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Przygotowania nie były 
łatwe

Luty/początek marca. Nic nie zapowiada-
ło jeszcze, że ten wstrętny koronawirus SAR-
S-CoV-2 nas też dopadnie. Co prawda epide-
mia szalała już w Chinach (do końca życia 
chyba każdy z nas zapamięta nazwę miasta 
Wuhan) i innych krajach azjatyckich, ale 
myślałam, podobnie jak wielu z was, że tam 
zostanie. Niestety wkrótce dotarła do Europy. 
I naraz pach! 4 marca zdiagnozowano pierw-
szego pacjenta z koronawirusem w Polsce. 10 
marca nasz rząd odwołuje imprezy masowe. 
Jak to, nie będzie transmisji z meczów mojej 
ukochanej siatkówki! Nie będzie setek tysięcy 
zawodów organizowanych przez LZS! Na-
stępnego dnia rząd zamyka szkoły, uczelnie, 
żłobki i przedszkole. WHO ogłasza, że moż-
na już mówić o pandemii koronawirusa. 11 
marca piłkarze Liverpoolu przegrali z Atleti-
co Madryt 2:3 i odpadli z Ligi Mistrzów. Było 
to ostatnie wielkie wydarzenie sportowe na 
świecie. 12 marca bowiem odwołano niedo-
kończony turniej Raw Air w skokach narciar-
skich i MŚ w lotach narciarskich. Tego samego 

dnia w Olimpii wzniecono ogień, który został 
przekazany organizatorom igrzysk w Tokio. 
Ceremonia miała skromniejszy niż zwykle 
charakter. Z perspektywy czasu smutny obraz 
z Grecji nabrał symbolicznego znaczenia. 

Świat sportu zamarł. My także – 12 mar-
ca Krajowe Zrzeszenie LZS do odwołania 
zamyka warszawskie biuro – przechodzi na 
pracę zdalną, podobnie jak 16 wojewódzkich 
zrzeszeń i tysiące klubów. 12 marca podano, 
że w Polsce zmarła pierwsza osoba zarażona 
koronawirusem. Teraz nawet niedowiarki 
wiedzą, że ON tu jest!

Kolejne hiobowe wieści, szczególnie dla ki-
biców piłkarskich. Rozgrywki zawiesza Eks-
traklasa i inne ligi. Przestają grać siatkarze 
i koszykarze, szczypiorniści i hokeiści, lekko-
atleci zawieszają buty na kołkach. 14 marca 
od północy zaczyna w Polsce obowiązywać 
stan zagrożenia epidemicznego. 

Dziennik 
z czasów 
zarazy

– Kiedy w ubiegłym roku przedstawi-
ciele Siedlec przekazywali igrzyskową 
flagę delegacji Ciechanowa, byliście prze-
konani, że kolejnego gospodarza igrzysk 
i mistrzostw wybraliście dobrze? 

– Zdecydowanie, tak. Ciechanowski 
Ludowy Klub Sportowy Mazovia, który 
wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem LZS zło-
żył ofertę, to uznana marka. Ma na swoim 
koncie organizację wielu dużych imprez 
sportowych nie tylko krajowych, ale i mię-
dzynarodowych, w tym np. Mistrzostwa 
Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. 
Ponadto wiedzieliśmy też, że Ciechanów 
może liczyć na pomoc sąsiadów z woje-
wództwa, czyli Siedlec i Stefana Długosza, 
który w ostatnim czasie rok po roku udanie 
organizował Igrzyska i mistrzostwa.

– Przygotowanie Ogólnopolskich Igrzysk 
LZS oraz towarzyszących im mistrzostw 
nigdy nie jest sprawą prostą, stąd i chęt-
nych niezbyt wielu.

– Podjęcie się roli organizatora, gospoda-
rza imprezy interdyscyplinarnej z udziałem 
kilkuset uczestników to nie lada wyzwanie. 
Trzeba spełnić wiele warunków, by zapew-
nić sprawną organizację zawodów i spełnić 
oczekiwania uczestników.

 Niezbędna jest odpowiednia baza spor-
towa, obiekty noclegowo-gastronomiczne, 
kadra sędziowska i organizatorska. To jed-
nak nie wszystko. Tak dużego przedsięwzię-
cia nie przeprowadzi się bez zaangażowania 
działaczy, odpowiedniej atmosfery wśród 
ludzi oraz przychylności i wsparcia władz 
samorządowych, sponsorów. Powierzając 
temu środowisku organizację tak dużej 

imprezy, byliśmy spokojni o jej poziom 
organizacyjny. 

– Wszystko jednak zakłóciła pandemia 
koronawirusa. Czy było zagrożenie, że 
Igrzyska i mistrzostwa w ogóle się nie 
odbędą lub odbędą, ale w szczątkowej for-
mie?

– Gdy w marcu z powodu pandemii 
zamarło całe nasze życie społeczne, poli-
tyczne i sportowe nie byliśmy w najlepszych 
nastrojach. Jednak wspólnie z działaczami 
z Ciechanowa postanowiliśmy, że dalej pro-
wadzić będziemy przygotowania, licząc, że 
kiedyś „wygramy” z pandemią. Braliśmy 
pod uwagę różne warianty przeprowadzenia 
tej imprezy, ale po zniesieniu przez rząd 
pierwszych obostrzeń w sporcie w zasadzie 
zdecydowaliśmy, że pracujemy tak, jakby 
tej „zarazy” nie było. Ważne jest także to, 
że naszą decyzję popierały lokalne władze 
– starostwo, miasto oraz gmina Ciechanów.

W maju po kolejnym „odmrożeniu” spor-
tu ruszyliśmy jako stowarzyszenie pełną 
parę. Już w czerwcu zaczęły się odbywać 
pierwsze imprezy organizowane w woje-
wództwach, a w Warszawie przygotowania 
do mistrzostw Zrzeszenia w różnych spor-
tach.

W lipcu odbyły się cztery imprezy 
mistrzowskie, w sierpniu kolejne. Pragnę 
zauważyć, że z tego „koronawirusowego 
galimatiasu” pozbieraliśmy się najszybciej. 
Nie słyszałem, żeby jakiś związek spor-
towy w tym czasie zorganizował swoje 
mistrzostwa. My, nasz kalendarz imprez 
mistrzowskich mamy już zaplanowany do 
końca roku. Oczywiście, wszystkie imprezy 
przeprowadzamy zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

– Pod tym stwierdzeniem, kryje się wiele 
dodatkowych obowiązków spadających na 
organizatorów.

– Faktycznie jest ich sporo. Przy organi-
zacji treningów czy małych imprez spor-
towych nie są one aż tak uciążliwe. Przy 
dużych wymagają zaangażowania większej 
ilości wolontariuszy, działaczy i obsłu-
gi technicznej. Jestem jednak pewien, że 
Ciechanów da sobie radę.

– Czego Pan Życzy uczestnikom, którzy 
przyjadą do Ciechanowa?

– Pod hasłem Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS kryje się wiele imprez. Sportowcom 
życzę więc spełnienia marzeń. Pozostałym 
radości i dużej dozy emocji. Organizatorom 
satysfakcji i zadowolenia z wykonanej 
w tych trudnych warunkach pracy.

Rozmawiała: Iwona Derlatka

Rozmowa z Markiem Mazurem
– wiceprzewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

(dokończenie na str. 6)
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Drodzy Uczestnicy Igrzysk i Mistrzostw,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz samorządowych województwa mazowiec-
kiego, powiatu ciechanowskiego i Miasta Ciechanów, serdecznie witam wszystkich uczestników XXIII 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS i Mistrzostw KZ LZS. 

Tegoroczne Igrzyska to – jak zawsze – wielkie święto Ludowych Zespołów Sportowych. Święto setek tysięcy działaczy spor-
towych, wolontariuszy, zawodników i sympatyków, którzy z pasją oddają się działalności sportowej – to przede wszystkim 
Wasze święto, drodzy uczestnicy. 

W tym roku Igrzyska i mistrzostwa są wyjątkowe – rozgrywamy je w ramach podwyższonych standardów higienicznych, spo-
wodowanych stałym zagrożeniem epidemicznym występującym na terenie kraju. Mając to na uwadze, serdecznie proszę Was 
o zachowanie wszelkich procedur i wytycznych, jakie nałożył na nas nadzór epidemiologiczny oraz organizatorzy. To bardzo 
ważne, abyśmy w tym trudnym czasie mogli cieszyć się naszą sportową rywalizacją w duchu odpowiedzialności i w poczuciu 
powszechnego bezpieczeństwa, a po skończonych zawodach bezpiecznie i w dobrym zdrowiu powrócić do domów. 

Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim organizatorom – władzom samorządowym wszystkich szczebli oraz Kole-
żankom i Kolegom z Klubu Mazovia Ciechanów i Członkom Mazowieckiego Zrzeszenia LZS – za zaangażowanie i wysiłek, 
który włożyliście w tym wyjątkowo trudnym czasie, w organizację tej imprezy. Życzę Wam należnej satysfakcji z realizacji 
tego pięknego przedsięwzięcia i wszelkiej pomyślności w realizacji swoich zamierzeń. Uczestnikom zaś życzę powodzenia 
w rywalizacji, zdobycia najwyższych laurów – swoim wysiłkiem tworzycie historię Ludowych Zespołów Sportowych i całego 
polskiego sportu! 

Władysław Kosiniak-Kamysz
Przewodniczący

Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Mistrzostwa KZ LZS

Igrzyska są największą imprezą sportową 
organizowaną przez Krajowe Zrzeszenie 
LZS. Podsumowują wielomiesięczną dzia-
łalność wszystkich wojewódzkich Zrzeszeń, 
zarówno w sporcie, jak i rekreacji. Na tej 
imprezie zawiązują się też przyjaźnie na całe 
życie, a działacze sportowi mają możliwość 
wymiany doświadczeń i dyskusji o sporcie.

Igrzyskom towarzyszą mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce 
juniorów młodszych, juniorów i młodzie-
żowców kobiet i mężczyzn, w piłce siatkowej 
plażowej kobiet i mężczyzn open, w podno-
szeniu ciężarów do lat 20 kobiet i mężczyzn, 
zapasach kobiet w kategorii młodzik, ka-
detek, juniorka/młodzieżówka, w zapasach 
w stylu wolnym młodzików, kadetów, junio-

rów i młodzieżowców (wspólnie). 
W oddzielnych zawodach wezmą także 

udział osoby niepełnosprawne z Domów 
Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Dla nich przygotowano specjal-
ny program dostosowany do ich możliwości 
fizycznych.

