m. Srebro w skoku wzwyż 
wywalczył Jakub Walecki z WLKS Nowe Iga-
nie, który w finale poprawił swój rekord ży-
ciowy na 2,13 m. Adrian Wójciak z UMLKS 
Pegaz Opoczno w biegu na 400 m poprawił 
rekord życiowy (48,13) i wywalczył brąz. 

Na mistrzostwach Europy seniorów pol-
scy lekkoatleci wywalczyli 14 medali – trzy 
z nich zdobyli zawodnicy z naszych klubów. 
Wojciech Nowicki został mistrzem Europy 
w rzucie młotem, brązowy medal zdobyła 
sztafeta 4x100, w której biegli Dominik Ko-
peć (KS Agros Zamość) i Patryk Wykrota 
(KS Stal LA Gorzów Wlkp.) i srebrny me-
dal w sztafecie 4x400 wywalczyła Martyna 
Kotwiła z RLTL Optima Radom (biegała w 
eliminacjach). Co łącznie daje 8 medali. 

Podnoszenie ciężarów

W tym sporcie zanotowaliśmy 22 me-
dale. W Centrum Sportu Raszyn odbyły się 
Mistrzostwa Europy do lat 15 i 17 w pod-
noszeniu ciężarów. Reprezentanci Polski 
zdobyli na nich 13 medali – wszystkie zdo-
byli zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS! 
Złote medale zdobyły U17 Martyna Dołęga 
z WLKS Nowe Ignie i U15 Julia Machniew-
ska z LMPKPC Sokołów Podlaski, srebrne 
wywalczyli: U17 Hubert Pietrzak z TS Nida 
Nidzica, U15 Dawid Lisiak z LKS Budowlani 
Kucera Nowy Tomyśl, U17 Zuzanna Ślipek z 
GKS Zamek Gołańcz, U15 Kacper Filipiak 
z Husaria Lubraniec, U15 Julia Szczepaniak 
z MGLKS Tarpana Mrocza, U17 Oliwia 
Drzazga z UMLKS Radomsko, U15 Andże-
lika Młynarczyk z Olimpijczyk Łuków i U15 
Amelia Łodzińska z LKS Polwica Wierzbno, 
brązowe medale zdobyli: U17 Damian Ma-
tuszewski z Husaria Lubraniec, U15 Florian 
Dąbek z Polwica Wierzbno i U15 Oliwer 
Jabkiewicz z GCK Kobylany. 

Na Mistrzostwach Europy U20 i U23 
w Albanii nasza reprezentacja zdobyła 9 
medali — 7 z nich zdobyli zawodnicy i za-
wodniczki z klubów Zrzeszenia LZS. Wśród 
juniorek medale zdobyły: srebrny Monika 
Marach z MGLKS Tarpan Mrocza, brązo-
we Monika Szymanek z LKS Dobryszyce 
i Martyna Dołęga z WLKS Nowe Iganie. 
Wśród zawodników i zawodniczek U23 

srebrny medal wywalczyły: Wiktoria Wołk 
z MGLKS Tarpan Mrocza i Agnieszka Zim-
roz z LKS Znicz Biłgoraj, brązowe: Natalia 
Chołuj z AKS Białogard i Piotr Kudłaszyk z 
LKS Budowlani-Kucera Nowy Tomyśl.

Na MŚ do lat 17 srebrny medal zdobyła 
Oliwia Drzazga z UMLKS Radomsko, brą-
zowe Bartosz Burski z TS Nida Nidzica oraz 
Marek Gugała CLKS Mazovia Ciechanów.

Tenis stołowy

W tym sporcie możemy pochwalić się 9 
medalami. Na Mistrzostwach Europy Kade-
tów i Juniorów zawodnicy z naszych klubów 
zdobyli 6 medali. Były to dla reprezentacji 
Polski bardzo udane mistrzostwa – łącznie 
10 medali, historyczny wyczyn. Gwiazdą 
reprezentacji była Natalia Bogdanowicz za-
wodniczka MLUKS Warmii Lidzbark War-
miński, która w wielkim stylu pożegnała się 

z kategorię kadetek – wywalczyła 4 medale, 
po 2 złote i srebrne. Jeden z tych medali – 
srebrny – wywalczyła w drużynie kadetek, 
gdzie grała też Zofia Śliwka z KS Bogoria 
Grodzisk Maz. Srebrny krążek zdobyli także 
nasi juniorzy w składzie m.in.: Miłosz Re-
dzimski z KS Bogoria Grodzisk Mazowiec-
ki, Szymon Kolasa z MLKS Ostródzianka 
Ostróda i Patryk Lewandowski z KS De-
korglass Działdowo, a srebrny medal w grze 
podwójnej mieszanej juniorów Wiktoria 
Wróbel MRKS Gdańsk i Miłosz Redzimski. 

Podczas szóstych w historii Mistrzostw 
Europy U21 złoty medal w grze pojedyn-
czej mężczyzn wywalczył Samuel Kulczyc-
ki z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Na 
najniższym stopniu podium w zmaganiach 
singlowych stanął jego kolega klubowy Mi-
łosz Redzimski, który w półfinale przegrał 
właśnie z Kulczyckim. Trzeci medal – brą-
zowy – zawodnicy z naszych klubów zdobyli 
w deblu mężczyzn, a wywalczyli go Samuel 
Kulczycki i Maciej Kubik z KS Dekorglass 
Działdowo.

Na pierwszych w historii Mistrzostwach 
Europy Młodzików (do lat 13) polska repre-

zentacja wywalczyła 4 medale – wszystkie 
zdobyli zawodnicy z naszych klubów. Ty-
tuł wicemistrza Europy wywalczył Samuel 
Michna z UKS Lis Sierakowice, brązowy 
medal zdobył Aleks Pakuła z KS Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki oraz Katarzyna Raj-
kowska z SLKS Olimpijczyk Jeżewo, zawod-
niczka z Jeżewa, Anna Ulatowska z MKS 
Wolavia Wołów, Samuel Michna i Aleks Pa-
kuła zostali wicemistrzami Europy w rywa-
lizacji drużynowych zespołów mieszanych.

Narciarstwo klasyczne

W tym roku najważniejsze w narciarstwie 
klasycznym były Zimowe Igrzyska Olimpij-
skie w Pekinie. Dla polskiej reprezentacji 
były niestety nieudane. Wróciliśmy tylko z 
brązowym medalem Dawida Kubackiego w 
skokach narciarskich. Do Pekinu pojechało 
9 zawodników z naszych klubów. Najlepiej 
spisali się Piotr Żyła i Paweł Wąsek obaj z 
Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, 
którzy w drużynowych skokach narciar-
skich zajęli 6 miejsce oraz Monika Skinder 
z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 
która wspólnie z Izabelą Marcisz w sprincie 
drużynowym zajęła 9 miejsce.

Skoro o zawodniczce z Tomaszowa Lubel-
skiego mowa, to ucieszył nas jej srebrny me-
dal w narciarskim biegu sprinterskim stylem 
dowolnym na Mistrzostwach U23. Podobnie 
jak srebrny medal w skokach narciarskich 
na normalnej skoczni Jana Habdasa z LKS 
Klimczok Bystra oraz drużyny skoczków w 
składzie: Jan Habdas, Marcin Wróbel (AZS 
Zakopane), Klemens Joniak (LKS Poroniec 
Poronin), Tymoteusz Amilkiewicz (AZS Za-
kopane) na XV Zimowym Olimpijskim Fe-
stiwalu Młodzieży Europy w Finlandii.

Dziękujemy naszemu sponsorowi 

spółce brokerskiej 

MENTOR
za to, że jest z nami, 

że nas wspiera.
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Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 
Prezes Lesze k Noworól

1. IX Międzypokoleniowy Przełajowy 
Bieg Pojednania w Krzyżowej pod hasłem 
„Od aktywności fizycznej do sportu i zdro-
wia”. Prawie 700 uczestników. Mnóstwo 
dzieciaków, świetna atmosfera. Nawet pogo-
da nam sprzyjała, bo dzień przed i dzień po 
imprezie lało.

2. XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Ig-
rzy ska LZS w Słubicach wraz z mistrzo-
stwami, które im towarzyszyły. Wielkie 
przed sięwzięcie organizacyjne i logistyczne, 
organizatorzy się dobrze się spisali, stadion 
po raz kolejny zrobił na mnie wrażenie, ma 
swój klimat i pasuje do tej imprezy.

Kujawsko-Pomorskie 
Zrzeszenie LZS 
Prezes Jerzy Wysocki

1. Zdecydowanie impreza „Aktywna Wieś 
– Biesiada Wiejska dla Przyjaciół” w Redczu 
Krukowym. Świetna organizacja, dzięki har-
monijnej współpracy ze współorganizatora-
mi, fajny program i prawie 900 uczestników, 
którzy świetnie się bawili.

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Bardzo dobre zawody 
rekreacyjne, ciekawe konkurencje, świetna 
atmosfera i zawsze dobrze spotkać przyja-
ciół z całego kraju. Organizacja prawie per-
fekcyjna. Mam nadzieję, że ten nowy projekt 
Krajowego Zrzeszenia zagości na dłużej w 
naszym ogólnopolskim kalendarzu.

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Lublinie, 
Prezes Józef Poterucha

1. Zorganizowaliśmy wiele dobrych im-
prez, ale na wyróżnienie zasługują VIII 
Letnie Igrzyskach Seniorów „Lubelszczyzna 
2022” oraz rozgrywane po raz pierwszy Wo-
jewódzkie Igrzyska LZS „Aktywna Wieś”. 
Obie ze świetną frekwencją. Zawsze z po-
dziwem patrzę na seniorów, którzy ostro, ale 
fair play rywalizują, pokonując własne sła-
bości, przy tym dobrze się bawią i wspólnie 
dopingują.

2. Choć, ktoś pewnie uzna, że „każda 
pliszka...”, ale wyróżnię I Ogólnopolskie 
Igrzyska Aktywnych Wsi w Krasnobrodzie. 

Od wielu kolegów po zakończeniu imprezy 
odbierałem gratulacje i sam też uznaję, że 
organizacyjnie spisaliśmy się całkiem nieźle. 
Atmosfera była wspaniała, wszędzie widzia-
łem uśmiechnięte twarze, rywalizacja spor-
towa również, więc czego trzeba więcej.

Lubuskie Zrzeszenie LZS 
Prezes Jan Graliński

1. Zdecydowanie Międzypokoleniowe 
Wojewódzkie Zawody Sportowe LZS w 
Czarnolesie (Nadleśnictwo Głusko). 271 
uczest ników, w tym 247 osób startujących 
w 10 konkurencjach sportowych i rekreacyj-
nych, czyli zaliczono 2470 startów. Rywali-
zacja super, współpraca międzypokoleniowa 
jeszcze lepsza. Na zakończenie tańce i muzy-
ka przy ognisku.

2. Pewnie nie będę oryginalny – XXV Ju-
bileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska LZS w 
Słubicach wraz z imprezami towarzyszący-
mi, zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy nie-
zbyt dużego sztabu ludzi. Pewnie były jakieś 
drobne niedociągnięcia, ale...

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi 
Prezes Marek Mazur

1. W mijającym roku zorganizowaliśmy 
rekordową ilość imprez sportowo-rekreacyj-
nych, wiele z nich robimy od lat. Chciałbym 
wyróżnić taką małą nowinkę – Puchar Wo-
jewództwa Łódzkiego LZS w Boksie, któ-
ry odbył się w czerwcu w Opocznie, gdzie 
mamy elzetsowski klub bokserski. Chcemy 
promować ten sport w naszym zrzeszeniu, 
bo widzimy spore zainteresowanie młodych 
ludzi sportami walki, w tym boksem.