W bloku rekreacyjnym konkurencje są 
tak dobierane, by po pierwsze mógł w nich 
wziąć udział każdy członek LZS, bez wzglę-
du na wiek i płeć, po drugie są to sporty naj-
bardziej popularne wśród naszych członków 
– piłka nożna, siatkówka, koszykówka, ale 
także przeciąganie liny, wyciskanie odważ-
nika czy czwórbój dla władz. 

Na igrzyska ogólnopolskie w konkuren-
cjach rekreacyjnych przyjeżdżają zawodnicy 

i zawodniczki, którzy w swoich wojewódz-
twach wygrali eliminacje. Zawody elimina-

Kilkaset osób przyjedzie 27 sierpnia do Ciechanowa, by przez kolejne dwa dni uczestniczyć w XXIII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
i Mistrzostwach KZ LZS. Imprezy te będą w tym roku wyjątkowe – odbędą się, wstanie zagrożenia epidemicznego spowodowanego ko-
ronawirusem SARS-CoV-2. Musimy więc zachowywać się ostrożnie i odpowiedzialnie, przestrzegać obowiązujących zasad i wytycznych 
zaleconych przez Ministerstwo Sportu. Igrzyska i mistrzostwa honorowym patronatem objęli: Minister Sportu Danuta Dmowska-An-
drzejuk, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak i Prezydent 
Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.

Na uroczystości otwarcia igrzysk zawsze jako 
pierwszy wprowadzany jest sztandar Krajowego 
Zrzeszenia LZS. Od lat wprowadzają go: 
Krzysztof Piasek, Jacek Kucybała i Andrzej 
Cywiński

Ciechanów 2020
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cyjne organizowane są prawie przez wszyst-
kie Wojewódzkie Zrzeszenia LZS przy 
wydatnej współpracy i wsparciu jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji spo-
łecznych, przedsiębiorców i lokalnej spo-
łeczności. Jednak w tym roku, z wiadomych 
względów, nie wszędzie się odbyły, więc nie-
które województwa wybierały uczestników 
na innych zasadach.

W Ciechanowie uczestnicy będą rywa-
lizować na wielu obiektach. Lekkoatleci 
o tytuły mistrzów Krajowego Zrzeszenia 
LZS powalczą na Stadionie Miejskim przy 
ul. 3 Maja 7, który położony jest w zabytko-
wej części miasta i otoczony starodrzewem 

o powierzchni 7 ha. Zapaśnicy spotkają się 
w hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 
17 Stycznia 60 C. Mistrzostwa w siatkówce 
plażowej kobiet odbędą się na boisku przy 
ul. Parkowej 4, a mężczyzn na boisku przy 
ul. Kraszewskiego 8, gdzie tuż obok znaj-
duje się Hala Sportowa im. Ireneusza Pa-
lińskiego, w której odbędą się Mistrzostwa 
Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu 
ciężarów. W tej hali o bogatym zapleczu 
treningowym odbyło się już wiele prestiżo-
wych imprez m.in.: Mistrzostwa Europy do 
lat 17 w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa 
Polski Seniorek i Seniorów w podnoszeniu 
ciężarów. Tu mieści się też siedziba CLKS 

Mazovia Ciechanów, jednego z organizato-
rów Igrzysk. Przy Stadionie Miejskim znaj-
dują się obiekty, na których przeprowadzone 
zostaną wszystkie konkurencje rekreacyjne.

Organizatorem XXIII Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS i Mistrzostw KZ LZS jest Kra-
jowe Zrzeszenie LZS, CLKS Mazovia Cie-
chanów oraz Mazowieckie Zrzeszenie LZS. 
Obecne igrzyska odbędą się na Ziemi Mazo-
wieckiej po raz szósty –5 razy gospodarzem 
były Siedlce. 

Nasza impreza uzyskała dofinansowa-
nie Ministerstwa Sportu. Partnerami or-
ganizacyjnymi i sponsorami są: Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, Powiat Cie-
chanowski, Miasto Ciechanów, Gmina Cie-
chanów, PZU S.A., Mentor Spółka Akcyjna, 
Grupa Eko Harpoon.

Ciecha n ów  –  miasto nad Łydynią
Miasto położona jest ok. 100 km na pół-

noc od Warszawy, leży nad rzeką Łydynią, 
liczy ok. 44,5 tysiąca mieszkańców. 

Pierwsza wzmianka historyczna o Cie-
cha nowie pochodzi z 1065 roku. Miasta 
o takiej przeszłości zwykle mają legendę 
o swoim powstanie – nie inaczej gospodarz 
naszych igrzysk. Założycielem Ciechanowa 
był legendarny Ciechan, który w prasło-
wiańskich czasach szukał dogodnego miej-
sca na osiedlenie. Trafił na wysoką górę oto-
czoną rozlewiskiem szerokiej rzeki, położo-
ną wśród pełnych grubego zwierza borów. 
Zbudował na niej domostwo i spłodził ze 
swoją żoną dziesięciu synów, z którymi 
wzniósł drewniany, obszerny gród. 

Położenie miast na skrzyżowaniu szla-
ków handlowych sprzyjało jego rozwojowi. 
Prawa miejskie otrzymał prawdopodobnie 
w XIV wieku. Później był miastem koron-

nym. Przemysłowy rozwój Ciechanowa 
nastąpił w drugiej połowie XIX wieku 
– powstał browar, cegielnia, cukrowania 
i młyn parowy. W czasie II wojny świa-
towej w wyniku hitlerowskiego terroru 
zginęło 40% mieszkańców. Po odbudowie 
Ciechanów był do 1975 roku stolicą powia-
tu, a w latach 1975–1998 województwa cie-
chanowskiego. Jest dziś prężnym ośrodkiem 
kulturalnym i oświatowym.

Co warto zobaczyć w mieście? Zamek 
Książąt Mazowieckich, którego historia sięga 
XIV wieku, obecnie po niedawnej rewitali-
zacji, wybrać się na ul Warszawską, gdzie 
mieści się Muzeum Szlachty Polskiej, zajrzeć 
do Parku Nauki Torus przy starej wieży 
ciśnień oraz do sakralnej wizytówki miasta 
kościoła pw. Św. Józefa, miłośnikom kolei 
polecamy wizytę na ulicy Fabrycznej, gdzie 
na fragmencie torów kolejowych, w parku 
stoi stary parowóz, A wszystko to możecie 
zwiedzić, korzystając z Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego.

Miasto posiada też wiele nowoczesnych 
obiektów sportowych – na niektórych 
z nich będziecie rywalizować, z innych 
może skorzystacie w czasie wolnym np. 
z kompleksu basenowo-sportowego przy ul. 
Kraszewskiego. W tym mieście naprawdę 
nie można się nudzić.

Siedlce 2019. Symboliczne przekazanie flagi 
LZS przez poprzednich organizatorów igrzysk 
i mistrzostw przedstawicielkom Ciechanowa

Otwarcie poprzednich Igrzysk odbyło się na terenie rolkowiska, które zimą jest lodowiskiem

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Mistrzostwa KZ LZS

Ciechanów 2020
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CLKS Mazovia Ciechanów – Gospodarz XXIII 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS i Mistrzostw KZ LZS  

Tradycja podnoszenia ciężarów w Ciecha-
nowie sięga początków lat 50-tych XX wie-
ku. Najpierw był LZS Ciechanów, potem 
LZS Mazowsze Ciechanów, a naturalnym 
spadkobiercą Ciechanowski Ludowy Klub 
Sportowy „Mazovia” Ciechanów, formal-
nie zarejestrowany w 1972 roku. 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 – chło-
pak z pobliskiego Nużewka. W 1960 r. na 
olimpiadzie w Rzymie wywalczył złoto, na 
następnej w 1964 r. w Tokio zdobył medal 
brązowy, przez 8 lat reprezentował Polskę 
na mistrzostwach świata i Europy, z których 
przywiózł łącznie 15 medali. Po sukcesie 
na olimpiadzie w Rzymie w Ciechanowie 
zgotowano mu przyjęcie, jakiego Polska 
nie widziała. W drodze z Warszawy do 
Ciechanowa witały go tłumy, samochód, 
którym jechał, wielokrotnie zatrzymywa-
no, wszyscy z zachwytem oglądali medal. 
Pod Kraszewem czekała kolumna ponad 
50 motocyklistów, w ich asyście mistrz 
olimpijski wjechał na stadion, na którym 
niecierpliwie czekało 5 tysięcy ciechano-
wian, a na trybunach zazieleniło się od 
barw LZS. Dzięki jego popularności w wielu 
okolicznych miejscowościach powstały koła 
i sekcje. Hala sportowa, w której trenują 
zawodnicy CLKS Mazovii Ciechanów, nosi 
jego imię.

Klub z Ciechanowa miał szczęście do 
wspaniałych działaczy i trenerów. Jednym 
z działaczy był na pewno prezes Andrzej 
Matusiak. To on na dobre na przełomie 

lat 60. i 70. XX w. „rozruszał” ciężary 
w Cie chanowie. Drugim wielkim działa-
czem był Jerzy Ostrowski, najpierw zawod-
nik, potem wiceprezes Mazovii (lata 1993- 
2017). Ten pierwszy zmarł w 2003 roku, 
drugi w 2017. Co roku klub jest organi-
zatorem Drużynowego Międzynarodowego 
Memoriału poświęconego ich pamięci – 
w ubiegłym roku memoriał im. Andrzeja 
Matusiaka odbył się po raz 16., Jerzego 
Ostrow skiego po raz 3. Obecnie prezesem 
klubu jest wieloletni działacz Krzysztof 
Ta lak. W klubie działają też od lat Katarzyna 
Choroś, sekretarz klubu, Agnieszka Trzciń-
ska, Wiesława Zagiel, Zygmunt Wa sie la 
i wielu innych.

Trenerami „od zawsze” są tu Wojciech 
Ge sek i Mirosław Choroś. Andrzej Sach-
ma ciński, też długoletni trener odszedł nie-
dawno na emeryturę. Pojawili się nowi, 
młodzi trenerzy.