2. I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Krajowego Zrzeszenia LZS Orlików „Wa-
kacje z piłką — Szukamy Piłkarskich Jan-
ków”. Gratulacje dla Andrzeja Sadloka za 
determinację w uczynieniu wojewódzkiego 
przedsięwzięcia ogólnopolskim. Świetna or-
ganizacja, piękna oprawa. Jestem pewien, że 
uczestnicy tego turnieju zapamiętają pobyt 
na Stadionie w Chorzowie na całe życie. 

Małopolskie Zrzeszenie LZS 
Wiceprezes Jacek Kucybała

1. Festiwal Sportowy im, K. Bubuli w Wi-

śniowej. Jak do organizacji imprezy zabierze 
się Anna Bubula to wszystko musi się udać. 
I tak było tym razem. Wiele ciekawych kon-
kurencji, niespotykanych nigdzie indziej, 
świetna frekwencja.

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Znakomicie zorgani-
zowana impreza, w dodatku świetne tereny 
do uprawiania sportu. Uczestnicy z mało-
polskiego, którzy notabene, wygrali wiele 
konkurencji, pytali, czy w przyszłym roku 
igrzyska też się odbędą.

Mazowieckie Zrzeszenie LZS 
Prezes Adam Orliński

1. Zawody lekkoatletyczne „Szukamy ta-
lentów w środowisku wiejskim” zorganizo-
wane przez Regionale Zrzeszenie LZS w Sie-
dlcach, na czele z Wojtkiem Witkowskim. 
Impreza od lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem w regionie, ze względu na poziom 
organizacyjny.

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Może dlatego, że to 
nowa propozycja w kalendarzu Zrzeszenia. 
Ciekawa i dobrze zorganizowana,

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Opolu 
Prezes Gerard Halama

1. Pewnie wyłamię się z szeregu, ale na 
wyróżnienie zasługuje ogólnopolska im-
preza organizowana na naszym terenie – 
11. Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców w 
Piłce Nożnej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
imienia Marka Procyszyna. Na zlecenie KZ 
LZS organizujemy ten turniej już od kilku 
lat. I zawsze organizacja jest na najwyższym 
poziomie, świetnie układa się współpraca z 
miejscowym samorządem, a dzieciaki wy-
jeżdżają zadowolone i dobrze nagrodzone.

2. XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Ig-
rzy ska LZS w Słubicach w całości, to zna-
czy z mistrzostwami. Gratulacje dla Janka 
Gralińskiego i jego sztabu. Nie jest łatwo 
zorganizować tak duże zawody i zadowolić 
wszystkich. Myślę, że tych niezadowolonych 
było niewielu, bo organizacja była bardzo 
dobra, oprawa wydarzenia również. I cho-
ciaż imprezy odbywały się w różnych miej-
scach nie odczuliśmy tego zbytnio. Szczegól-
nie podobało mi się otwarcie.

Podkarpackie Zrzeszenie LZS 
Prezes Józef Krzywonos

1. Podkarpacki Festiwal Warcabowy (war-
caby 100-polowe) w Parku Zdrojowym w 
Horyńcu Zdroju, zorganizowane przez LKS 
Unia Horyniec Zdrój. Świetna organizacja, 
zadowolone dzieciaki, bo to głównie dla 
nich był ten turniej.

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Nowość w kalenda-
rzu Zrzeszenia. Świetnie, że były poprzedzo-
ne imprezami w województwach. Gratulacje 
dla Józefa Poteruchu za bardzo dobre zorga-
nizowanie igrzysk.

Podlaskie Zrzeszenie LZS 
Prezes Mieczysław Kazimierz Baszko

1. Trudny wybór, sporo tych imprez było... 
Cóż, chyba jednak Podlaski Folkowy Turniej 
Wsi „Aktywna Wieś” w Bobrówce, gmina 
Jaświły. Fajne połącznie sportu i rekreacji 
z kulturą ludową. Znakomita frekwencja. 
Prawdziwe spotkanie pokoleń, uczestnicy 
bardzo chętnie brali udział w zawodach, do-
pisała pogoda i humory, a skoczna muzyka 
wszystkich poderwała do zabawy.

2. Coraz trudniejszy wybór... ale zwycię-
ża patriotyzm lokalny i wybieram Mistrzo-
stwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej 
Atletyce U18 i U20. Ponad 700 zawodników 
reprezentujących blisko 100 klubów, wyso-
ki poziom, czołówka naszych lekkoatletów. 
Znakomita organizacja, choć sztab organi-
zatorów szczuplutki.

Pomorskie Zrzeszenie LZS 
Prezes Piotr Klecha

1. Dużo tych imprez było, ale wyróżnił-
bym IV Pomorską Spartakiadę Rekreacyj-
no-Kulturalną Kół Gospodyń Wiejskich w 
Chmielnie. Wspólny pomysł naszego Zrze-
szenia i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Chmielnie. Projekt współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej 
(Rozwój Obszarów Wiejskich). Ciekawe 
kon kurencja sportowe i kulturalne, świetna 
organizacja i atmosfera. Co roku uczestni-
czy 20 kół z całego województwa. 

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Krótko – fantastycz-
na atmosfera, świetna organizacja, ciekawe 
konkurencje. 

Śląskie Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS 
Prezes Andrzej Sadlok

1. Aktywna Wieś w Puńcowie pod nazwą 
„Puńcowka dzieli, my Puńców łączymy”. Dla 
wyjaśnienia Puńcówka to rzeka, która dzie-

li wieś na dwie połowy. Zorganizowaliśmy 
ją wspólnie z LKS Tempo Puńców. Świetna 
organizacja, wszyscy znakomicie się bawili, 
było wiele ciekawych konkurencji, dopisała 
pogoda i frekwencja. Promowaliśmy pod-
czas tej imprezy marsz nordic walking – za-
interesowanie przerosło nasze wyobrażenia.

2. Dla mnie osobiści to I Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej Krajowego Zrzeszenia 
LZS Orlików „Wakacje z piłką — Szukamy 
Piłkarskich Janków”. Piłka nożna to moja 
pasja. Gdy przemawiałem na Stadionie Ślą-
skim w Chorzowie podczas uroczystości 
otwarcia turnieju, głos mi drżał, bo po 17 
latach spełniły się moje marzenia. Tak, przez 
4 lata organizowaliśmy taki turniej, ale o 
zasięgu wojewódzkim, teraz dołączył on do 
turniejów ogólnopolskich Mała i Duża Pił-
karska Kadra Czeka. Staliśmy się w ten spo-
sób jedyną organizacją pozarządową (poza 
PZPN), która organizuje turnieje dla dzieci 
do lat 10, 13 i 15.

Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS  
Prezes Jerzy Kula

1. Wojewódzkie Igrzyska LZS w Łopusz-
nie. To największa impreza sportowo-re-
kreacyjna w naszym regionie. Choć liczy się 
rywalizacja, to jest to także spotkanie przy-
jaciół, ludzi zainteresowanych działalnością 
w naszym zrzeszeniu.

2. I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych 
Wsi w Krasnobrodzie. Świetna organizacja. 
Wiele ciekawych konkurencji, ale przede 
wszystkim wspaniała atmosfera, choć rywa-
lizacja była zacięta, to wszyscy wzajemnie 
sobie kibicowali.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 
Prezes Tadeusz Tomaszewski

1. Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS, 
która odbyła się w czerwcu w Żerkowie, co 
prawda organizowaliśmy ją już po raz dwu-
dziesty czwarty, ale nie narzekamy na brak 
zainteresowania. Startowali przedstawiciele 
16 powiatów. Było wiele konkurencji rekre-
acyjnych, ponadto gry zespołowe oraz za-

wody jeździeckie. To nasze największe wy-
zwanie organizacyjne.

2. I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Krajowego Zrzeszenia LZS Orlików „Waka-
cje z piłką — Szukamy Piłkarskich Janków”. 
Rewelacja. Miejsce imprezy, organizacja, 
promocja – wszystko na najwyższym pozio-
mie. Gratulacje dla Andrzeja Sadloka.

Warmińsko-Mazurskie 
Zrzeszenie LZS 
Prezes Janusz Sypiański

1. XIV Międzynarodowe Grand Prix Ni-
dzicy w Podnoszeniu Ciężarów, zorgani-
zowane przez jeden z naszych najlepszych 
klubów TS Nida Nidzica. Dwudniowe zma-
gania, 90 sztangistek i sztangistów z Polski, 
Ukrainy, Czech, Norwegii, Litwy i Słowacji. 
Szybko i sprawnie przeprowadzone, dużo 
kibiców i nagród dla zawodników.

2. XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Ig-
rzyska LZS w Słubicach razem z mistrzo-
stwami. Byłem pod wrażeniem tej imprezy, 
ale o wyborze zdecydowały opinie uczestni-
ków z naszego województwa, którzy chwa-
lili sobie pobyt w Słubicach zarówno pod 
względem sportowym jak i organizacyjnym.

Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS 
Wiceprezes Tomasz Paciejewski

1. Aktywna Wieś – Sportowcy Wiejscy 
na start w Chociwlu. Na tej imprezie było 
wszystko – zawody sportowe, stoiska so-
łectw oraz występy ludowych zespołów. 
Rywalizacja Kół Gospodyń Wiejskich i sto-
warzyszeń działających na rzecz miasteczek 
i wsi województwa zachodniopomorskiego 
była emocjonująca. Wszyscy się świetnie 
bawili.

2. XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS w Słubicach. Największa im-
preza ogólnopolska Krajowego Zrzeszenia. 
Od lat jeżdżę na igrzyska i mam porówna-
nie. W Słubiach wszystko było świetnie zor-
ganizowane, podobała mi się uroczystość 
otwarcia igrzysk. Gratulacje Janie Graliński.

Najlepsze imprezy Zrzeszenia w 2022 roku 
– wybierają prezesi Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Zadaliśmy szefom Wojewódzkich Zrzeszeń LZS dwa pytania. Pierwsze – którą imprezę zorganizowaną na ich terenie uważają 
za najlepszą, oraz drugie – która ogólnopolska impreza była najlepsza. Oto odpowiedzi.
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Prowadzenie strony internetowej wiąże się z nieustannym serfowaniem po sieci. Sporo ciekawych informacji dotyczących 
naszych klubów czy wojewódzkich zrzeszeń można tam zaleźć. Postanowiliśmy wyróżnić kilka wydarzeń z tego roku, które 
zrobiły na nas wrażenie i uważamy za najciekawsze lub zaskakujące.

Informacja

Ogromna popularność sportu, jego pięk-
no, dynamika i towarzyszące mu emocje 
sprawiają, że jest on skutecznym nośnikiem 
komunikatu promocyjnego. Warto zapeł-
niać swoje strony internetowe i Facebook 
informacjami o swojej działalności. Niestety 
nie wszystkie nasze organizacje wojewódz-
kie taką działalność prowadzą. Z tych, które 
ją mają wyróżniamy: Pomorskie Zrzeszenie 
LZS, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Ło-
dzi, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 
– obszerne informacje i zdjęcia, dużo udo-
stępnień od klubów oraz Tomasza Paciejew-
skiego, wiceprezesa Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS za emocjonalne podejście 
do wydarzeń sportowych oraz pokazywanie 
(zdjęcia i informacje) kulisów pracy Rady 
Głównej KZ LZS na swoim Facebook’u.

Najlepszy projekt programowy

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego przygotował program „Opolskie 
dla mło dzieży’’ w 4 obszarach tematycznych, 
w tym w sporcie. Operatorem programu 
spor towego zostało Wojewódzkie Zrzesze-
nie LZS w Opolu. Co jest ciekawego w tym 
programie, na który w sporcie przeznaczono 
150 tysięcy? Otóż granty są małe do 4 tysię-
cy złotych, o sfinansowanie swojej imprezy 
może starć się każdy, nawet grupa przyja-
ciół. Program realizowany jest od czerw-
ca do końca roku lub do wyczerpania puli 
pieniędzy, nabór wniosków odbywa się na 
bieżąco, a decyzje podejmowane są szybko. 
Proste, niezbyt kosztowne, a ilu zadowolo-
nych beneficjentów. Młodzież zaskakuje po-
mysłowością.