Lista wybitnych zawodników tego klubu 
jest bardzo długa. Nie sposób wymienić 
wszystkich. Zacznijmy od tych najstarszych. 
Paweł Rabczewski, ojciec piosenkarki 
Dody, zdobywca 2 brązowych medali na MŚ 
oraz brązowego i srebrnego na ME, olimpij-
czyk z Moskwy. Mariusz Rytkowski, srebr-
ny medalista ME, olimpijczyk z Sydney. 
Tadeusz Drzazga – srebro na MŚ i brąz 
na ME, olimpijczyk z Aten. Potem byli 
Krzysztof Klicki, m.in. brązowy medalista 
Młodzieżowych Mistrzostw Europy, Patryk 
Słowikowski, m.in. brązowy medalista MŚ 
juniorów, obecnie jest w klubie trenerem. 
Dziś najstarszym zawodnikiem w Mazovii 
jest 20-letni Patryk Bęben, m.in. wicemistrz 
Polski seniorów, ambitny i zdeterminowany, 
jest przykładem dla młodszych, takich jak 
Szymon Ziółkowski mistrz Polski do lat 15 
czy jego brat Marcin.

Nie tylko mężczyźni trenują w Mazovii 
– kobiet atletek było i jest sporo. Te byłe 
to m.in.: Barbara Sachmacińska-Bonk, 
srebrna medalistka ME juniorek z 2001 
roku, córka trenera, żona sztangisty. Izabela 
Wróblewska, brązowa medalista ME do 
lat 20 z 2013 roku, Anna Leśniewska (z 
domu Smosarska) brązowa medalistka 
mistrzostw Europy (2013), która po zakoń-
czeniu kariery sportowej została w klu-
bie i jest członkiem Komisji Rewizyjnej. 
Zawodniczkami Mazovii były także jej sio-
stry Justyna i Dorota. Obecne to: Aleksandra 
Pepłowska, wielokrotna medalista MP, sio-
stry Paulina i Milena Rutkowskie (medale 
na ME i MP), siostry Wiktoria i Patrycja 
Grochowskie (Patrycja 4 na ME do lat 

20), Gabriela Kamińska (brąz na MP do 
lat 15). W Mazovii trenują też zawodnicz-
ki z Makowa Mazowieckiego m.in. bar-
dzo utalentowane siostry Zuzanna i Zofia 
Berlińskie. Mazovia to dziś młodzież i spor-
towe rodzeństwa. 

Podsumowanie: jak mówi trener Gesek 
patrząc z perspektywy czasu, klub jest jak 
szkoła, jedne roczniki odchodzą, drugie przy-
chodzą i nie ma na to rady.
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Druga połowa marca. Siedzę w domu 
zgodnie z zaleceniem samoizolacji, rozma-
wiam ze znajomymi na Skype i co tu mówić 
zamartwiam się, ale mam przecież kochane-
go Facebooka. Moje życia, jak milionów Po-
laków, przenosi się w wirtualny świat. A tam 
wrze jak w kotle. Na Twitterze popularny sta-
je się hasztag #zostanwdomu, na Facebooku 
akcja Bądź jak Kevin#zostanwdomu, który 
zapoczątkowała stacja Polsat, nawiązując do 
znanego filmu. Ludzie oszaleli, jedni pokazu-
ją filmiki, inni krytykują. 

Od 25 marca szkoły przechodzą na na-
uczanie zdalne. Polskie miasta są niemal cał-
kowicie opustoszałe, do pracy chodzą ci, co 
muszą. Minister zdrowia Łukasz Szumowski 
ostrzega, że „najgorsze jeszcze przed nami”. 

Wkurza mnie proceduralny chaos i kłopo-
ty szpitali, ale... do akcji wkraczają rodacy 
– ilości zbiórek na zakup maseczek i sprzętu 
dla służby zdrowia nie da się zliczyć. Ludzie 
szyją maseczki i rozdają innym, choć można 
za to dostać solidną karę, bo 24 marca Polska 

wprowadza daleko idące restrykcje w poru-
szaniu się. Najwięcej emocji wzbudza kwestia 
spacerów i sportu na świeżym powietrzu. 

Kolejna niedobra sportowa wiadomość – 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski prze-
kłada igrzyska w Tokio na 2021 rok.

29 marca pojawia się ciekawa akcja MKS 
Pogoń Tyszowce (woj. lubelskie) i trenera Da-
niela Chwastka pod hasłem #pogonwirusa, 
promująca aktywność fizyczną w warunkach 
domowych, która później przekształca się 
w challenge, czyli jedna osoba rzuca drugiej 
wyzwanie wykonanie jakiegoś ćwiczenia. Ta-
kich wyzwań pod różnymi hasłami pojawia 
się w Internecie coraz więcej.

XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
Mistrzostwa KZ LZS

Początek lat 90. XX wieku to jeden 
z naj gor szych okresów w dziejach Ludowych 
Ze spo łów Sportowych. Zmiany ustrojowe 
spowodowały kłopoty finansowe kultury 
fizycznej i sportu. Zrzeszenie musiało poz-
walniać setki pracowników, sprzedać dużą 
część swojego majątku, zmalała ilość człon-
ków i imprez. Wszystko zmieniło się w 1996 
roku, kiedy wszedł w życie program rozwo-
ju sportu w środowisku wiejskim, którego 
beneficjentem miało być Zrzeszenie LZS. 
Można było planować duże imprezy. Wtedy 
też powstał pomysł organizowania co roku 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS. 

Pierwsze igrzyska odbyły się w Siedlcach 
w dniach 29-30 sierpnia 1997 roku. Kolejne 
igrzyska gościły następujące miasta: 1998 – 
Suwałki, 1999 – Kielce, 2000 – Białystok, 
2001 – Spała, 2002 – Zamość, 2003 – Zielona 
Góra, 2004 – Spała, 2005 – Kielce, 2006 – 
Siedlce, 2008 – Słubice, 2009 – Opole, 2010 
– Kielce, 2011 – Siedlce, 2012 – Opole, 2013 
– Ełk, 2014 – Słubice, 2015 – Zamość, 2016 
– Tarnowo Podgórne, 2017 – Spała, 2018 
i 2019 – Siedlce. W 2007 roku igrzyska nie 
odbyły się z powodu braku funduszy.

Centrala w Warszawie oraz wojewódz-
kie zrzeszenia zawsze starały się nadać tej 
imprezie odpowiednią rangę, dbały, żeby 
ważne osobistości z życia społeczno-poli-
tycznego kraju obejmowały igrzyska hono-
rowym patronatem. Patronami byli więc 
ministrowie, marszałkowie województw, 
burmistrzowie i prezydenci miast, a także 
premierzy i prezydenci RP. Sześciokrotnie 
patronem honorowym imprezy był 
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 
(lata 1999–2004), dwukrotnie w 2016 i 2018 
roku prezydent RP Andrzej Duda.

Igrzyska zawsze podzielone były na bloki 
– sportowy, rekreacyjno-turystyczny, a od 
2001 roku także integracyjny. W bloku spor-
towym odbywały się zawody w dyscyplinach 
najpopularniejszych w Zrzeszeniu – lekka 
atletyka, zapasy, kolarstwo, podnoszenie 
ciężarów, tenis stołowy. Ponadto rozgry-
wano turnieje w grach zespołowych: piłce 
siatkowej, koszykówce i piłce ręcznej – zwy-
cięzca zostawał mistrzem Zrzeszenia LZS. 

Na blok rekreacyjno-turystyczny składa-
ły się następujące konkurencje: 5-osobowa 
piłka nożna, piłka siatkowa trzyosobowa, 
piłka plażowa, streetball, przeciąganie liny, 
wyciskanie 17,5 kg odważnika, czwórbój 

dla władz, rowerowy toru przeszkód dla 
turystów i konkurs wiedzy o województwie, 
które było organizatorem igrzysk. 

Igrzyskom towarzyszył zlot turystyczny, 
ale od kilku już lat odbywa się on formie 
szczątkowej lub wcale. Wiąże się to z obni-
żeniem rangi turystyki w Zrzeszeniu i bra-
kiem jej finansowania ze środków państwa.

Wygrana w punktacji wojewódzkiej 
igrzysk to istotny punkt w „CV” każde-
go zrze szenia. W dwóch pierwszych igrzy-
skach, gdy obowiązywał jeszcze stary podział 
admi ni stracyjny, wygrały woj. olsztyńskie 
i bia łostockie. W 1999 roku prowadzono 
po dwójną klasyfikację – według starego 
po działu wygrało woj. białostockie, według 
nowego mazowieckie. Z kolei w latach 2017 
i 2019 w ogóle nie prowadzono takiej punk-
tacji. Najwięcej zwycięstw w punktacji 
ogólnej mają województwa: wielkopolskie 
– 7, lubelskie – 5 i mazowieckie – 4.

Ilość uczestników startujących w igrzy-
skach zależy od możliwości finansowych KZ 
LZS i wojewódzkich zrzeszeń. Do 2006 roku 
w Igrzyskach uczestniczyło średnio około 
2100-2300 osób. Później było gorzej – ilość 
uczestników zmalała o połowę. Najpierw, od 
2011 roku zrezygnowano z bloku sportowe-
go, w nieco innej formie wrócono do niego 
w latach 2017–2018 i w kilku sportach odby-
ły się zawody o Puchar Przewodniczącego 
KZ LZS. Z kolei w 2019 roku ramach igrzysk 
odbyły się mistrzostwa KZ LZS w lekkiej 
atletyce, podnoszeniu ciężarów, zapasach 
i siatkówce plażowej w wybranych katego-
riach wiekowych. 

Ciechanów 2020

Z kart historii

W ubiegłym roku w Siedlcach znicz olimpijski 
zapaliła zapaśniczka Magdalena Kisielińska 
z WLKS Siedlce. Kto w tym roku dostąpi tego 
zaszczytu?

Dziennik 
z czasów 
zarazy

(dokończenie na str. 8)
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7 marca w Stargardzie odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w biegach przełajowych. Były to pierwsze 
z zaplanowanych w tym roku 25 mistrzostw 
KZ LZS w różnych sportach. 

Były to też ostatnie duże zawody nasze-
go Zrzeszenie przed „zamarciem sportu” 
z powodu pandemii koronawirusa. 

W zawodach wzięło udział blisko 300 
zawodników z 10 województw (36 klubów) 
rywalizujących w czterech kategoriach wie-
kowych na dystansach od 1,5 do 4 kilo-
metrów oraz w biegach dodatkowych dla 
dzieci. 

Głównym organizatorem imprezy było 
Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośrednim 
klub WMLKS Stargard, a współorganiza-
torami: Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS, Urząd Miejski Stargard, Starostwo 
Powiatowe w Stargardzie, Urząd Gminy 
Stargard, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Stargard Sp. z o.o. Impreza uzyskała dofi-
nansowanie Ministerstwa Sportu. 