Sport młodzieżowy

Zawsze cieszą nas medale mistrzostw Pol-
ski zdobywane przez zawodników naszych 
klubów w sportach „niszowych’’. Do takich 
nie tylko w Zrzeszeniu należy akrobatyka 
sportowa. Szczególnie konkurencja skoków 
na trampolinie przysparza kibicom wielu 
wrażeń. W naszym Zrzeszeniu jest jeden 
klub specjalizujący się w tym sporcie – to 
LUKS Gwiazda Dobrzeń Wielki (woj. opol-
skie), który w tym roku zajął 6 miejsce we 

współzawodnictwie sportowym młodzieży.
Skoki na trampolinie pojawiły się w Do-

brzeniu Wielkim dzięki niezwykłej parze 
tre nerskiej. Adam Antoszczyk jest trenerem 
i współ założycielem Opolskiej Akademii 
Akro batyczno-Gimnastycznej. Prowadzi za-
ję cia wraz ze swoją żoną Wiktorią Weselak- 
 - Antoszczyk. Oboje są byłymi i utytuło wa-
nymi gimnastykami – wielokrotnymi me-
dalistami mistrzostw Polski oraz uczest-
nikami imprez międzynarodowych. Teraz 
zdobytą w przeszłości wiedzę przekazują 
najmłodszym. W ich Akademii trenuje oko-
ło setka dzieciaków – najlepsi i najzdolniejsi 
trafiają do klubu.

Promocja sportu

W tej dziedzinie wybór nie był łatwy, ale 
wybraliśmy też niszowy sport – kajakarstwo 
slalomowe i sport dostępny dla wszystkich – 
biegi.

2. Nie każdy klub w Polsce, gdzie uprawia 
się kajakarstwo slalomowe, może poszczycić 
się własnym torem slalomowym, a taki po-
siada LKK Drzewica (woj. łódzkie) i to od 
ponad 40 lat. O klubie zrobiło się głośno, 
gdy w 2000 roku w Sydney Krzysztof Koło-
mański i Michał Staniszewski zostali wice-
mistrzami olimpijskimi. Nadal szkoleni są tu 
zawodnicy, który zdobywają medale MP. Ale 
najciekawsze są imprezy, które klub organi-
zuje dla najmłodszych miłośników kajakar-
stwa. Festyny, spływy kajakowe, zawody na 
wodzie i lądzie. Letnia Akademia Kajakowa 

i wiele innych. Co najważniejsze potrafią po-
zyskiwać na te wszystkie imprezy fundusze, 
np. z Fundacji Santander.

2. Polacy pokochali bieganie, więc imprez 
jest co niemiara, ale te organizowane przez 
Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zawsze gwa-
rantują wysoki poziom organizacyjny. Więc 
wyróżnienie za tzw. całokształt.

Ciekawe nowe inicjatywy

Wyróżnienie otrzymuje Zachodniopo-
morskie Zrze szenie LZS za zorganizowanie 
pier wszych wojewódzkich mistrzostw w 
strze lec twie, które odbyły się 15 paździer-
nika na strzelnicy w Bobolicach oraz zorga-
nizowanie wraz z Ligą Obrony Kraju kursu 
doszkalającego dla prowadzących zajęcia ze 
strzelectwa.

Najstarsze inicjatywy sportowe

Najstarszym naszym turniejem ogólno-
polskim jest turniej szachowy o „Złotą 
Wie żę’’, a najstarszym wojewódzkim? Tur-
niej tenisa stołowego organizowany przez 
War mińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS – w 
tym roku odbył się po raz 63! Zawody, któ-
re odbyły się w czerwcu w sali sportowej 
OSiR-u w Jezioranach rozegrano w 6 kate-
goriach wiekowych – oddzielnie dla kobiet 
i mężczyzn, od najmłodszych dzieci, aż do 
seniorów.

Drugie wyróżnienie dla Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS za próbę reaktywowania za-
wodów o „Złoty Kask’’.

Rekreacja

Projekt Aktywna Wieś, którego pomysło-
dawcą był prezes Mieczysław Kazimierza 
Baszko, bardzo nam się podoba. Z kolei fi-
nał w postaci igrzysk zorganizowanych w 

Otwarte Ogólnopolskie Mistrzostwa w Podnoszeniu Ciężarów 
o Puchar Prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS

Ostatnim akordem cyklu mistrzostw na-
szego Zrzeszenia były Otwarte Ogólnopol-
skie Mistrzostwa w Podnoszeniu Ciężarów 
o Puchar Prezesa Krajowego Zrzeszenia 
LZS, które odbyły się w dniach 25-27 listo-
pada w Ciechanowie. W zawodach wzięło 
udział prawie 100 zawodników i zawodni-
czek z 18 klubów. Kobiety rywalizowały w 
5 kategoriach wagowych podobnie jak męż-
czyźni. Choć to koniec roku i większość za-
wodników jest w roztrenowaniu lub bierze 
udział w organizowanych w tym czasie in-
nych memoriałach i turniejach, przyjechało 
kilkunastu znanych zawodników. 

Bezpośrednimi organizatorami mis trzostw 
byli CLKS Mazovia Ciechanów i Spół ka Eco-
Harpoon Recycling, współ organi za torami 
Gmina i Miasto Ciechanów oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, partnerem PZU 
S.A. – partner strategiczny KZ LZS. Mistrzo-
stwa dofinansowało Ministerstwo Sportu i 
Turystyki.

W klasyfikacji Sinclair’a kobiet najlepsza 
była Maria Połka z KS Promień Opa le nica, 
wśród mężczyzn Daniel Goljasz z KS Wisła 
Puławy. Klasyfikację drużynową wy grała 
CLKS Mazovia Ciechanów przed WLKS 
Nowe Iganie i AZS-AWF Biała Podlaska.

Wyniki kobiety

Kat. 49 kg: 1. Sylwia Wawrzeczko LKS 
Omega Kleszczów, 2. Klaudia Celińska 
WLKS Nowe Iganie, 3. Patrycja Brzozow-
ska KS Klimat Łapy; kat. 59 kg: 1. Zuzanna 
Połka KS Promień Opalenica, 2. Iga Burda 
Copal Trzcianka, 3. Marlena Polakowska 
POM-Iskra Piotrowice; kat. 71 kg: Maria 
Karolak KKS Włókniarz Konstantynów 
Łódzki, 2. Maria Połka KS Promień Opa-
lenica, 3. Zuzanna Ślipek GKS Zamek Go-
łańcz; 81 kg: 1. Weronika Nowak, 2. Olga 
Komorowska – obie WLKS Nowe Iganie, 3. 
Karolina Sobczyk KS Wisła Puławy; +81 kg: 

1. Martyna Narewska UOLKA Ostrów Maz., 
2. Agnieszka Zimroz LKS Znicz Biłgoraj, 3. 
Marika Latosińska LKS Kurnos Drugi.

Wyniki mężczyźni

Kat. 61 kg: 1. Wiktor Rutkowski, 2. Kac-
per Mróz – obaj Atleta Ostrołęka, 3. Kacper 
Truskolaski KS Klimat Łapy; kat. 73 kg: 1. 
Bartosz Burski TS Nida Nidzica, 2. Adrian 
Nesner LOS Nowy Dwór Mazowiecki, 3. 
Bartłomiej Pazura WLKS Nowe Iganie; kat. 
89 kg: 1. Michał Jaworski CLKS Mazovia 
Ciechanów, 2. Patryk Burda AZS-AWF Bia-
ła Podlaska, 3. Mateusz Zawisza KS Wisła 
Puławy; kat 102 kg: 1. Daniel Goljasz z KS 
Wisła Puławy, 2. Damian Niedźwiecki AZS-
AWF Biała Podlaska, 3. Konrad Romańczuk 
WLKS Nowe Iganie; kat. +102 kg: 1. Marcin 
Izdebski KS Budowlani Opole, 2. Szymon 
Ziółkowski, 3. Marek Mateusz Gugała – obaj 
CLKS Mazovia Ciechanów.

Krasnobrodzie przez Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Lublinie był jedną z trzech 
najlepszych imprez ogólnopolskich. My 
postanowiliśmy wyróżnić, trzymając się za-
sady – szukamy czegoś ciekawego, imprezy 
z tego projektu zorganizowane w Bobrówce 
(woj. podlaskie) i Puńcowie (woj. śląskie). 

Podobały się nam przede wszystkim prze-
prowadzono tam konkurencje, które nieco 
odbiegały od rzutów lotką do celu czy strza-
łów na bramkę (choć też były!) oraz atrak-
cyjne nazwy – Folkowy Festiwal Sportowo-
Rekreacyjny „Aktywna Wieś’’ w Bobrówce 
i „Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy’’ 
(Puńcówka to rzeka dzieląca wieś na pół).

I wyróżnienie zbiorowe – dla wszystkich 

wojewódzkich zrzeszeń za imprezy organi-
zowane dla osób w wieku 60+.

Turystyka

XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Krajo-
znawczo-Turystyczna LZS w Zakopanem. 
Ten finał był bardzo udany, zarówno pod 
względem organizacyjnym jak i wiedzy 
uczestników. Ten wybór to również hołd 
złożony Janowi Gomole, który zmarł w paź-
dzierniku tego roku, współtwórcy tej impre-
zy. W przyszłym roku olimpiada obchodzić 
będzie 40-lecie swojego istnienia.

Zaskoczenie

Wyróżnienia dla dwóch klubów specjali-
zujących się w lekkoatletyce – AML Słupsk 
i UKS Filipides Teresin – za świetną pracę 
z młodzieżą. AML Słupsk, czyli Akademia 
Młodego Lekkoatlety, powstał stosunkowo 
niedawno, bo w 2014 roku. Pracuje w nim 
aż 11 trenerów, w tym znani niegdyś zawod-
nicy jak Bernadeta Kopeć (prezes klubu) czy 
Tomasz Czubak. Klub z Teresina jest nieco 

starszy, powstał w 2008 roku. Zajmuje się 
głównie szkoleniem młodzieży w biegach 
średnich i długodystansowych. W katego-
riach młodzieżowych ma kilku bardzo do-
brych zawodników, którzy systematycznie 
robią postępy. Gratulacje dla trenerów An-
drzeja i Izabeli Andryszczyk.

Wyróżnienia specjalne

1. Dla Mazowieckiego Zrzeszenia LZS za 
zorganizowanie na zlecenie Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego dwudniowej Gali 
Sportu Mazowieckiego, podczas której wrę-
czono kilkaset nagród dla najlepszych spor-
towców Mazowsza. Świetna organizacja.

2. Dla Jana Trofimowicza i Pomorskie-
go Zrzeszenia LZS za stworzenie Muzeum 
Sportu Wiejskiego w Łebczu. Uzasadniać 
nie trzeba.

3. Dla wiceprezesa KZ LZS i Małopolskie-
go Zrzeszenia LZS Jacka Kucybały za udział 
w dyskusji na forum I Europejskiego Kon-
gresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

Redakcja

Promocja, sport, rekreacja, ciekawe 
inicjatywy – wybór redakcji 
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Pomysł na Bieg Herosa, czyli kilka kilo-
metrów pustynnej przygody, jak wspomina 
główny organizator Łukasz Mentlewicz: zro-
dził się z lokalnego patriotyzmu i braku pro-
mocji unikalnego terenu, jakim jest Pustynia 
Błędowska. To największy w Polsce obszar 
lotnych piasków leżący na pograniczu Wy-
żyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. W czasie 
wojny była wykorzystywana jako poligon 

dla Afrika Korps. Przez wiele lat nie było jej 
na mapie, a wstęp był zabroniony. Dziś m.in. 
dzięki sportowej inicjatywie młodych dzia-
łaczy klubu z Olkusza, Gmina Klucze, na 
której terenie odbywają się te biegi, dokona-
ła wielu inwestycji, m.in. wybudowała wiaty, 
doprowadziła bieżącą wodę, utwardziła dro-
gi dojazdowe i wytyczyła parkingi.

To jedyne zawody w Polsce, które odby-

wają się na pustyni. Trasa Biegu Herosa, 
który odbył się 30 lipca, w 100% prowadzi-
ła bezdrożami Pustyni Błędowskiej, przez 
najbardziej widowiskowe oraz najtrudniej-
sze jej fragmenty. Mimo, że to ekstremalne 
wyzwanie – żar leje się z nieba, pod nogami 
gorący piasek, nie ma gdzie usiąść czy skryć 
się na chwilę się w cieniu drzew – w zawo-
dach wzięło udział ok. 600 zawodników i za-
wodniczek – najmłodsi mieli 6 lat najstarsi 
+60. Jak piszą organizatorzy: „po tym biegu, 
wszystkie uliczne „10” będą łatwizną”. 

Biegi podzielone są na cztery grupy. Eks-
tremalny bieg na 5 i 7 km pod nazwą „Lisy 
Pustyni” z wojskowymi przeszkodami, wy-
muszającymi na uczestnikach skakanie, 
czołganie się i wspinanie. Bieg pod nazwą 

W 2022 roku organizatorzy zgłosili do 
konkursu 40 projektów, w których zapla-
nowano udział prawie 10 tysięcy osób. 
Najwięcej projektów zgłosiło wojewódz-
two małopolskie – 6, po 3 woj. pomorskie i 
wielkopolskie. Do finału jak zwykle dotar-
ło 16 z nich – po jednym z każdego woje-
wództwa. 

15 listopada 2022 roku Krajowa Komisja 
Konkursowa w składzie: Krzysztof Piasek 
– wiceprezes RG KZ LZS i przewodniczący 

Komisji, Józef Poterucha i Jacek Kucyba-
ła– wiceprezesi RG KZ LZS, Jerzy Kula– 
członek Zarządu RG KZ LZS, Katarzyna 
Choroś, przewodnicząca GKR KZ LZS oraz 
Iwona Derlatka, redaktor „Wiadomości 
Sportowych” – sekretarz Komisji, po zapo-
znaniu się z dokumentacją nadesłaną przez 
organizatorów uszeregowała projekty od 
miejsca pierwszego do szesnastego.

W tym roku imprezy, które znalazły się 
w finale, organizowano przeważnie w ma-

łych miejscowościach, ale miały one duży 
zasięg – powiatowy, wojewódzki, a nawet 
międzynarodowy. 

Organizatorzy zapraszali na festyny re-
kreacyjno-sportowe, turnieje piłki nożnej, 
tenisa, lekkoatletyczne, szachowe i różnego 
rodzaju biegi, nawet na pustyni.

Zadanie dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Gratulujemy wszystkim laureatom!
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1.  LKS „Kłos” Olkusz, woj. małopolskie
 2. WLKS Nowe Iganie, woj. mazowieckie
 3.  LZS „Tarchalanka” Tarchały,  

woj. wielkopolskie
4.  GLKS „Świdnica” w Świdnicy,  

woj. dolnośląskie
5. LUKS „Czantoria” Ręczno, woj. łódzkie
6.  UKS „Olimpik” Lubichowo, woj. pomorskie
 7.  GLKS „Armaty” Stoczek Łukowski,  

woj. lubelskie
 8. SWIL „Skała”, woj. świętokrzyskie
9. ULKS „Herkules” Truskolasy, woj. śląskie

10. LZS „Odrzanka” Dziergowice, woj.opolskie
 11.  L-PUKS „Wiktoria” Zieleniewo,  

woj.zachodniopomorskie
12.  Stowarzyszenie Zwykłe „Olmonty” 

Olmonty, woj.podlaskie
13.  UKS „Czapla” Białe Błota, woj. kujawsko-

pomorskie
14.  TS „Nida” Nidzica, woj. warmińsko-

mazurskie 
15. LUKS „Junior” Różanki, woj. lubuskie
16.  UKS „Orlik” Rudnik nad Sanem,  

woj. podkarpackie

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

	 LKS	„Kłos”	Olkusz,	woj.	małopolskie

 Bieg Herosa 

1

Rządowy Progrma Klub – Edycja 2022

5776 klubów otrzymało dotację • 254 676 dzieci i młodzieży uczestniczyło w zajęciach sportowych • 7201 
trenerów otrzymało wsparcie finansowe • zorganizowano 759 obozów sportowych

Rządowy Program Klub powstał w Mini-
sterstwie Sportu w 2016 roku. Po raz pierw-
szy w historii małe i średnie kluby miały 
otrzymać bezpośrednie wsparcie z minister-
stwa. W sumie w latach 2016-2022 na pro-
gram przeznaczono 324,1 mln zł! W tym 
roku do rozdysponowania było 69,1 mln, a 
realizację programu powierzono Operatoro-
wi Krajowemu, którym zostało nasze Zrze-
szenie. Program oficjalnie zostanie zakoń-
czony 31 grudnia. Przedstawiamy poniżej 
dane statystyczne, które już udało nam się 
sporządzić.

Wsparcie otrzymało 5776 klubów ze 
wszystkich województw. Odrzucono 1020 
wniosków, które miały błędy formalne. Daje 
to sumę 6796 klubów, które złożyły wnioski. 
– co stanowi 48% wszystkich klubów działa-
jących w Polsce. 

Wsparciem objętych zostało 254676 dzie-
ci i młodzieży oraz 7201 trenerów. Zorgani-
zowano 759 obozów sportowych.

Najwięcej wniosków odrzucono w woje-
wództwach: mazowieckim (142), śląskim 
(132), małopolskim (116) i wielkopolskim 
(105), najmniej w woj. podlaskim (21), 
opolskim (23), świętokrzyskim (24), biorąc 
pod uwagę liczbę klubów, które otrzymały 
dotację, najmniej wniosków odrzucono w 
woj. podkarpackim – tylko 28 (czyli nieco 
ponad 4%)!

Wśród klubów objętych wsparciem było 
4484 klubów jednosekcyjnych i 1292 wielo-
sekcyjnych – tym pierwszym przysługiwało 
dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy zło-
tych, tym drugim 15 tysięcy zł.

Najwięcej klubów, które otrzymały dofi-
nansowanie, zarejestrowanych było w woje-
wództwach: podkarpackim (665), małopol-
skim (644), śląskim (606), wielkopolskim 
(546) oraz mazowieckim (523), a więc w 
województwach, w których istnieje najwię-
cej klubów w kraju. 

Najwięcej klubów wielosekcyjnych, które 

otrzymały wsparcie, było w województwach: 
mazowieckim (151), małopolskim (142), 
śląskim (140), wielkopolskim (137) i pod-
karpackim (136). 

Największe wsparcie otrzymały kluby z 
woj. podkarpackiego – 7 330 000 zł i mało-
polskiego – 7 150 000 zł, najmniejsze z woj. 
podlaskiego (1 150 000 zł) i opolskiego (1 
620 000 zł).

Do programu zgłosiło się najwięcej klu-
bów piłkarskich, drugim pod względem 
popularności sportem była siatkówka, na 
dalszych miejscach – lekkoatletyka, tenis 
stołowy, karate, pływanie, koszykówka, pił-
ka ręczna, szachy i judo. Łącznie przyznano 
dofinansowanie klubom sportowym prowa-
dzącym szkolenie sportowe aż w 89 spor-
tach, w tym tych mniej popularnych, jak 
baseball, futbol amerykański czy softball.

Na poniższej mapie podajemy ilość klu-
bów i łączną sumę otrzymanego wsparcia w 
każdym z województw.
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3 500 000
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29 września na stadionie Agencji Roz-
woju Miasta Siedlce Sp. z o.o. zgromadziło 
się ponad 1000 (a dokładnie 1021) mło-
dych sportowców – dziewcząt i chłopców z 
rocznika 2008-2012, którzy reprezentowali 
52 szkoły z województw mazowieckiego i 
lubuskiego oraz dwie szkoły z Litwy. Pogo-

da nie rozpieszczała młodych lekkoatletów. 
Na stadionie było wietrznie i chłodno, ale 
dzielnie walczyli o każdą sekundę na bieżni i 
centymetr na skoczniach i w kołach. Rywali-
zowano w 5 kategoriach wiekowych oraz 72 
konkurencjach – skok w dal, pchnięcie kulą, 

rzut piłeczką palantową, skok wzwyż, biegi 
na 60, 100, 300, 1000, 2000 m oraz sztafety 
4x100 m i olimpijskie. Te ostatnie wprowa-
dzono do programu całkiem niedawno i ci-
szą się sporą popularnością. Zawody sędzio-
wało 33 sędziów.

Impreza rozpoczęła się od części oficjal-
nej, w której wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele lokalnych samorządów oraz goście 
specjalni: Lidia Chojecka-Leandro, niegdyś 
jedna z najlepszych polskich biegaczek na 
średnich dystansach, obecnie trener WLKS 
Nowe Iganie i polska nadzieja chodziarska 
Olga Niedziałek, medalistka mistrzostw 
Polski, zawodniczka WLKS Nowe Iganie.

– Dobrze, że startujecie w takich zawodach, 
bo mi się nie chciało i zobaczcie, jaki urósł mi 
brzuch – żartował podczas swojej przemo-
wy zastępca wójta Gminy Siedlce, Sławomir 
Jagiełło, czym mocno rozbawił zgromadzo-
nych uczestników. Czy potraktują jego słowa 
jednak na poważnie?

Patronem honorowym zawodów była 
firma Eco Harpoon – Recycling Sp. z o.o., 

która od wielu lat wspiera polski sport. Fir-
ma ta zajmuje się m.in. recyclingiem śmieci 
elektronicznych i elektrycznych, dlatego or-
ganizator przed zawodami poinformował, 
że zbiera wyeksploatowane baterie – szkoły 
które przywiozły ich najwięcej (w kilogra-
mach), otrzymały jako nagrody sprzęt spor-
towy (pierwszych 5 szkół).

Współorganizatorami imprezy byli: Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego, Po-
wiat Siedlecki, Urząd Miasta Siedlce, Gmi-
na Siedlce, Mazowieckie Zrzeszenie LZS. 
Zawody zostały sfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckie-
go, Miasta Siedlce i Gminy Siedlce oraz 33 
sponsorów.

Zawody noszą imię zasłużonego działacza 
siedleckiego klubu, który zmarł na początku 
lat 90. XX wieku.

Bieganie to jedna z najprostszych form 
uprawiania sportu. Nic dziwnego, że dzisiaj 
prawie w każdej gminie organizuje się biegi 
uliczne. Inicjatorami biegów ulicznych pod 
nazwą „Polska biega w Tarchałach” o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów byli 
w 2015 roku Wojciech Wewiór i Oktawian 
Kaik. Cała organizacja imprezy opiera się 
głównie o wolontariuszy, ludzi pozytywnie 
zakręconych, miłośników biegania, dzięki 
którym poziom organizacyjny imprezy stale 
rośnie. To także wolontariusze zdobywają 
większość sponsorów – w tym roku przy 
biegu, który odbył się 3 lipca, pracowało ich 

40, a sponsorów prywatnych zdobyli 15. 
Co roku wzrasta udział dzieci w biegu. 

Traktowani są oni jak dorośli biegacze – 
otrzymują za darmo pakiet startowy (m.in. 
przybory szkolne, napoje i smycze), numer, 
medal, ciepły posiłek, a po biegu mogą 
korzystać z różnych atrakcji takich jak 
zamki dmuchane i przejażdżka specjalną 
kolejką po Tarchałach Wielkich. Co ważne 
starsze dzieci startują z czipami, dzięki któ-
rym mają mierzony czas – czują się jak 
profesjonaliści i mogą z roku na rok mierzyć 
swoje postępy.