Zmaganiom sportowym przyglądali się 
m.in.: prezydent Stargardu Rafał Zając, sta-
rosta stargardzki Iwona Wiśniewska, wójt 
gminy Stargard Jerzy Makowski, poseł 
Jarosław Rzepa, przewodniczący ZZ LZS, 
sekretarz RG KZ LZS Krzysztof Piasek, pre-
zes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej 
Stanisław Kopeć. 

Podczas uroczystego otwarcia mistrzostw 
przedstawiono wszystkie drużyny, wcią-
gnięto flagę na maszt i zapalono znicz. 

Zawodnicy rywalizowali przy wietrznej, 
deszczowej pogodzie. Trasa przełajowa na 
terenie stargardzkiego stadionu uważana 
jest za jedną z bardziej wymagających, ze 
względu na ilość podbiegów. Zapowiadało 
to emocjonującą walkę o medale, i tak było.

Medalistami mistrzostw w biegu na 1,5 
km U16 kobiet zostały: 1. Wiktoria Konera 
UKS Czaple Białe Błota 2. Zuzanna Doroba 

PLKS Gwda Piła, 3. Daria Książek AML 
Słupsk.

W biegu na 2 km kobiet U18 pierw-
sze miejsce zajęła Katarzyna Napiórkowska 
z KS Maków Biega, aktualna halowa wice-
mistrzyni Polski w biegu na 1000 m. Druga 
była Małgorzata Karpiuk, która w tym 
roku zmieniła barwy klubowe, jest obecnie 
zawodniczką KS Podlasie Białystok, poszła 
więc w ślady swojej starszej siostry Diany 
(rocz. 2000) i trenuje wraz z nią pod okiem 
Damiana Roszko. Obie są wychowanka-
mi KS Parkiet Hajnówka. Trzecie miejsce 
zajęła Regina Piechowska z ULKS Talex 
Borzytuchom, która jest złotą (1500 m z 
przeszkodami) i srebrną (3000 m) medalist-
ką ubiegłorocznych mistrzostw Zrzeszenia 
LZS w lekkiej atletyce.

W biegu kobiet U20 na 2 km zwyciężyła 
Katarzyna Butler z OKLA Ostrołęka, druga 
była Katarzyna Główczewska z ULKS Talex 
Borzytuchom, a trzecia Maja Działoszewska 
z ZLKL Zielona Góra.

W kategorii U23 kobiet w biegu na 4 km 
faworytką był Beata Topka z ULKS Talex 
Borzytuchom, aktualna halowa mistrzyni 
kraju seniorów i U23 w biegu na 1500 
oraz złota medalistka U23 w biegu na 3000 
m i brązowa wśród seniorek. Zawodniczka, 
która w swojej dotychczasowej karierze 
wywalczyła 24 medale MP, w tym 17 zło-
tych, 5 srebrnych i 2 brązowe. I nie zawio-
dła, przybiegł na metę jako pierwsza z dużą 
przewagą. Srebrny medal zdobyła Milena 
Sadowska z WMLKS Pomorze Stargard 
(największy sukces to srebrny medal w MP 
juniorek w biegach przełajowych), a brązowy 
Kamila Pawłowska z KS Zamek Kurzętnik.

W biegu mężczyzn U16 na 2 km 
mistrzem Zrzeszenia został Maksym 
Brodala z UKS Czapla Białe Błota, wicemi-
strzem Wojciech Kozłowski z LKS Orkan 
Ostrzeszów. Zaledwie o jedną sekundę prze-

grał srebrny medal Maciej Janta z ULKS 
Talex Borzytuchom.

W biegu U18 na 3 km najlepszy był 
Michał Gajda z WMLKS Pomorze Stargard, 
który o sekundę wyprzedził srebrnego 
medalistę Jana Hołowienko z AML Słupsk, 
a ten również o sekundę brązowego meda-
listę Kamila Gierula z MLKS Agros Żary.

Mistrzem Zrzeszenia U20 na 4 km, 
został Miłosz Bielak z MLKS Agros Żary, 
wicemistrzem Adam Ochnik z KS Polonia 
Pasłęk, a brązowy medal wywalczył Szymon 
Bodura z LKS Orkan Ostrzeszów.

W biegu U23 na dystansie 4 km zwy-
ciężył Krystian Zdrojewski z MKL Jarocin, 
drugi był Norbert Jefimczyk z LKS Fenix 
Słupsk, a trzeci Daniel Kryzel z ULKS Talex 
Borzytuchom.

Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. 
pomorskie przed wielkopolskim i zachod-
niopomorskim, a klubową WMLKS 
Pomorze Stargard przed ULKS Talex 
Borzytuchom i PLKS Gwda Piła.

W biegu dzieci – dziewczęta – na dystan-
sie 1 km najlepsza była Martyna Witkowska 
z LKS Omega Kleszczów. Startowało 38 
dziewcząt.

W biegu chłopców również na dystansie 
1 km pierwsze miejsce wywalczył Dawid 
Kalinowski z WMLKS Pomorze Stargard. 
Startowało 27 chłopców.

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

B i e g i  P r z e ł a j o w e  Stargard
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Intensywnie pracują też w naszym Luzinie 
– trenerzy kilkunastu drużyn piłkarskich pro-
wadzą zajęcia on line. Wyprodukowali rów-
nież maseczki w barwach klubowych, które 
sprzedają kibicom – w tych ciężkich czasach 
przyda się każdy grosz. 

Klasę pokazał Robert Lewandowski, który 
wraz z żoną przekazał na walkę z epidemią 
koronawirusa w Polsce milion euro.

31 marca polski rząd wprowadza kolejne 
obostrzenia, w tym kategoryczny zakaz upra-
wiania sportu.

Kwiecień. Licznik zakażeń na świecie prze-
kracza milion. Licznik zgonów: 50 tys. U nas 
Sanepid zaczyna nakładać drakońskie kary 
za łamanie zasad społecznej izolacji. 

Zaglądam często na Facebooki naszych 
klubów, tych dużych i małych. I jestem peł-
na podziwu. Trenerzy i opiekunowie młodych 
sportowców nie porzucili ich. Indywidualne 
porady, zalecenia ćwiczeń, które można robić 
w domu czy w przydomowym ogródku, spo-
tkania on line ze starszymi kolegami, którzy 
opowiadają co robią i jak trenują. 

Odkrywam wspaniały Facebook Muzeum 
Historii Sportu i Turystyki w Warszawie! To 
kopalnia wiedzy dla miłośnika historii spor-
tu, ale nie tylko. Czego tam nie ma! Zwiedza-
nie poszczególnych części muzeum on line, 
spotkania z wybitnymi sportowcami, cykl pod 
hasłem „Tego dnia...”, w którym np. z okazji 
urodzin przypomina się sylwetkę sportowca, 
wielkie imprezy sportowe, historię maskotek 
olimpijskich itp. Gorąco polecam. Choć, tro-
chę mi przykro, że nie ma tam żadnego zdjęcia 
związanego z LZS. Tak na przyszłość, warto 
zacząć współpracę z tą instytucją, nasza „hi-
storia” nie powinna walać się po kątach i le-
żeć w pudłach. Mamy kilku zaprzyjaźnionych 

Organizatorami imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Wójt Gminy Jabłonka, Ma-
łopolskie Zrzeszenie LZS i UKS Podwilk.

Trasa na Orawce, usytuowana częściowo 
przy wyciągu narciarskim, to długie i strome 
podjazdy wytyczone po łące, leśne odcin-
ki po naturalnej nawierzchni, bez sztucznie 
zbudowanych przeszkód i przewyższenie 200 
m – nie należy więc do łatwych. Rozegrano 
wyścigi w kategorii młodzik, junior młodszy, 
junior, orlik + Elita (open). Odbyły się także 
wyścigi żaków i dzieci oraz mastersów. W su-
mie startowało ponad 350 zawodników.

Zawody oficjalnie kilka minut po godzi-
nie 10.00 rozpoczął wójt Gminy Jabłonka 
Antoni Karlak wraz z zastępcą przewodni-
czącego Rady Głównej KZ LZS Markiem 
Mazurem, dając znak do startu uczestnikom 
pierwszego wyścigu.

W kategorii młodzik wystartowało 49 
zawodników, w tym 30 z klubów KZ LZS, 
wyścig ukończyło 45. Rywalizowali na tra-
sie o długości 7.8 km. Mistrzem LZS został 
Kacper Doppke z K.S. Klif Chłapowo (woj. 
pomorskie), wicemistrzem Konrad Jeżew-
ski z UKKS Oriens Chojnów (woj. dolno-
śląskie), brązowy medal wywalczył Karol 
Zagata z KS Luboń Skomielna Biała (woj. 
małopolskie), który w ubiegłym roku był 
wicemistrzem. 

Młodziczki rywalizowały na trasie o dłu-
gości 3,9 km. Startowało 17 zawodniczek, 
w tym 9 z klubów KZ LZS, ukończyło wy-
ścig 15. Mistrzynią KZ LZS została Maria 
Długosz z UKS Zawojak Zawoja (woj. ma-
łopolskie), wicemistrzynią Milena Tokarska 
z MGLKS Błękitni Koziegłowy Mexller (woj. 
śląskie), brązowy medal zdobyła Milena Ta-
rasewicz z UKS Wygoda Białystok (woj. 
podlaskie).

Na trasę o długości 11,7 km w kategorii 
junior młodszy wystartowało 54 zawod-
ników, w tym 16 z klubów LZS, wyścig 
ukończyło 48 kolarzy. Mistrzem KZ LZS 
został Bartosz Oleksiak z MGLKS Błękitni 
Koziegłowy Mexller, wicemistrzem Antoni 
Świderski z GKK Opty Mazowsze (woj. ma-
zowieckie), na trzecim miejscu podium sta-
nął Bartłomiej Janas z UKS Grupa Kolarska 
Four Bike (woj. małopolskie).

Juniorki młodsze miały do pokonania 
trasę o długości 7,8 km. Wystartowało 15 
zawodniczek, w tym 8 z klubów KZ LZS, 
wyścig ukończyło 14. Mistrzynią KZ LZS 
została Kinga Żur z KS Luboń Skomielna 
Biała ubiegłoroczna srebrna medalistka, wi-
cemistrzynią Malwina Mul z KLKS Azalia 
Brzóza Królewska (woj. podkarpackie), któ-
ra jest aktualną mistrzynią Polski w kolar-
stwie przełajowym, brązowy medal zdobyła 
Karolina Karpińska z MLKS Baszta Bytów 
(woj. pomorskie).