Tradycyjnie już imprezę rozpoczęły biegi 
przedszkolaków i dzieci z zerówki, czyli Bieg 
Uśmieszków na 150 m. Następnie na trasę o 
dystansie 500 metrów wyruszyły dzieci z 
rocznika 2013-2015 – bieg Kwadratów, na 
1000 metrów biegał rocznik 2010-2012 – 
Bieg Trójkątów i rocznik 2006-2009 – Bieg 
Gwiazd. Przy czym najmłodsi uczestnicy z 
rocznika 216-2017 nie byli uwzględniani w 
klasyfikacji końcowej – samo dobiegnięcie 
do mety było dla nich ogromnym przeży-
ciem i niemałym sukcesem. 

Głównym punktem imprezy był bieg na 
dystansie 10 km. Przed startem odbyła się 
rozgrzewka, którą przeprowadziła biegacz-
ka, 9-krotna medalistka mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych, Natalia 
Benedykcińska z KS Stal LA Ostrów Wlkp. 

W biegu startowało 143 biegaczy, a wśród 
nich m.in. dwukrotny mistrz świata w 
kickboxing Michał Grzesiak, a miejsco-
wy biegacz Jan Uciechowski przebiegł całą 
trasę już tradycyjnie w mundurze kolejarza. 
Równolegle do biegu głównego wystartowa-
li też zawodnicy w kategorii nordic walking. 
W sumie we wszystkich biegach wzięło 
udział 319 osób. 

Współorganizatorami imprezy byli: Miej-
sko-Gminne Zrzeszenie LZS w Odo lanowie, 
KGW, OSP, Rada Sołecka i SP w Tarchałach 
Wielkich. Wsparcia finansowego udzielił 
Urząd Miasta i Gminy Odolanów oraz pry-
watni darczyńcy.

Jest takie znane przysłowie: „Czym sko-
rupka za młody nasiąknie, tym na starość 
trąci” – pasuje ono doskonale do impre-
zy, która odbyła się 2 czerwca na stadio-
nie im. Janusza Kusocińskiego w Świdnicy, 
czyli I Bieg Przedszkolaków „Sprintem do 
Maratonu”. Jej celem było popularyzowanie 
biegów wśród dzieci oraz upowszechnianie 
zdrowego stylu życia i aktywnego spędza-
nia czasu. W zawodach wzięło udział 180 
przedszkolaków z 8 przedszkoli. 

Bezpośrednimi organizatorami imprezy 

byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, 
klub GLKS Świdnica oraz Przedszkole 
Miejskie nr 3 w Świdnicy. Inicjatywę wspar-
ły Gmina Świdnica i Starostwo Powiatowe 

w Świdnicy. Miasto Świdnica nieodpłatnie 
udostępniło obiekty sportowe oraz przygo-
towało 200 sztuk gadżetów. Nagrody rzeczo-
we ufundowały także lokalne firmy.

Każdy z uczestników imprezy otrzymał 
numer startowy tak, jak na prawdziwych 
zawodach sportowych. Przed biegiem odby-

ła się oczywiście wspólna rozgrzewka, jak na 
biegaczy przystało – poprowadzona przez 
Mateusza Jopka, aktualnego wicemistrza 
Polski w skoku w dal, wychowanka LKS 
Górnik Wałbrzych. 

Dzieci starsze biegały dystans 200 metrów, 
młodsze 100 m. Przedszkolaki w skupieniu 
rozpoczynały bieg, starając się jak najszyb-
ciej dobiec do mety. Jednak w tym marato-
nie wszyscy byli zwycięzcami. Nie liczyło się 
zdobyte miejsce, a pokonanie wyznaczone-
go dystansu przy dopingu licznie zgroma-
dzonej publiczności. 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowy numer 
startowy, dyplom i medal. Każde przedszko-
le otrzymało puchar za udział w zawodach.

„Miraże” to pustynna wersja zwykłego bie-
gania – trasy liczące 5 i 7 km prowadziły 
przez najbardziej piaszczyste, najbardziej 
słoneczne i najładniejsze odcinki pustyni. Z 
kolei bieg „Młodzi Herosi” to szansa dla naj-
młodszych uczestników na pobieganie po 
największej piaskownicy w naszym rejonie 
świata. Przeszkody, które dzieciaki znajdu-
ją na trasie, dokładają uroku całej zabawie i 

dreszczyku emocji, aby ukończyć bieg dzieci 
muszą się wspinać, skakać i czołgać podob-
nie jak dorośli na trasie liczącej od 300 do 
800 metrów. Jest też coś dla miłośników nor-
dic walking – spacer po rozgrzanym piasku 
na 5 i 7 km nazwany wdzięcznie „Nomada”.

 Po zawodach organizatorzy przeprowa-
dzili imprezę integracyjną – grill z kiełba-
skami i kaszanką, dla wegetarian grillowane 
warzywa. Całość zawodów ogarniało 6 osób 
w Biurze Obsługi, 15 osób obsługi technicz-
nej na trasie oraz 2 ratowników medycznych 
(karetka).

W klasyfikacji generalnej kobiet i męż-
czyzn za miejsca 1-3 wręczano oryginal-
ne puchary – butelki napełnione piaskiem 
pustynnym – i upominki, każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal.

Współorganizatorami zawodów byli: Po-
wiatowe Zrzeszenie LZS w Olkuszu i Urząd 
Gminy Klucze. Impreza została dofinanso-
wana przez Samorząd Województwa Ma-
łopolskiego, Powiat Olkuski, Gminę Klucze 
oraz sponsorów prywatnych. Informacja dla 
zainteresowanych – Biegi Herosa organizo-
wane są trzy razy w roku.

poprzez�wyróżnienie�najlepszych�projektów�realizowanych�w�środowisku�wiejskim”

	 WLKS	Nowe	Iganie,	woj.	mazowieckie

 Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne im. Henryka Jakimiaka

2

	 LZS	„Tarchalanka”	Tarchały,	woj.wielkopolskie

 Polska Biega w Tarchałach 
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	 GLKS	„Świdnica”	w	Świdnicy,	woj.	dolnośląskie

 I Świdnicki Bieg Przedszkolaka „Sprintem do Maratonu”
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Na terenach wiejskich i gminnych w cza-
sie lata najczęściej organizowanymi impre-
zami są różnego rodzaju pikniki i festyny. 
Rodzinny piknik zorganizowany 12 czerwca 
na obiektach sportowych Gminy Ręczno 
pod patronem miejscowego wójta zgroma-
dził ok. 400 osób. 

W przygotowaniu przedsięwzięcia zaan-
gażowani byli członkowie LUKS Czantoria 
Ręczno, nauczyciele wf z SP Ręczno, wolon-
tariusze (było ich 27) i organizacje zaprzy-
jaźnione, które wniosły nie tylko środki 
finansowe, ale pracę własną, doświadczenie 
i sprzęt sportowy: Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Piotrkowe Trybunalskim (ufundo-
wało puchary w turnieju piłki nożnej męż-
czyzn), Gminny Ośrodek Kultury (opra-

wa muzyczna), KGW (ciasto) i Ochotnicza 
Straż Pożarna (zapewnienie bezpieczeń-
stwa) oraz Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Wójt Gminy 
(dyplomy i nagrody dla dzieci), a także 

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 
(puchary dla bloku integracyjnego i spor-
towego).

Każdy mieszkaniec Ręczna i całego woje-
wództwa znalazł na tym pikniku coś dla 
siebie. Jedni brali udział w konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych, inni oglądali 
występy Zespołu Pieśni z Ręczna, dzieci 
bawiły się na placu zabaw (dmuchańce, 
malowanie twarzy, puszczani baniek mydla-
nych, gry i zabawy muzyczno-taneczne) i 
uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami, 

którzy mówili o bezpieczeństwie drogowym 
i na akwenach wodnych. Strażacy zafundo-
wali dzieciakom kurtynę wodną i zabawę w 
pianie.

Zorganizowano także „Kącik Malucha” 
dla najmłodszych pełen zabawek, malo-
wanek i puzzli, dzięki temu rodzice mogli 
zostawić swoje pociechy pod fachową opie-
ką i wziąć udział w konkurencjach rekre-
acyjnych takich jak: rzut ringo, strzał z łuku, 
strzał do bramki.

Odbyły się turniej piłki siatkowej, noż-
nej, koszykówki, przeciąganie liny, biegi na 
różnych dystansach oraz zawody osób nie-
pełnosprawnych: rzut lotką, pchnięcie kulą, 
bieg na 60 m, skok w dal z miejsca.

Na pikniku nie zabrakło znanych spor-
towców – Piotra Stępnia, wicemistrza olim-
pijskiego z Barcelony (1992) w zapasach i 
Łukasza Greli, brązowego medalisty ME w 
podnoszeniu ciężarów.

Biathlon na Pomorzu? Czemu nie. 4 
czerwca na boisku sportowym przy Pu bli-
cznej Szkole Podstawowej im. ks. kard. 
St. Wyszyńskiego w Lubichowie odbyły 
się zawody pod patronatem Ministerstwa 
Sportu i Turystyki „Biathlon dla Każdego” – 
Puchar Pomorza w Biathlonie Letnim. 

UKS „Olimpik” Lubichowo to klub wielo-
sekcyjny (zapasy, biathlon, piłka siatkowa), 
najbardziej znany z zapasów w stylu wolnym 
i kobiet. Sekcja biathlonu powstała stosun-
kowo niedawno, ale cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród młodych sportowców.

Zawodnicy rywalizowali w różnych 
kategoriach wiekowych, począwszy od 

rocznika 2014 do rocznika 2006 i starsi. 
Zwieńczeniem rywalizacji był biathlono-
wy „Family Cup”, czyli „Bieg Rodzinny po 
zdrowie”, który dofinansowało Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. W 
zawodach udział wzięło blisko 140 zawod-
ników z całego kraju. Podczas dekoracji 
na uczestników czekały medale, statuetki, 
puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez sponsorów.

Impreza miała charakter rodzinny, otwar-
ty dla wszystkich chętnych. Organizatorzy 
przygotowali dla uczestników i kibiców wiele 
dodatkowych atrakcji: stoisko prozdrowot-
ne, gdzie każdy uczestnik mógł sprawdzić 
poziom cukru, masę tkanki tłuszczowej, a 
także dowiedzieć się jak zadbać o odpo-
wiednią masę ciała poprzez dietę, dla dzieci 
były: dmuchana zjeżdżalnia, plecenie war-
koczyków, malowanie twarzy a także słodka 
niespodzianka (wata cukrowa). Bufet spo-
żywczy prowadzili strażacy z OSP Wda, cały 
dochód został przeznaczony na zakup wozu 
strażackiego. Oni też przeprowadzi pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Współorganizatorem zawodów był Polski 
Związek Biathlonu, a partnerami: Pomorskie 
Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Urząd Gminy w 
Lubichowie, Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie. 
Zawody dofinansował Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Pracowało przy 
nich wielu wolontariuszy – nauczyciele, pra-
cownicy UM i GOK, zawodnicy klubu i ich 
rodzice, uczniowie SP.

 „Lasocińskie Wianki” to wydarze-
nie sportowo-kulturalne organizowane w 
Lasocinie od lat 80. XX wieku – dziś łączy 
w sobie sport, rozrywkę i kulturę ludową. 
W tym roku impreza odbyła się 18 czerw-
ca pod honorowym patronatem Starosty 
Kieleckiego. Wzięło w niej udział ok. 400 
osób.