Na trasę długości 15,6 km wyruszyło 23 
juniorów, w tym 12 zawodników z klubów 
LZS, ukończyło wyścig 20. Mistrzem KZ 
LZS został Szymon Pomian w GKS Cartusia 
Kartuzy Bike Atelier (woj. pomorskie), wi-
cemistrzem Konrad Panglisz z UKS Wygoda 
Białystok, a brązowy medal wywalczył Łu-
kasz Orędasz z UKS Zawojak. 

Niezbyt liczna był grupa juniorek – wy-
startowało ich tylko 8, w tym 4 z klubów 
LZS, wszystkie ukończyły wyścig. Mistrzy-
nią Zrzeszenia LZS została Agnieszka Tylka 
z KS Luboń Skomielna Biała, która w ubie-
głym roku była najlepsza wśród juniorek 
młodszych, wicemistrzynią Julia Zięba 
z LKK LUKS Sławno/Hurom Sławno Accent 
(woj. łódzkie), która dzień wcześniej obcho-
dziła 18 urodziny, brązowy medal przypadł 
w udziale Sabinie Wierzyckiej z KS Luboń 
Skomielna Biała, ubiegłorocznej wicemi-
strzyni.

Zawodnicy w kategorii orlik i Elita (se-
niorzy) startowali wspólnie. Mężczyźni mie-
li do pokonania 23,4 km. Wystartowało ich 
38, w tym 6 z klubów Zrzeszenia, ukończy-
ło 32. Wśród orlików mistrzem Krajowego 

Tegoroczny sezon startowy w MTB rozkręca się bardzo powoli. Kalendarz w tym roku 
jest znacznie uboższy z wiadomych względów. Cykl Pucharu Polski oraz zawody UCI 
zostały mocno przetrzebione, w wyniku czego krajowa czołówka musi szukać innych 
imprez, aby rywalizować i nie zaprzepaścić sezonu. Stąd dużo większa niż zwykle fre-
kwencja w wyścigach na Orawce, gdzie 26 lipca odbyły się Puchar Wójta Gminy Jabłon-
ka EOOM i Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS. Puchar był eliminacją do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. 

Kol arst wo MTB � Orawka

M i s t r z o s t w aDziennik 
z czasów 
zarazy

(dokończenie na str. 10)
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Zrzeszenia LZS został Maciej Biedrończyk 
z KS Luboń Skomielna Biała, wicemistrzem 
Jarosław Żur z tego samego klubu, który 
był mistrzem w tej kategorii w 2018 i 2019 
roku, brązowy medal zdobył Albert Hudyka 
z UKS Grupa Kolarska Four Bike. 

Na starcie wyścigu orliczek i Elity stanę-
ło 12 zawodniczek, w tym 4 zawodniczek 
z klubów LZS, wyścig ukończyło 11 kolarek. 

W kategorii orliczek mistrzynią Zrzesze-
nia została Julita Fira z KS Luboń Skomiel-
na Biała, podobnie jak w 2019 roku, wice-
mistrzynią Kinga Kalembkiewicz z KLKS 
Azalia Brzóza Królewska, która w tym roku 
została wicemistrzynią Polski w kolarstwie 
przełajowym, a brązowy medal zdobyła Maja 
Latawiec z KS Luboń Skomielna Biała, ubie-
głoroczna mistrzyni w kategorii juniorek.

Sporo medali, bo aż 8 – 4 złote, 1 srebrny 
i 3 brązowe – wywalczyli zawodnicy z KS 
Luboń Skomielna Biała, którzy zajęli pierw-
sze miejsce w klasyfikacji Zrzeszenia. Nic 
dziwnego, to jeden z najlepszych klubów 
w kraju, szczególnie w młodszych katego-
riach. Od końca ubiegłego roku rozpoczęła 
tu pracę jako trenerka Aleksandra Dawido-
wicz, która w 2017 roku zakończyła karierę 

sportową. Była jedną z najlepszych kolarek 
górskich w Polsce – na swoim koncie ma 
tytuły mistrzyni świata i Europy (U23), 
uczestnictwo w dwóch olimpiadach (Lon-
dyn i Pekin). Pochodzi z gminy Koźminek, 
w tamtejszym klubie Koźminianka rozpo-
czynała karierę sportową. Drugie miejsce 
dla MGLKS Błękitni Koziegłowy, a trzecie 
UKS Wygoda Białystok. Klasyfikację woje-
wódzką – startowali zawodnicy z 10 woje-

wództw – wygrało małopolskie przed ślą-
skim i pomorskim.

Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe wręczyli m.in.: wójt Antoni Kar-
lak, zastępca przewodniczącego RG KZ LZS 
Marek Mazur, zastępca przewodniczącego 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie 
Jacek Kucybała, sekretarz MZ LZS w Kra-
kowie Józef Regulski, dyrektor wyścigu – 
Czesław Kuczkowicz.

Kolarstwo szosowe  Dobczyce

XXXVIII Wyścig Kolarski Juniorów, który jest jednocześnie Mistrzostwami Krajowego 
Zrzeszenia LZS Juniorów „Złote Koło”, ma bogatą tradycję. W tym roku odbył się 
w dniach 31 lipca – 2 sierpnia jak zwykle w Dobczycach. Jest to jeden z najważniejszych 
i najtrudniejszych wyścigów kolarskich dla tej kategorii wiekowej w kraju. 

Jego uczestnikiem przed laty był, miesz-
kający nieopodal, Rafał Majka. Od kilku lat 
jest on fundatorem nagrody dla najlepszego 
„górala”, którą zwykle wręcza ojciec naszego 
znakomitego kolarza. W tym roku frekwen-
cja dopisała. Zapewne dlatego, że w dobie 
pandemii wyścigów dla juniorów nie jest 
zbyt dużo. Licznie stawiła się grupa zagra-

nicznych kolarzy z Litwy, Łotwy i Holandii, 
w sumie było ich 21 na 107 zawodników. 
Wśród wszystkich kolarzy 55 reprezentowa-
ło kluby Zrzeszenia LZS.

Wyścig zawsze jest czteroetapowy. 
W sumie młodzi adepci kolarstwa mieli do 
przejechania 266 kilometrów. Pierwszy etap 
liczył 80 km i odbywał się wokół miejscowo- ści Szczyrzyc. Na metę przyjechał peleton, 

składający się z 71 kolarzy, pozostali zano-
towali niewielkie straty. Najszybciej finiszo-
wał Łotysz Matiss Kalverss, który pokonał 
Łukasza Rykowskiego (UKS Copernicus 
Toruń CCC), trzeci był Estończyk Gregor 
Kokk. Sklasyfikowano 102 zawodników.

Drugiego dnia na kolarzy czekały dwa 
etapy. Najpierw czasówka w Droginii o dłu-
gości 4200 metrów, w której najlepszy oka-
zał się Estończyk Madis Mikhels. Drugi 
był Kacper Smreczek (WLKS Krakus – bbc 
Czaja), a trzeci Kamil Szymacha z LKS 
Baszta Golczewo/SMS.

Etap numer trzy to sprinterski odcinek 
wokół Łapanowa liczący 72 kilometry. Swoją 
dominację potwierdził lider wyścigu, Madis 
Mikhels. Na podium stanęli też Estończyk 

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S
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naukowców, może należałoby z okazji przy-
padającej w przyszłym roku rocznicy 75-lecia 
powołać Komisję Historyczną i zastanowić się 
jak „ocalić wspomnienia”?

Kolejne obostrzenia przed Wielkanocą. 12 
kwietnia na YouTube oglądam niesamowity 
koncert w pustej bazylice w Mediolanie An-
drea Bocelliego. Wrażenie niezapomniane, ale 
też taki smutny znak czasu.

Zapisek z 24 kwietnia – jakaś Brytyjka nie 
mogąc uczestniczyć w zawodach kolarskich, 
objechała swój ogród 1000 razy przejeżdżając 
130 km. Szaleństwo!?

Maj. 1 maja Europa powoli znosi ogra-
niczenia związane z epidemią. Natomiast 
w sporcie posucha, coraz więcej międzynaro-
dowych turniejów zostaje odwołanych, część 
przenoszona jest na kolejny rok, część na póź-
ną jesień. 

Sport to też pieniądze. Stowarzyszenia 
sportowe i kluby tracą stabilność finanso-
wą. 5 maja rząd ogłasza program doraźne-
go wsparcia dla organizacji pozarządowych, 
w tym sportowych – do wykorzystania jest 10 
milionów złotych. To kropla w morzu potrzeb, 
ale dobre i to. Pandemia powoduje również 
to, że wielu sportowców nie wraca do trenin-
gów i planuje zakończenie kariery sportowej. 

W prasie i na portalach internetowych 
z powodu pandemii długi sezon „ogórkowy”, 
a na wierszówkę trzeba zarobić. Pojawiają się 
więc ciekawe artykuły, ale też te w stylu sen-
sacyjnym. Te drugie mnie bawią? Dlaczego? 
Tytuły mówią same za siebie np. „Mike 
Tyson opowiedział historię o tym, jak jego 
tygrysica odgryzła rękę kobiecie”, „23-letni 
partner matki Neymara był piłkarzem”, 
„Justin Bieber, kanadyjska gwiazda popkul-

Joonas Kurtis i Holender Roan Konings. Na 
czwartym miejscu finiszował Łukasz Mróz 
(MKS Lewart AGS Lubartów). Na mecie 
finiszowała 39-osobowa grupa, pozostali 
przyjechali ze stratą od prawie minuty do 
10 minut, w trakcie etapu wycofało się 6 
zawodników.

Czwarty etap rozegrał się na trasie liczącej 
110 km i prowadził z Łapanowa do Dobczyc. 
Najlepszy na tym trudnym etapie okazał się 
Holender Jaap Roelen, drugi był Estończyk 
Madis Mikhels. Obaj zawodnicy o 49 sekund 
wyprzedzili 15-osobową grupę, z której naj-
szybciej finiszował Radosław Frątczak z UKS 
Copernicus Toruń CCC. Wyścig ukończyło 
65 zawodników – ten górski etap zwany 
przez kolarzy „królewskim” co roku czyni 
spustoszenie w peletonie.

Zwycięzcą całego wyścigu został Estoń-
czyk Madis Mikhels, który zresztą był 
faworytem – ma na swoim koncie dwa 
tytuły mistrza Europy. Drugie miejsce zajął 
Holender Jaap Roelen, trzecie Estończyk 
Joonas Kurtis. 