Oczywiste jest, że okazją do przepro-
wadzenia imprezy jest Noc Świętojańska 
zwana też: Palinocką, Sobótką czy Kupałą. 
Impreza zaczęła się od warsztatów plecenia 
wianków przeprowadzonych przez KGW 
Lasocin. Równoległe trwały animacje dla 
dzieci i nastolatków – zjeżdżalnia, tyrolka, 
a na placu zabaw animatorki przeprowa-
dziły konkursy: skakanka na czas, skok w 
dal, bieg na 100 m, rzut piłką do bramki, 
rzut piłeczkami do celu i dart. Następnie 
odbył się turniej darta dla dorosłych oraz 

bieg rodzinny (dziecko plus osoba dorosła) 
dookoła Placu nad Stawiskiem. Przez trzy 
godziny trwały zmagania siatkarzy – rywali-
zowało 12 drużyn w 6-osobowych składach 
z powiatu koneckiego, kieleckiego, włosz-
czowskiego i miasta Kielce. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się gra terenowa dla par 
„Szukanie kwiatu paproci”. Na boisku piłki 
nożnej odbyły się konkurencje open – bieg 
w workach, przeciąganie liny, strzał piłką na 
bramkę, bieg slalomowy z piłką na czas.

Po zawodach sportowych odbył się spek-
takl obrzędowy „Lasocińskie Wianki” przy-
gotowany przez miejscowe KGW. Następnie 
wręczono nagrody i dyplomy za rywalizację 
sportową. Nagrodzono także: najpiękniejszy 
wianek świętojański, najlepszą wypowiedź w 
gwarze ludowej, oraz rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny związany z tematyką wydarze-
nia. Imprezę zakończyły występy artystyczne 

oraz zabawa taneczna, która trwała do 2 w 
nocy. Przez całe wydarzenie dostępna była 
strefa gastronomiczna, rozrywkowa oraz 
stoiska KGW z jedzeniem i sztuką ludową.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie LZS Lasocin, KGW w 
Lasocinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łopusznie, KGW Sasanki z Miniowa, 
OSP i Rada Sołecka w Lasocinie, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łopusznie, Szkolne 
koło Wolontariatu Powiatowego Zespołu 
Szkół w Łopusznie (12 wolontariuszy). Na 
sfinansowanie imprezy pozyskano fundusze 
ze Starostwa Powiatowego w Kielcach i od 9 
sponsorów prywatnych.

Festyn rekreacyjny na 1000 osób? Jak to 
możliwe? W Truskolasach i Pankach a jakże. 
To były dwa wspaniałe sportowo-rekreacyj-
ne dni (24-25 września). Areną wydarzeń 
były: boisko piłkarskie i hala sportowa przy 
SP im. Ligonia w Truskolasach, stadion KS 
Olimpia Truskolasy oraz na boisko Orlik i 
PZU Trasa Zdrowia w Pankach.

W tygodniu poprzedzającym festyn 
w SP w Truskolasach odbyły się na lek-
cjach wychowania fizycznego pogadanki 
o zdrowym stylu życia i zdrowej diecie 

oraz instruktaż marszu nordic walking 
(zajęcia praktyczne i teoretyczne). Ponadto 
Grzegorz Garbaciak przeprowadził 23 
czerwca 2-godzinne zajęcia z nordic wal-
king z mieszkańcami Truskolasów, a dzień 
później podobne zajęcia z mieszkańcami 
gminy Panki. Kolejnymi wydarzeniami były 
powiatowe turnieje piłki nożnej dziewcząt 
szkół podstawowych oraz tenisa stołowego. 
W tym pierwszym uczestniczyło 14 drużyn, 
w tym drugim 147 zawodników w 10 kate-
goriach wiekowych. W nocnym turnieju 

piłki nożnej dla dorosłych rywalizowało 11 
amatorskich 6-osobowych drużyn z dwóch 
sąsiadujących województw – śląskiego i 
opolskiego. Najlepsi w tych wszystkich tur-
niejach otrzymali medale, dyplomy oraz 
drobne upominki.

Takiej imprez dawno w Staninie nie było, 
w pikniku sportowo-rodzinnym wzięło 
udział blisko 500 osób. Impreza była zwień-
czeniem 10-dniowych półkolonii dla 250 
dzieci z powiatu łukowskiego. Przyjechały 
rodziny, znajomi, przyjaciele uczestników 
półkolonii, ale w zawodach mogli wziąć 
udział wszyscy chętni. 

Współorganizatorami imprezy byli: STS 
Aves Stoczek Łukowski, Gminna Biblioteka 
w Staninie, gminy: Stanin, Łuków, Stoczek 
Łukowski, Trzebieszów, Żelechów i 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łukowie.

Pogoda dopisała, humory również – bo 

atrakcji było co niemiara. Piłka nożna, rzut 
piłką do kosza, mini golf, bocce, freezbee, 
skakanka, kręgle, mini tenis ziemny, prze-
ciąganie liny, dmuchanie i skręcanie balo-
nów, ponadto konkurs plastyczny, anima-
cje, tańce grupowe i indywidualne prowa-
dzone przez wykwalifikowanego trenera, 
dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek 
dla najmłodszych, wyplatanie warkoczy-
ków, zabawa przy muzyce z DJ Arturem. 
Gościem specjalnym był Gabor – Grzegorz 
Jędrzejewski, gwiazda telewizyjna programu 
„Turbokozak”, który przeprowadził trening 
sportowy.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak kąpiel 
w pianie oraz święto kolorów – dzieci obsy-
pywały się proszkami we wszystkich kolo-
rach tęczy. Na uczestników wspólnej zabawy 
czekały kiełbaski z grilla i słodkości. Nie 
prowadzono żadnych klasyfikacji – uczest-
nicy otrzymali po prostu dyplomu za udział 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

	 LUKS	„Czantoria”	Ręczno,	woj.	łódzkie

 Rodzinny Piknik Gminy Ręczno
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	 UKS	„Olimpik”	Lubichowo	

 „Biathlon Dla Każdego” – Puchar Pomorza w Biathlonie Letnim
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	 	GLKS	„Armaty”	Stoczek	Łukowski,	woj.	lubelskie	

 Piknik Sportowo-Rodzinny
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	 GLKS	„Świdnica”	w	Świdnicy,	woj.	dolnośląskie

 I Świdnicki Bieg Przedszkolaka „Sprintem do Maratonu”

	 ULKS	„Herkules”	Truskolasy,	woj.	śląskie	

 Festyn Rekreacyjny „Rodzinnie, zdrowo, na sportowo
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Impreza „3 Dni na Cysterskim Szlaku” 
to najbardziej spektakularne i prestiżowe 
wydarzenie w gminie Bierzwnik. Składa się 
ono z wielu imprez sportowych i kultural-
nych. Program jest ułożony tak, że każdy 
znajdzie tu coś interesującego, może wybie-
rać – turnieje sportowe, pokazy rycerskie, 
występy artystyczne, zwiedzanie ciekawych 
miejsc, targi lokalnych produktów spożyw-
czych i wyrobów rzemieślniczych. 

Impreza odbyła się w dniach 8-10 lipca. 
Klub z Zieleniewa uczestniczył przy organi-
zacji imprez sportowych – festiwalu szacho-
wego i turnieju tenisa stołowego.

Pierwszą imprezą wydarzenia był XXII 
Festiwal Szachowy „Na Leśnej Polanie im. 
Romana Szymoniaka”, który odbył się w 
wiacie „Wigwam”, należącej do Nadleśnictwa 
Bierzwnik. W turnieju udział wzięło 45 sza-
chistek i szachistów. Granie w bezpośred-

nim kontakcie z przyrodą świetnie opisał w 
swoim wierszu Roman Szymoniak, inicjator 
tego turnieju i organizator do 2007 roku 
– Szachowe zmaganie na leśnej polanie, to 
relaksu istny cud. Gdy stopą swoją tu na niej 

Piłkarski Festyn Odpustowy to wielkie 
klubowe święto organizowane od kilku lat. 
Dzień, w którym wszyscy członkowie klubu 
i ich rodziny mogą wspólnie spędzać czas. W 
tym roku przypadł na 23 lipca.

Rozgrywki piłkarski trwały nieprzerwanie 
przez 8 godzin. Uczestniczyli w nich zawod-
nicy w różnych kategoriach wiekowych – 
skrzaty, żaki, orlicy, juniorzy, seniorzy i old-
boje. W rozgrywkach najmłodszych piłkarzy 
brały udział po 4 drużyny, w tym zespoły 
Sportovni Klub Markvartowice –partnera 
klubu z Czech. Juniorzy i seniorzy rywali-
zowali z Unią Turza Śląska. Turnieje zakoń-

czyły mecze oldbojów, w których uczestni-
czyli zawodnicy organizatora oraz drużyny 
Fortuna Gliwice-Brzezinka i Kolejarzy z 
rejonu Kędzierzyna-Koźla. W skład drużyny 
oldbojów wchodzili rodzice i dziadkowie 
młodych piłkarzy oraz samorządowcy na 
czele z wójtem gminy Bierawa Krzysztofem 
Ficoniem, oraz jego zastępcą Stanisławem 
Wróblem, byłym zawodnikiem klubów eks-
traklasy. Ponadto w meczu brał udział Adam 
Kompała, były zawodnik Górnika Zabrze 
oraz Jarosław Tkocz, były trener bramkarzy 
w sztabie reprezentacji Polski za czasów 
trenera Adama Nawałki. Gościem specjal-
nym imprezy był Stanisław Oślizlo, 57-krot-
ny reprezentant Polski (1961-1971), kapi-
tan polskiej reprezentacji, 8-krotny mistrz 
Polski.

Podczas festynu odbył się również „Mło-
dzieżowy Turniej Siatkonogi”, w którym 
uczestniczyła młodzież w wieku 16-25 
lat z terenów gminy Bierawa. Turniej ten 
został sfinansowany ze środków Samorządu 
Województwa Opolskiego w ramach progra-

mu „Opolskie dla Młodzieży” (zakupiono 
zestaw do siatkonogi, opłacono wyżywienie 
oraz nagrody dla uczestników). 

Podczas imprezy obecna była również ani-
matorka, która przeprowadzała różne gry i 
konkursy dla dzieci i rodzin, malowała twa-
rze. Zwieńczeniem tej piłkarskiej przygody 
była wieczorna zabawa taneczna. Wśród 
kibiców i uczestników było wielu byłych 
zawodników i kibiców klubu, którzy nad-
ciągnęli z różnych stron Polski i za granicy. 
W rozgrywkach piłkarskich wzięło udział 
ok. 240 osób, w zabawie tanecznej blisko 
300 osób.

Współorganizatorem imprezy byli: Rady 
Sołeckie Solarni i Dziergowic, Gminne 
Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie 
oraz Urząd Gminy Bierawa, który dofinan-
sował festyn. 

Kolejny dzień należał do biegaczy – odbył 
się Gminny Bieg Przełajowy „Przed używ-
kami uciekaj na własnych nogach”, orga-
nizowany od 2000 roku. Biegi te są naj-
większą imprezą masową na terenie gminy 
Wręczyca Wielka. Na dystansach od 200 do 
1000 metrów rywalizowało 174 biegaczy i 
biegaczek ze szkół podstawowych. Po raz 

pierwszy w historii miały one charakter 
międzynarodowy – uczestniczyli zawodnicy 
z Ukrainy, Niemiec i Afganistanu. Imprezę 
zakończył festyn rodzinny.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Gminy Wręczyca Wielka i Panki, Powiat 
Kłobucki, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych we Wręczycy 
Wielkiej, KS Olimpia Truskolasy, GOKiS 
Panki, Powiatowe Zrzeszenie LZS w 
Kłobucku, Śląskie Zrzeszenie LZS, Lokalna 
Grupa Działania „Zielony Wierzchołek 
Śląska ” w Kłobucku, Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy, OSP w Pankach i 
Truskolasach, SP w Truskolasach. 

Imprezy sportowo-rekreacyjne zosta-
ły sfinansowane z konkursów na zada-

nia w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu gmin Wręczyca Wielka 
i Panki, Powiatu Kłobuckiego oraz spon-
sorów (zakup sprzętu sportowego, obsłu-
ga sędziowska, a także poczęstunek). Przy 
imprezie pracowało spore grono wolonta-
riuszy, w tym uczniowie SP w Truskolasach.