Najlepszym z Polaków okazał się zawod-
nik Warszawskiego Klubu Kolarskiego 
Mateusz Gajdulewicz.

Piąte miejsce zajął Jakub Musialik 
z MGLKS Błękitni Koziegłowy, który 
został mistrzem Krajowego Zrzeszenia 
LZS, wicemistrzem Radosław Frątczak 
z UKS Copernicus Toruń CCC (7 miej-

sce w wyścigu), brązowym medalistą 
Michał Sędzielewski z KS Pogoń Puławy. 
Zawodnicy otrzymali medale i puchary 
Przewodniczącego KZ LZS.

Klasyfikację klubową KZ LZS wygrał 
UKS Copernicus Toruń CCC przed WLKS 
Krakus – bbc Czaja i KS Pogoń Puławy. 
Klasyfikację wojewódzką kujawsko-po-
morskie przed małopolskim i lubelskim. 

Najlepszym zawodnikiem z klubu LZS woje-
wództwa małopolskiego okazał się Kacper 
Smreczek z WLKS Krakus – bbc Czaja, 
który otrzymał Puchar Przewodniczącego 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS. Nagrody 
zawodnikom wręczali Marek Mazur, wice-
przewodniczący KZ LZS i Jacek Kucybała, 
wiceprzewodniczący Małopolskiego Zrze-
sze nia LZS i skarbnik KZ LZS.

Klasyfikację górską wygrał Estończyk 
Arvi Ilves, który otrzymał na pamiątkę 
koszulkę w grochy z napisem „Majka” 
i oczywiście nagrodę.

Organizatorem wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS i WLKS Krakus. Impreza została dofi-
nansowana przez Ministerstwo Sportu 
i Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego. Nagrody finansowe dla zawodni-

ków ufundowali sponsorzy. Organizacyjnie 
i finansowo wyścig wsparły samorządy 
lokalne – Starostwo Powiatu Myślenickiego, 
Urząd Miasta i Gminy Dobczyce, Urzędy 
Gmin Jodłownik, Łapanów, Trzciana, Racie-
chowice.

Kierownikiem wyścigu był Zbigniew Klęk 
z WLKS Krakus, sędzią głównym Krzysztof 
Dymek, a sędzią mety Grzegorz Duda.

M i s t r z o s t w aDziennik 
z czasów 
zarazy

(dokończenie na str. 12)
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W dniach 20–22 lipca w Zamościu odby-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrze sze nia 
LZS w Piłce Nożnej Chłopców do lat 15 
– „Piłkarska Kadra Czeka”. O tytuł mistrza 
walczyło 10 drużyn. Rozegrano 27 meczów, 
strzelono 88 bramek – co daje średnio 3 
bramki na mecz. 

Mistrzem Kra jo wego Zrzeszenia LZS 
została drużyna LZS KTSK GOSRiT 
Luzino z woj. pomorskiego, która w finale 
pokonała 2:0 PKS Arka Kluczewsko z woj. 
świętokrzyskiego.

W uroczystości otwarcia turnieju 
udział wzięli: wiceprzewodniczący Rady 
Głównej KZ LZS, przewodniczący WZ 
LZS w Lublinie Józef Poterucha, wiceprze-
wodniczący RG KZ LZS, przewodniczący 
Łódzkiego Zrzeszenia LZS Marek Mazur, 
prze wod niczący Pomorskiego Zrze szenia 
LZS Piotr Klecha, członek Zarządu LZPN 
Ryszard Nilipiuk oraz trenerzy, zawodnicy 
i skromna grupa kibiców, wśród której mocą 
dopingu wyróżniała się ekipa z Luzina.

Drużyny podzielono na dwie grupy. 
Grupę A wygrał LZS KTSK GOSRiT Luzino, 
który zaczął od remisu 1:1 z LKS Zatorzanka 
Zator, ale potem wygrał wszystkie mecze 
– 4:0 z MKS Odra Ścinawa, 3:0 z LKS 
Omega Kleszczów i 6:1 z KS Polonia Środa 
Wielkopolska. Drugie miejsce zajęli piłkarze 
Polonii, którzy poza porażką z Luzinem 
zanotowali trzy zwycięstwa. 

Grupę B wygrał zespół PKS Arka Klu-
czew sko, który odniósł dwa zwycięstwa – 
wygrał 1:0 z GKS Ogniwo Wierzbica i 4:1 
z FC Bonus Stolec oraz zremisował 0:0 z LKS 
Pasjonat Dankowice i LKS Ujazd. Drugi był 
FC Bonus Stolec, który wygrał dwa mecze, 
jeden zremisował i jeden przegrał.

W półfinałach LZS KTSK GOSRiT Luzino 
pokonał FC Bonus Stolec 7:0, w drugim 
meczu po samobójczej bramce PKS Arka 
Kluczewsko wygrała z KS Polonia Środa 
Wielkopolska. 

W meczu o trzecie miejsce pomiędzy FC 
Bonus Stolec a Polonią Środa Wielkopolska 
po regulaminowym czasie gry wynik 
brzmiał 0:0, w rzutach karnych lepsi byli 
zawodnicy z woj. łódzkiego. Drużyna FC 
Bonus Stolec po raz pierwszy uczestniczyła 
w tur nie ju tej rangi i jak sami mówią brązo-
wy medal, jest dla nich jak złoty. FC, czyli 
Akademia Piłkarska Bonus to klub, który 
powstał dopiero w 2018 roku. Jego założy-
cielem i trenerem jest Dominik Hołubiec, 
z którym współpracują trenerzy Marcin 
Mazurek i Rafał Gurbiel.

W finale LZS KTSK GOSRiT Luzino 
pokonał 2:0 zespół PKS Arka Klucze wsko. 
Chłopcy z Luzina trenują pod okiem tre-
nera Karola Piątka, byłego piłkarza takich 
klubów jak Lechia Gdańsk, ŁKS Łódź czy 
Cracovia Kraków. Tej drużynie zabrakło 
niewiele żeby zagrać w Centralnej Lidze 
Juniorów. Warto dodać, że było to pierw-
sze zwycięstwo w ogólnopolskich finałach 
chłopięcej drużyny, wcześniej w 2019 roku 
Mistrzem Polski LZS U15 zostały piłkarki 
GOSRiT Luzino. 

Ich przeciwnicy – Parafialny Klub Spor-
towy Arka Kluczewsko to klub bardzo 
młody, powstał w 2017 roku, a trenerami są 
Sebastian Olczyk i Mariusz Ochenduszka. 
W 2019 roku Arka otrzymał gwiazdkę 
Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich (poziom brązowy).

W meczu o 5 miejsce LKS Omega Klesz-
czów wygrał 1:0 z LKS Pasjonat Dankowice. 
W meczu o 7 miejsce LKS Zatorzanka Zator 
po rzutach karnych 5:4 pokonała LKS Ujazd 
(w regulaminowym czasie 1:1). W meczu 
o 9 miejsce GKS Ogniwo Wierzbica wygrało 
2:1 z MKS Odra Ścinawa.

MVP mistrzostw został wybrany Mateusz 
Sell z LZS KTSK GOSRiT Luzino, jego 
kolega klubowy Piotr Derba okazał się naj-
lepszym strzelcem, a Piotr Lubański z FC 
Bonus Stolec najlepszym bramkarzem.

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

LZS KTSK GOSRiT Luzino najlepszy

P i ł k a  N o ż n a  C h ł o p c ó w  d o  l at  15  „ PK C z ”  Z a moś ć

 1.  LZS KTSK GOSRiT Luzino, 
woj. pomorskie

 2.  PKS Arka Kluczewsko,  
woj. świętokrzyskie

 3. FC Bonus Stolec, woj. łódzkie
 4.  KS Polonia Środa Wlkp.,  

woj. wielkopolskie
 5. LKS Omega Kleszczów, woj. łódzkie
 6. LKS Pasjonat Dankowice, woj. śląskie
 7.  LKS Zatorzanka Zator,  

woj. małopolskie
 8. LKS Ujazd, woj. opolskie
 9. GKS Ogniwo Wierzbica, woj. lubelskie
10. MKS Odra Ścinawa, woj. dolnośląskie. 

Klasyfikacja końcowa
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tury, wyzywa Toma Cruise'a na pojedynek 
w formule MMA” itp.

18 maja na mocy rozporządzenia rządu 
zostają udostępnione hale i sale sportowe 
oraz boiska. Limity osób, które mogą jedno-
cześnie korzystać z danego obiektu, zostały 
dostosowane do ich powierzchni – w mniej-
szych obiektach 12, w największych 32. To 
radosna informacja dla młodych sportowców, 
którzy od marca w zasadzie byli zamknięci 
w domach. Oddech dla rodziców – na boisku 
ich dzieci mogą rozładować napięcie, a nawet 
agresję, bo izolacja nikomu dobrze nie służy.

Od 30 maja zniesiono obowiązek zakry-
wania nosa i ust w przestrzeniach otwartych 
oraz „odmrożono sport” – to sformułowanie 
zapamiętamy zapewne na długo. W zawo-
dach sportowych może brać udział 150 za-
wodników. Wznowiono rozgrywki piłkarskie 
i żużlowe, co prawda bez udziału publiczno-
ści. W wyznaczonych obiektach mogą odby-
wać się zgrupowania zawodników z innych 
dyscyplin sportowych. Sport wraca na dobre! 
My też, w biurze Krajowego Zrzeszenia LZS 
trwa uaktualnienie kalendarza imprez, kon-
sultacje z wojewódzkimi zrzeszeniami.

W ostatnim dniu maja była najmniejsza 
liczba zachorowań w Polsce od ponad dwóch 
miesięcy. Natomiast na świecie jest już ponad 
6 mln przypadków zakażenia COVID-19. 

Czerwiec. Wracamy do sportowego ży-
cia. Dobre wieści z województw. 13 czerwca 
swój zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbyło 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS. Wiel-
kopolskie Zrzeszenie LZS zaczęło od jeździec-
twa – 14 czerwca w Młodzikowie odbyły się 
Mistrzostwa WZ LZS w skokach. 19 czerw-
ca WZ LZS Lublin przeprowadził MPKCz 
dziewcząt. 27 czerwca Dolnośląskie Zrzesze-
nie LZS zorganizowało turniej eliminacyjny 
PKCz. To tylko kilka przykładów.