W każdej polskiej wsi lub gminie można 
znaleźć, jakieś wydarzenie historyczne, 
którego pamięć pielęgnowana jest przez 
pokolenia. Bitwa Konfederatów Barskich z 
wojskami rosyjskimi w Olmontach odbyła 
się w dniach 13-16 lipca 1769 roku. Brał w 
niej udział m.in. Kazimierz Pułaski, bohater 
walk o wolność dwóch narodów polskiego i 
amerykańskiego. Dla uczczenia bohaterów 
bitwy postanowiono organizować co roku 
bieg uliczny. W tym roku czwarty już Bieg 
Konfederatów odbył się 10 lipca. 

Wydarzenie podzielone było na dwie czę-
ści – sportową i kulturalno-patriotyczną. 
Odbyły się dwa biegi – główny dla dorosłych 
na 5 km i towarzyszący dla dzieci na dystan-
sie 500 metrów – w obydwu uczestniczyło 
po 27 osób. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li medale i pamiątkowe koszulki, najlepsi 
puchary.

Po emocjach sportowych i dekoracji 
najlepszych zawodników przyszedł czas 
na część patriotyczną wydarzenia – mszę 
św. polową z uroczystym poświęceniem 

Sztandaru Konfederatów Barskich, złoże-
nie kwiatów przy krzyżach poświęconych 
powstańcom. Następnie rozpoczęła się 
impreza rodzinna na olmonckim boisku. Był 
poczęstunek w postaci kiełbasek, regionalne 
przysmaki, dmuchańce dla najmłodszych, 
wystrzały z armat i broni czarnoprochowej, 
śpiewanie pieśni patriotycznych. Można 
było także podziwiać sprzęt wojskowy (a 
nawet postrzelać pod opieką fachowców) 
oraz pokazy strojów szlacheckich. Na koniec 
piknik historyczno-sportowy został okra-
szony biesiadą dla lokalnej społeczności.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Podlaskie Zrzeszenie LZS, Starostwo 
Powiatowe w Białymstoku i Podlaska Brać 
Szlachecka.

staniesz, zapomnisz co znaczy ciężkiej pracy 
trud. Tu nawet przemija przegranej goryczy 
i gniew. Bo zewsząd wyraźni słychać leśnej 
głuszy śpiew. 

Trzeciego dnia imprezy zwycięzca tego 
turnieju na wzgórzu klasztornym rozegrał 
symultanę szachową na 8 szachownicach. 
Przed turniejem zawodnicy obejrzeli wysta-
wę „Szachy w średniowieczu i średniowie-
cze w szachach”. Następnie na hali sportowej 
odbywał się turniej tenisa stołowego dla 
dzieci, a wieczorem „Tenis Nocą” – turniej 
tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy 
Bierzwnik.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji przy-
gotowało dla mieszkańców gminy i turystów 
wiele innych imprez sportowych, m.in.: pik-
nik rodzinny, turniej piłki nożnej z udzia-
łem MKS Pogoń Szczecin, MULKS „Orzeł” 

Bierzwnik, KS Stal Stocznia Szczecin, zawo-
dy wędkarskie. Inne instytucje gminne i 
organizacje pozarządowe przygotowały 
inscenizację historyczną, koncerty muzy-
ki poważnej, nocne zwiedzanie klasztoru, 
przejażdżki zabytkowym wozem, różnego 
rodzaju wystawy z XIX-wiecznym spichle-
rzu „Lamusie”. 

Cała trzydniowa impreza została sfinanso-
wana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego, 
Urzędu Gminy Bierzwnik oraz sponsorów.

Sport nocą? Świetny pomysł. 25 czerw-
ca na kompleksie Orlik w Cielu odbył się 
Nocny Maraton Piłkarski i Nocny Bieg 
Trzech Króli („prawdziwy” bieg o takiej 
nazwie organizowany jest co roku 6 stycz-
nia – zgodnie z tradycją). W taki sposób 
uczczono powitanie lata w sołectwie. 

Punktualni o 20.00 rozpoczął się tur-
niej piłkarski, w którym uczestniczyło 8 
drużyn. W przerwach pomiędzy meczami 
było ognisko i pieczenie kiełbasek. Z kolei 
o 23.00 ruszył bieg i marsz nordic walking 
na terenach okalających Orlika i po leśnych 
ścieżkach. Zawodnicy w koronach i szatach 
królewskich mknęli w ciemnościach z latar-
kami czołowymi na głowach po 3 km pętli. 
Biegali, chodzili i spacerowali po trawie, 
lesie, drodze szutrowej i chodniku. Bieg był 

nocny więc i szaty były fluo!
Podsumowanie, wręczenie nagród i upo-

minków obydwu imprez odbyło się na 
Orliku. Łącznie w całym przedsięwzięciu 
udział wzięło ponad 300 uczestników. 

Gośćmi specjalnymi imprezy byli zna-
komici niegdyś sportowcy: Aleksandra 
Klejnowska-Krzywańska, olimpijka specja-
lizująca się w podnoszeniu ciężarów oraz 
Dariusz Kuć, również olimpijczyk, sprin-
ter, a także Krzysztof Zieliński, prezes 
Kujawsko-Pomorskiej Rady Olimpijskiej.

Współorganizatorami imprezy byli: Urząd 
Gminy Białe Błota i radni gminni, Sołectwo 
Ciele, Centrum Obsługi Edukacji i Sportu 
Białe Błota, OSP Białe Błota i Łochowa. 

Imprezę dofinansowali: Urząd Gminy 
Białe Błota, Starostwo Powiatu Bydgoskiego. 
Swoją cegiełkę dołożyli sponsorzy prywatni.

	 LZS	„Odrzanka”	Dziergowice,	woj.	opolskie	

 Piłkarski Festyn Odpustowy 

	 L-PUKS	„Wiktoria”	Zieleniewo,	woj.	zachodniopomorskie	

 Festyn Rodzinny „3 Dni na Cysterskim Szlaku” 
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	 	Stowarzyszenie	Zwykłe	„Olmonty”	Olmonty,	woj.	podlaskie

 IV Bieg Konfederatów Barskich 
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	 UKS	„Czapla”	Białe	Błota,	woj.	kujawsko-pomorskie

  Powitanie lata z sołectwem Ciele – Nocny Bieg Trzech Króli  
– Nocny Maraton Piłkarski 
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Finał�konkursu�„Promowanie�i�upowszechnianie�aktywności�fizycznej�poprzez�
wyróżnienie�najlepszych�projektów�realizowanych�w�środowisku�wiejskim”

Projekt „Wakacje z tenisem ziemnym” 
realizowany był od 1 lipca do 17 wrze-
śnia, a zwieńczony został turniejem, który 
odbył się w Nidzicy w dniach 27 sierpnia 
– 2 września. Na czym cały projekt pole-
gał? Towarzystwo Sportowe „Nida” przez 
dwa letnie miesiące prowadziło zajęcia tre-
ningowe z tenisa ziemnego dla wszystkich 
chętnych z miejscowości Janowo, Janowiec 
Kościelny i Nidzica. 

W Janowcu treningi prowadzono w 
week endy na boisku, które stowarzyszenie 
przystosowało do gry w tenisa ziemnego, 
dostarczyło rakiety i piłki, treningi prowa-
dził instruktor z uprawnieniami. Z nauki 
gry skorzystało 21 osób, w tym 4 osoby 
dorosłe i 1 emeryt. Podobnie było w Janowcu 
Kościelnym – tu z nauki gry skorzystało 17 
osób, w tym 6 osób dorosłych. W Nidzicy 
przy SP istnieją dwa korty tenisowe – z nauki 
gry skorzystało 30 osób, w tym 8 dorosłych.

W turnieju podsumowującym w Nidzicy 
startowało 25 zawodników i zawodniczek. 

Współorganizatorem turnieju był MOSiR 
Nidzica, sfinansowano go ze środków 
Starostwa Powiatowego w Nidzicy oraz 8 
sponsorów. Zaś cały projekt sfinansowano 
ze środków samorządowych i własnych. 

W Nidzicy towarzystwo prowadzi zajęcia 
od 5 lat. Po tym projekcie liczy na większe 
zainteresowanie młodzieży tą dyscypliną 
sportu.

Impreza odbyła się 20 sierpnia na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który 
był jednocześnie jej współorganizatorem. 
Patronat nad imprezą sprawował Burmistrz 
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

Odbyło się osiem biegów dla dzieci i 
młodzieży z roczników od 2012 do 2003. 
Biegali oni na dystansie od 600 do 1200 
metrów oraz Bieg Memoriałowy poświęco-
ny Bronisławowi Garncarzowi (1906-1960), 
maratończykowi, uczestnikowi igrzysk 
olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, trzy-
krotnemu mistrzowi Polski, nauczycielowi, 
wychowawcy sportowej młodzieży, patro-
nowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
– bieg liczył 2000 m.

W imprezie uczestniczyło 190 zawodni-
ków i zawodniczek (109 w biegu memoria-
łowym). Zwycięzcy w każdej kategorii otrzy-
mali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagro-
dy rzeczowe, zdobywcy miejsc 2-3 dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał Piotr 
Potocki, dyrektor MOSiR.

Różanka to wieś o starym rodowodzie 
i jednocześnie młoda, bo stale się rozwija 
– systematycznie przybywa mieszkańców, 
wychodźców z miasta, którzy chcą żyć tam 
„gdzie woda czysta i trawa zielona”. Po 
długiej przerwie covidowej klub z Różanek 
zorganizował zawody sportowo-rekreacyjne 
dla wszystkich grup wiekowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
która nieco zasiedziała się „w domowych 
pieleszach”. I udało się. 

Powitanie wakacji odbyło się 25 czerwca 
na boisku WKS Róża Różanki. Program 
zawodów obejmował następujące konku-
rencje: rzut piłki do kosza, rzut lotką do 
tarczy, rzuty ringo na palik, strzały do bram-
ki, rodzinne przeciągani liny, turniej piłki 
nożnej i palanta. W imprezie uczestniczy-
ło 219 osób z gminy Kłodawa i powiatu 
gorzowskiego. 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary, 
pozostali dyplomy i medale. Wszyscy otrzy-
mali też upominki rzeczowe oraz posiłek.

Przy imprezie pracowało 18 wolontariu-
szy – zajmowali się obsługą techniczną i 
sędziowską, nieodpłatnie zapewnili nagło-
śnienie, obsługę medyczną, transport, rów-
nież spiker zawodów pracował w ramach 
wolontariatu.

Organizatorów wsparli finansowo Gmina 
Kłodawa i sponsorzy. Fundusze te przezna-
czono na zakup medali, pucharów, nagród 
rzeczowych i wyżywienie uczestników.

14	 TS	„Nida”	Nidzica,	woj.	warmińsko-mazurskie	

 Wakacje z Tenisem Ziemnym 

	 UKS	„Orlik”	Rudnik	nad	Sanem,	woj.	podkarpackie

 Wakacyjny Bieg pod Dębem 
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	 		LUKS	„Junior”	w	Różankach,
woj.	lubuskie

 Powitanie wakacji 
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– Spółki Skarbu Państwa od dawna pokazują, jak ważny jest dla nich 
zrównoważony rozwój. Dzięki zaangażowaniu największych spółek 
Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogą tak samo żyć i się 
rozwijać – mówił wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów pań-
stwowych. – Potwierdzeniem tego jest rozpoczynająca się współpraca 
PZU z Ludowymi Zespołami Sportowymi. Partnerstwo strategiczne wes-
prze rozwój lokalnych organizacji oraz inicjatyw sportowych na terenie 
całej Polski. Cieszę się, że zarząd PZU dostrzegł potencjał, jaki drzemie 
w Ludowych Zespołach Sportowych. To kuźnia sportowych talentów 
i centra aktywności społecznej polskich gmin – dodał.

Upowszechnianie sportu i zachęcanie młodzieży do aktywno-
ści fizycznej to również ważne zadanie realizowane przez PZU 
w ramach odpowiedzialności społecznej.