Nadal nie może być kibiców na stadionach 
piłkarskich, ale... na świetny pomysł wpadł 
fanatyczny kibic Śląska Wrocław. W Płocku 
wynajął dźwig, ustawiono go tuż przy sta-

W dniach 13-15 lipca w Zamościu odbyły 
się Mistrzostwami Krajowego Zrzeszenia 
LZS Dziewcząt do lat 13 – „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka im. Marka Procyszyna”. 
W turnieju startowało 11 drużyn. Tytuł 
mistrza zdobył zespół KS Polonia Środa 
Wielkopolska. Mistrzynie wygrały wszyst-
kie 6 meczów, uzyskują rewelacyjny bilans 
bramkowy 32-4. Wicemistrzem został zespół 
UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska. 
Brązowe medale przypadły zespołowi AKF 
Wisła Brzeźnica. 

W całym turnieju rozegrano 28 spotkań, 
padło w nich 170 bramek, co daje 6 bramek 
na mecz.

Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Mistrzostwa uzyskały dofi-
nansowanie Ministerstwa Sportu.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS 
i przewodniczący WZ LZS w Lublinie Józef 
Poterucha w obecności Jacka Kucybały, 
skarbnika Rady Głównej KZ LZS i prze-
wodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia 
LZS. W uroczystości zakończenia turnieju 
uczestniczył także wiceprzewodniczący RG 
KZ LZS Marek Mazur.

Drużyny podzielone zostały na 3 grupy. 
W grupie A pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna AKF Wisła Brzeźnica wygrywając 5:3 

z LUKS Sportowa Czwórka Radom i 9:2 
z LKS Dragon Miszkowice, w trzecim meczu 
tej grupy dziewczęta z Radomia pokonały 
4:1 rywalki z Miszkowic.

W grupie B dziewczęta z UKP Suchowicz 
Team Wólka Panieńska bardzo wysoko 
pokonały swoje przeciwniczki – z UKS 
Legion Grabów Szlachecki wygrały 8:0, 

z KKPN Olimpico Malbork 6:0 i KSP Kielce 
4:1 – bilans 18:1! Drugie miejsce w tej gru-
pie zajęła drużyna KSP Kielce, która wygrała 
dwa mecze. W kolejnym meczu UKS Legion 
Grabów Szlachecki pokonując KKPN 
Olimpico Malbork 4:3 (choć Malbork 
prowadził 2:0) zajął trzecie miejsce. Bez 
wygranego meczu została drużyna KKPN 
Olimpico Malbork.

W grupie C piłkarki z KS Polonia 
Środa Wielkopolska wygrały 6:1 z LKS 
Rudołtowice Ćwiklice, pokonały 13:0 LKS 
Rolnik Biedrzychowice i 5:0 LUKS Astoria 
Szczerców Junior – świetny bilans bramko-
wy 24:1! Drugie miejsce w tej grupie zajęły 
zawodniczki Astorii, które wygrały 2 mecze, 
bez dorobku punktowego „Rolniczki” 
z Biedrzychowic.

Dalsza część turnieju rozgrywana była 
systemem pucharowym. O miejsca 1–6 wal-
czyły zespoły, które w grupach zajęły 2 
pierwsze miejsca. 

W pierwszych meczach UKP Suchowicz 
Team Wólka Panieńska pokonał 9:1 LUKS 
Astoria Szczerców Junior, AKF Wisła 
Brzeźnica 5:1 KSP Kielce, a KS Polonia 
Środa Wlkp. 2:1 LUKS Sportowa Czwórka 
Radom.

W meczach o miejsca 1–3 padły następu-
jące wyniki: UKP Suchowicz Team Wólka 
Panieńska – AKF Wisła Brzeźnica 2:0, KS 

Polonia Środa Wlkp. – AKF Wisła Brzeźnica 
4:1 i UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska 
– KS Polonia Środa Wlkp. 2:1.

W meczach o miejsca 4–6 KSP Kielce 
pokonało LUKS Astoria Szczerców Junior 
4:0 i wygrało z LUKS Sportowa Czwórka 
Radom 4:1, z kolei dziewczęta z Radomia 
pokonały Astorię 7:0.

M i s t r z o s t w a

Piłka Nożna Dziewcząt do l at 13 
„ MPKCz ” Zamość

KS Polonia Środa Wielkopolska mistrzem 

Dziennik 
z czasów 
zarazy

(dokończenie na str. 14)
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Siódme miejsce zajął UKS Legion Gra-
bów Szlachecki, który pokonał LKS Dra-
gon Miszkowice 7:1 i zremisował 1:1 
z LKS Rudołtowice Ćwiklice, LKS Dragon 
Miszkowice pokonując 1:0 LKS Rudołtowice 

Ćwiklice zajął 8 miejsce. W meczu o 10 
miejsce KKPN Olimpico Malbork wygrało 
z LKS Rolnik Biedrzychowice 8:0.

MVP turnieju została Jagoda Wróbel 
z UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska, 
one też była królową strzelczyń, najlepszą 
bramkarką wybrano Maję Becker z AKF 
Wisła Brzeźnica. 

Podczas mistrzostwa doszło do ciekawego 
wydarzenia – drużyna z Malborka odpo-
wiedziała na wyzwanie rzucone w ramach 
#GaszynChallenge przez Przedszkole 
Czerwony Kapturek. Każda z zawodniczek 
Olimpico zrobiła 10 pompek z myślą o Julce 
Kapale, siedmiolatce z Malborka z zespołem 
Wofa-Hirschhorna, ciężkiej chorobie gene-
tycznej, której potrzebne są pieniądze na 
rehabilitację. Brawo dziewczyny!

Zwycięzca turnieju KS Polonia Środa 
Wielkopolska to klub o bogatej tradycji 
– w ubiegłym roku hucznie obchodził 100-
lecie swojego istnienia. Wszystko zaczęło się 
w 1919 roku od piłki nożnej. Obecnie działa 

tu 7 sekcji sportowych. Głównymi sponso-
rami klubu są miasto Środa Wielkopolska 
i Powiat Średzki. Drużyna seniorów gra 
w III lidze. Klub ma Akademię Piłkarską, 
w której trenuje ok. 350 młodych piłkarzy 
i piłkarek z różnych kategorii wiekowych.

Zdobywca drugiego miejsca UKP Sucho-
wicz Team Wólka Panieńska to klub, który 
obchodzi w tym roku 3-lecie swojego istnie-
nia. Jego założycielem jest Wojciech Sucho-
wicz, trener, przewodniczący Rady Gminy 
Zamość. Klub powstał w małej miej sco wości 
Wólka Panieńska w gminie Zamość. W klu-
bie trenują młodziczki, juniorki i orliczki. 

Akademia Kobiecego Futbolu Wisła 
Brzeźnica. W 2014 roku w tej podkra-
kowskiej miejscowości powstała Akademia 

Piłkarska dla chłopców przy współpracy 
z Wisłą Kraków. Rok później udało się 
zgro madzić grupę dziewcząt, ich rodziców 
oraz lokalnych sponsorów. Dziewczyny tre-
nują pod okiem doświadczonego trenera 
An drzeja Żądły. Od 2018 roku sekcja żeń-
ska jest formalnie oddzielnym podmiotem. 
Obecnie w AKF są cztery drużyny – orlicz-
ki, młodziczki, juniorki młodsze i seniorki, 
które grają w IV lidze (drużyna oparta jest 
jednak na młodych zawodniczkach). 

Był to już dziewiąty turniej, a od 2018 
roku są to formalnie mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS. Pomysłodawcą turnieju był śp. Marek 
Procyszyn, prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Opolu i Opolskiego Związku Piłki 
Nożnej. Pierwszy turniej, wspólny dla dziew-
cząt i chłopców odbył się w Opolu w 2011 
roku. Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna 
LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie, 
a wśród chłopców najlepsi byli piłkarze KS 
Włókniarz 1925 Kalisz, woj. wielkopolskie. 
W zasadzie w tym roku powinniśmy obcho-

dzić małą uroczystość – jubileusz dziesięcio-
lecia. Tak się jednak nie stało, bo z powodu 
problemów finansowych w 2017 roku tur-
nieju nie udało się zorganizować. Mamy 
nadzieję, że „co się odwlecze, to nie uciecze”.

W ciągu tych 9 lat w turnieju zagrało kil-
kadziesiąt drużyn. Najczęściej gościły w nim 
zawodniczki z LKS Rolnik Biedrzychowice, 
LKS Naprzód Sobolów, UKS Dubler Opole 
Lubelskie, GOKSiR Luzino i KKPK Medyk 
Konin. I to właśnie ta ostatnia drużyna może 
pochwalić się największą ilością zwycięstw – 

na 9 turniejów wygrała 3, było to w latach 
2014–2016.

Najwięcej drużyn – 14 – startowało w tur-
nieju w roku 2014. Do 2018 roku turnieje 
chłopców i dziewcząt odbywały się w tym 
samym miejscu. We wszystkich dotychcza-
sowych turniejach udział wzięły drużyny 
z województw: opolskiego, małopolskiego, 
wielkopolskiego i lubelskiego. Najczęściej 
wygrywały drużyny z woj. wielkopolskiego 
– 5 razy, 2 razy z małopolskiego i po razie 
z opolskiego i świętokrzyskiego.

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

1. KS Polonia Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
2. UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska, woj. lubelskie
3. AKF Wisła Brzeźnica, woj. małopolskie 
4. KSP Kielce, woj. świętokrzyskie
5. LUKS Sportowa Czwórka Radom, woj. mazowieckie
6. LUKS Astoria Szczerców Junior, woj. łódzkie

 7. UKS Legion Grabów Szlachecki, woj. lubelskie
 8. LKS Dragon Miszkowice, woj. dolnośląskie
 9. LKS Rudołtowice Ćwiklice, woj. śląskie 
10. KKPN Olimpico Malbork, woj. pomorskie
11. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie

Wyniki końcowe
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Mistrzostwa dziewcząt do lat 15 
„Piłkarska Kadra Czeka” odbyły się 
w dniach 22-24 lipca w Siedlcach, wzięło 
w nich udział 9 drużyn. 

W uroczystości otwarcia turnieju wziął 
udział m.in. Marek Mazur, wiceprzewod-
niczący Krajowego Zrzeszenia LZS, przed-
stawiciele miejscowych władz oraz szefowie 
WLKS Siedlce. 

Mecze eliminacyjne odbyły się na 
obiektach piłkarskich w Białkach, Skórcu 
i Wiśniewie. W Białkach rywalizowano też 
o miejsca 7–9. Na bocznym boisku stadio-
nu ROSRRiT w Siedlcach doszło do walki 
o miejsca 1–3 i 4–6. 