– W Ludowych Zespołach Sportowych swoje kariery rozpoczynało 
wielu czołowych polskich sportowców, którzy sięgali po mistrzowskie 
tytuły. PZU rozpoczął współpracę z LZS, ponieważ wiemy, że mistrzowie 
rodzą się wszędzie. Zarówno w dużych miastach, jak i w małych miej-
scowościach. Wszyscy młodzi pasjonaci sportu powinni mieć zapew-
nione równe szanse – taki sam dostęp do infrastruktury sportowej czy 

do udziału w wydarzeniach sportowych. PZU zapewnia dzieciom i mło-
dzieży taką możliwość m.in. w ramach programu Dobra Drużyna PZU 
czy obejmując sponsoringiem stowarzyszenia i organizacje sportowe. 
Wierzę, że nasza współpraca zaowocuje kolejnymi sukcesami Polaków 
na światowych arenach – zaznaczyła Małgorzata Sadurska, członek 
zarządu PZU.

Mistrzowie rodzą się wszędzie – PZU partnerem strategicznym 
Ludowych Zespołów Sportowych

Wspólnie dla rozwoju polskiego sportu
Największy polski ubezpieczyciel, jako partner strategiczny, będzie wspierał projekty oraz wydarzenia sportowe organizowane 

przez LZS. Współpraca obejmuje także inicjatywy wspierające najpopularniejsze dyscypliny sportowe LZS, m.in. piłkę nożną, 
zapasy, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, lekkoatletykę i siatkówkę kobiet czy wrotki.

PZU dostrzega potencjał LZS. Ich kluby sportowe szkolą młodzież w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych. Swoje kariery 
zaczynało w nich m.in. ponad 350 późniejszych uczestników igrzysk olimpijskich. Spośród nich w Tokio w 2020 r. medale zdo-
byli Wojciech Nowicki (złoty medalista w rzucie młotem), Tadeusz Michalik (brązowy medalista w zapasach) i Maria Andrejczyk 
(srebrna medalistka w rzucie oszczepem). To zaledwie kilka przykładów laureatów ostatniej olimpiady. W LZS wychowali się 
także m.in.: Adam Małysz i Kamil Stoch, Andrzej Wroński, Szymon Kołecki, Zbigniew Bródka, Lidia Chojecka, Paweł Fajdek 
i Marian Woronin, Andrzej Grubba, Czesław Lang, Stanisław Szozda, Rafał Majka i Michał Kwiatkowski.

Największy polski ubezpieczyciel rozpoczął współpracę 
z Krajowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych. 
PZU, jako partner strategiczny, wspiera organizację wydarzeń 
lokalnych, centralnych i ogólnopolskich oraz inne inicjaty-
wy sportowe, mające na celu upowszechnianie aktywności 
fizycznej. Dzięki wsparciu finansowemu PZU, lokalne organi-
zacje sportowe mogą się rozwijać, co wpływa na wyrównanie 
szans w dostępie do sportu również w małych miejscowo-
ściach.

Ogłoszenie współpracy PZU i LZS miało miejsce podczas 
odbywającego się na PGE Narodowym II Kongresie Sportu 
Wiejskiego. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier i minister 
aktywów państwowych Jacek Sasin.

* Materiał promocyjny

Krajowe Zrzeszenie LZS dziękuje partnerom 
PZU S.A. i Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. 

właścicielowi marki Lotto
za dotychczasową współpracę.  

Jesteśmy pewni, że nasze trio zrobi jeszcze wiele 
dobrego dla rozwoju polskiego sportu,  

szczególnie wiejskiego.
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P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 02 2  K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

Od sierpnia 2021 roku, gdy powstała 
Kadra Polski LZS, miałem okazję przyglądać 
się z bliska kondycji wiejskiej piłki nożnej 
w porównaniu do dużych ośrodków sporto-
wych.

Pierwszy, najistotniejszy wniosek jaki 
nasuwa się to taki, że w środowisku wiejskim 
nie brakuje uzdolnionej sportowo młodzie-
ży. Na przestrzeni dwóch kolejnych edycji 
turnieju Piłkarska Kadra Czeka, obserwacji 
poddanych zostało kilkuset zawodników nie-
mal całego kraju. Około 60 nazwisk znalazło 
się na szerokiej liście ewentualnych uczest-
ników meczów kontrolnych Kadry Polski 
LZS. Oznaczało to, że ich aktualny poziom 
umiejętności jest na tyle wysoki, że są w 
stanie podjąć rywalizację z zawodnikami z 
dużych, miejskich klubów. Boiskowe zma-
gania z dobrze zorganizowanym i zgranym 
rywalem zawsze będą trudne dla drużyny 
składającej się z zawodników z kilku klubów. 
Nie mniej jednak 5 rozegranych meczy kon-
trolnych pokazuje, że zawodnikom z terenów 
wiejskich nie brakuje talentu i umiejętno-
ści. Liczba uczestników turniejów pokazuje 
również, że zorganizowane zajęcia sportowe 
cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi, 
którzy mimo wejścia w okres dojrzewania 
chcą aktywnie spędzać wolny czas. 

Z drugiej strony wielu uzdolnionych zawod-
ników ma braki w szkoleniu oraz zaniżoną 
samoocenę, przede wszystkim pod względem 
rzeczywistego poziomu sportowego. Kluby 

wiejskie, w których trenerzy zderzają się 
z różnymi ograniczeniami organizacyjny-
mi, nie zawsze mogą stworzyć odpowiednie 
warunki do tego, by zdolni mogli osiągnąć 
swój najwyższy poziom. Z drugiej strony 
zawodnicy ci nie są obarczeni nadmierną 
presją związaną z koniecznością wygrywania 
oraz nadmierną rywalizacją itp. Trenując i 
grając w swoim tempie dojrzewają i dosko-
nalą swoje umiejętności. 

Brakuje jednak pomostu pomiędzy klubami 
wiejskimi, a dużymi klubami. Miejsc przej-
ściowych, w których zdolni zawodnicy, w lep-
szych warunkach organizacyjno-sportowych 
będą mogli podnosić swój poziom sportowy. 
Może nim być szkoła o profilu piłki nożnej, 
która od poniedziałku do czwartku odpo-
wiada za rozwój edukacyjny, jak i sportowy 
młodych sportowców. Z kolei piątek byłby 
dniem, w którym zawodnik wraca do klubu 
i uczestniczy w rozgrywkach. Eliminowałby 
to konieczność wyjazdu do dużego ośrodka, 
który zagwarantuje co prawda wyższą jakość 
treningu, ale oznacza rozłąkę z rodziną i 
oderwanie od środowiska znanego młodemu 
człowiekowi. 

Bardzo często w środowisku wiejskim 
znajdziemy uzdolnioną młodzież, która nie 
była gotowa na przejście do dużego klubu w 
młodszym wieku lub jej talent potrzebował 
więcej czasu na rozwinięcie się. Dojrzewanie 
psychofizyczne młodych ludzi jest różne dla 
każdej jednostki, a wiejskie kluby, nie mające 

możliwości np. selekcji negatywnej, dają czas 
na dojście młodemu w swoim czasie do wła-
ściwego poziomu. 

Widzimy jednak przestrzenie do rozwoju 
dla sportu wiejskiego. Przede wszystkim w 
obszarze budowania świadomości trenerów, 
animatorów oraz działaczy sportu wiejskie-
go. Z różnych względów trenerzy w takich 
klubach nie zawsze mogą zwrócić uwagę na 
wszystkie aspekty piłkarskiego rzemiosła. Dla 
przykładu, w jednej z drużyn uczestniczą-
cych na turnieju trener miał zespół złożony z 
zawodników od wieku 12 do 15 lat. 

Dodatkowo nie wszyscy trenerzy mogą 
pozwolić sobie na ciągłe doskonalenie zarów-
no w zakresie doskonalenia swojego warsz-
tatu, jak i coraz ważniejszych kompetencji 
miękkich. Aktualne działania prowadzone 
przez PZPN nie są do końca dostosowane 
do realiów pracy w małych ośrodkach. Stąd 
widzę pewne możliwości dla LZS w tym 
zakresie – prowadzenie zorganizowanych 
szkoleń, najlepiej w terenie, dla trenerów, 
animatorów czy działaczy. 

Podsumowując, piłka nożna uprawiana 
w środowisku wiejskim ma wiele do zaofero-
wania. Niezbędne jest jednak inwestowanie 
zarówno w kompetencje, jak również syste-
mowe rozwiązania, pozwalające zdolnym 
jednostkom na podnoszenie swoim możliwo-
ści. Należy jednak wykazać cierpliwością, ale 
i determinację.

Piłka Nożna – najpopularnieszy 
sport Zrzeszenia

Paweł Radecki, trener�Kadry�Polski�LZS

Piłka nożna to najpopularniejszy sport w 
naszym Zrzeszeniu. Mamy ponad 3700 klu-
bów piłkarskich, w zdecydowanej większo-
ści są to kluby jednosekcyjne. Wiele z nich 
korzysta z Rządowego Programu Klub, a 
pieniądze pozyskane z tego projektu dla wie-
lu klubów to spory zastrzyk finansowy. W 
zasadzie ambicją każdej gminy, a nawet wsi 
jest posiadanie klubu piłkarskiego. Czasami 
jest to jedyny klub działający w danej wsi, a 
istnieje głównie dzięki determinacji działa-
czy i rodziców. Sport nie może obyć się bez 
rywalizacji i porównaniu swoich umiejęt-
ności z innymi. Nasz kluby grają głównie w 
najniższych ligach lub lidze okręgowej do-
tyczy to zarówno seniorów jak i młodszych 
roczników.

Biorąc pod uwagę powyższe w Zrzeszeniu 
od lat przywiązuje się wagę do organizacji 
zawodów dla najmłodszych piłkarzy. Nasze 

organizacje gminne, powiatowe i wojewódz-
kie starają się organizować jak najwięcej tur-
niejów, są też kluby, które organizują swoje 
memoriały czy cup-y.

Krajowe Zrzeszenie LZS organizuje obec-
nie 5 turniejów ogólnopolskich, które po-
przedzone są eliminacjami. Oczywiście 
naj  starszy z nich to turniej dla chłopców do 
lat 15 „Piłkarska Kadra Czeka, który za dwa 
lata będzie obchodzić 40-lecie istnienia. Już 
22 lata liczy sobie „Piłkarska Kadra Czeka” 
dziewcząt do lat 15, a 12 lat „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka” dziewcząt i chłopców do lat 13 
(tylko raz zdarzyło się, że ten turniej nie od-
był się, było to w 2017 roku).

W tym roku do tej czwórki dołączył tur-
niej dla 10 latków, czyli Ogólnopolski Tur-
niej LZS w Piłkę Nożną Orlików pn. „Waka-
cje z Piłką – Szukamy Piłkarskich Janków”, 
którego finał odbył się w „Kotle Czarownic” 

czy Stadionie Śląskim w Chorzowie i przyję-
ty został wręcz entuzjastycznie. W ten spo-
sób staliśmy się jedyną organizacją pozarzą-
dową, które organizuje turnieje piłkarskie 
dla dzieci w wieku 10, 13 i 15 lat.

W tym roku, chyba po raz pierwszy od 
wielu lat przy organizacji tych turniejów 
mogliśmy liczyć na dobrą współpracę z 
PZPN i jego związkami wojewódzkimi.

Po raz drugi, po turnieju „PKCz” chłop-
ców powołania została Piłkarska Kadra LZS. 
Projekt po wielu latach zmaterializował się 
w ubiegłym roku. Poprosiliśmy trenera tej 
kadry Pawła Radeckiego o podzielenie się 
swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi mło-
dzieżowej piłki nożnej w LZS-ach.
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Życzymy Wszystkim w Nowym Roku

Szczęścia, aby było zawsze
Przyjaciół na całe życie

Drogi usłanej różami
Tylko spełnionych marzeń

Wiary w sukces
Czasu wolnego dla siebie
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