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
została drużyna UKS 3 Staszkówka-Jelna 
z woj. małopolskiego. Piłkarki spod Nowego 
Sącza triumfowały w pełni zasłużenie – 
zachwyciły zgraniem drużynowym, ale też 
umiejętnościami indywidualnymi. Jest to 
pierwsze zwycięstwo drużyny z Małopolski 
w historii tego turnieju.

Jak mówili trenerzy, w tym roku regula-
min nie był łaskawy dla ekip, nie pozwalał 
„rozwinąć skrzydeł” i pokazać pełnię swoich 
możliwości. Wyglądał on tak – 3 grupy po 
trzy zespoły, z których zwycięzcy awansują 

do strefy medalowej, wicemistrzowie grup 
walczą o miejsca 4–6, a ekipy z trzecich 
pozycji o miejsca 7–9. 

Rozegrano w sumie 18 meczów, w któ-
rych strzelono 73 bramki (średnia 4 bramki 
na mecz).

W grupie A LKS Rolnik Biedrzychowice 
pokonał 2:1 MKS Polonia ŻAP Świdnica 

M i s t r z o s t w a

Piłk a Nożna Dziewcz ąt do l at 15
„PKCz ”  Siedlce

Mistrzem UKS 3 StaszKówka-Jelna

1. UKS 3 Staszkówka Jelna, woj. małopolskie
2. KSP Kielce, woj. świętokrzyskie
3. LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
5.  MKS Polonia ŻAP Świdnica,  

woj. dolnośląskie
6. KKPN Olimpico Malbork, woj. pomorskie

7.  UKP Suchowicz Team Wólka Panieńska, 
woj. lubelskie

8.  LUKS Astoria Szczerców Junior,  
woj. łódzkie

9.  LKS Sparta/Husarki Mochowo,  
woj. mazowieckie

Klasyfikacja końcowa

dionie i z wysięgnika oglądał pojedynek uko-
chanej drużyny z miejscową Wisłą. Sportow-
cy też potrafią zadziwić – gdzieś we Francji 
zawodnik na swoim 7-metrowym balkonie 
przebiegł maraton, we Włoszech dwie młode 
adeptki tenisa grały i trenowały... na dachu 
budynku, któregoś dnia odwiedził je niespo-
dziewanie sam mistrz Roger Federer.

W kraju na dobre wracają zawody lekko-
atletyczne.

Lipiec. W Polsce na początku lipca spada 
ilość dobowych zakażeń (200-300). 19 lipca 
piłkarska Ekstraklasa kończy sezon, później 
niż zaplanowano, z powodu dwumiesięcznej 
przerwy.

 Rząd 25 lipca luzuje kolejne restrykcje 
związane z pandemią. Mniejszy dystans spo-
łeczny – 1.5 m, 50% kibiców na stadionach 

i w halach, całkowite zniesienie limitów na 
basenach oraz udział w wydarzeniach i zaję-
ciach sportowych nie więcej niż 250 uczestni-
ków jednocześnie. Uff! To pozwoli Zrzeszeniu 
zorganizować wszystkie zaplanowane impre-
zy mistrzowskie i igrzyska ogólnopolskie. Od 
20 lipca do końca miesiąca przeprowadzono 
pięć mistrzostw Zrzeszenia (piłka nożna i ko-
larstwo).

 26 lipca było już 16 mln potwierdzonych 
przypadków COVID-19 na świecie. Tempo 
rozprzestrzeniania się wirusa w ujęciu global-
nym przyspiesza. U nas pełnia sezonu waka-
cyjnego. Tłumy nad morzem i w górach. Czy 
nie za odważnie? 

Związki sportowe organizują letnie zgru-
powania kadr. Swoje mecze kontrolne, choć 
przy pustych trybunach, rozegrali siatkarze 
i siatkarki. Rozpędu nabiera lekkoatletyka, 
co weekend kilkanaście mityngów – szybko 
chcą nadrobić stracony czas, a sezon krótki. 

Dziennik 
z czasów 
zarazy

(dokończenie na str. 16)
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i zremisował 1:1 z UKP Suchowicz Team 
Wólka Panieńska, co dało mu pierwsze 
miejsce. Polonia Świdnica pokonując 2:1 
UKP Suchowicz Team zajęła drugie miejsce. 
Po tych meczach wiadomo już było, że dru-
żyna z województwa lubelskiego grać będzie 
o miejsca 7–9.

W grupie B UKS 3 Staszkówka Jelna roz-
poczęły zmagania od meczu z wielokrotnym 
zwycięzcą turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” 
KKPK Medyk Konin i był to najtrudniej-
szy mecz dziewcząt z woj. małopolskiego 
w całym turnieju. Wygrały 3:2, co uznano 
za sporą sensację. W kolejnym pokonały 
8:1 LUKS Astoria Szczerców Junior i zaję-
ły pierwsze miejsce. KKPK Medyk Konin 
pokonując LUKS Astoria Szczerców Junior 
5:0 zajął drugie miejsce. Dziewczętom z woj. 
łódzkiego pozostała gra o miejsce 7–9.

W grupie C drużyna KSP Kielce poko-

nała 2:0 KKPN Olimpico Malbork i 3:0 
LKS Sparta/Husarki Mochowo. Dziewczęta 
z Pomorza pokonując 2:0 piłkarki z Mo cho-
wa zajęły drugie miejsce. Tym ostatnim 
pozostały mecze o miejsce 7–9.

W meczu o siódme miejsce drużyna UKP 
Suchowicz Team Wólka Panieńska pokona-
ła LKS Sparta/Husarki Mochowo 6:0 i 1:0 
LUKS Astoria Szczerców Junior. Ósme miej-
sce zajęła Astoria, która wygrała 3:0 z dziew-
czętami z Mochowa.

W pierwszym meczu o miejsca 4–6 
KKPK Medyk Konin wysoko 9:0 pokonał 
KKPN Olimpico Malbork, w drugim wygrał 
3:2 z MKS Polonia ŻAP Świdnica i zajął 
w turnieju 4 miejsce. Polonia zaś pokonując 
1:0 Olimpico zajęła 5 miejsce, 6 przypadło 
w udziale zespołowi z Malborka.

W walce o miejsca 1-3 UKS 3 Staszkówka 
Jelna bez problemu najpierw pokonała 
7:0 KSP Kielce, a potem 6:0 „Rolniczki” 
z Biedrzychowic. W meczu o drugie miej-
sce KSP Kielce pokonało 1:0 dziewczęta 
z Biedrzychowic.

Dla trenerów UKS 3 Staszkówka Jelna 
Wojciecha Mroza (także prezesa klubu) 
i Michała Bąka zwycięstwo dziewcząt 
to kolejny w tym roku ważny prezent 
na rocznicę 10-lecia klubu. Wcześniej, 
w czerwcu ich seniorki w meczu bara-
żowym z Bielawianką Bielawa wywalczyły 
awans do I ligi. Zaczynali w 2010 roku od 

10 zawodniczek, dziś trenuje ich w klubie 
ponad 150. Gratulujemy!

Indywidualne wyróżnienia otrzyma-
ły dwie zawodniczki UKS 3 Staszkówka 
Jelna – MVP turnieju została wybrana 
Paulina Piksa, najlepszą strzelczynią była 
Wiktoria Dudka, która zdobyła 8 bra-
mek. Najlepszej bramkarką została wybra-
na Anna Giercuszkiewicz z LKS Rolnik 
Biedrzychowice.

K r a j o w e g o  Z r z e s z e n i a  L Z S

64. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej pod 
patronatem prezydenta Miasta Zamość 
Andrzeja Wnuka odbył się w dniach 11–14 
sierpnia. Startowało 64 kolarzy – 7 grup 
kolarskich i zawodnicy indywidualni. 

W tym roku nie przyjechali do Zamościa 

zawodnicy zagraniczni – to oczywiście efekt 
pandemii koronawirusa. 

Wyścig liczył 5 etapów, kolarze przeje-
chali ponad 530 km po Ziemi Zamojskiej. 
Pierwszy etap oraz drugi (jazda indywidual-
na na czas) były Mistrzostwami Krajowego 
Zrzeszenia LZS. 

Na długą już listę zwycięzców Mię dzy-
na rodowego Wyścigu Kolarskiego Orli-
ków Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej wpisał 
się Adam Kuś z TC Chrobry Scott Gło-
gów. Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
w wyścigu ze startu wspólnego został Ka je-
tan Albanowski z ALKS Stal Ocetix Iglotex 
Grudziądz, a w jeździe indywidualnej na 
czas Bartłomiej Proć z KS Pogoń Puławy.

Startu honorowego do pierwszego 
etapu liczącego 153,5 km, który odbył się 
w Zamościu, dokonał zastępca prezydenta 
Miasta Zamość – Piotr Zając, towarzy-
szyli mu przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Lublinie Józef Poterucha 
i dyrektor wyścigu Wacław Słomkowski. 

Na metę tego etapu jako pierwszy wpadł 
Adam Kuś z TC Chrobry Scott Głogów, 
drugi finiszował Kajetan Albanowski 
z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz i to 
on został mistrzem KZ LZS ze startu wspól-
nego, trzeci był kolega klubowy zwycięz-
cy Marcin Zarębski, czwarty Jan Miazga 

64. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Orlików ”  Przyjaźni�Polsko�–�Ukraińskiej
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z LUKS Trójka Piaseczno – wicemistrz KZ 
LZS, piąty Jakub Soszka z GKS „Cartusia” 
w Kartuzach Bike Atelier – brązowy medali-
sta mistrzostwa KZ LZS.

Drugiego dnia odbyły się dwa etapy. 
W jeździe indywidualnej na czas na dystan-
sie 18,5 km najlepszy był Bartłomiej Proć 
z KS Pogoń Puławy i to on w tej specjalności 
został mistrzem KZ LZS. Drugi był Adam 
Kuś, trzeci Nikodem Grzenkowicz z GKS 
„Cartusia” w Kartuzach Bike Atelier – wice-
mistrz KZ LZS, a czwarty Mateusz Kostański 
z KK Tarnovia Tarnowo Podgórne – brązo-
wy medalista mistrzostw KZ LZS.

Trzeci etap liczący 117 km wygrał Jan 
Miazga, drugi był Filip Prokopyszyn z KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, a trzeci Kaje-
tan Albanowski.

Czwarty etap liczył 122 km, wygrał go 
Łukasz Michalski z „Chrobrego” przed 
Jaku bem Ścibiorem z KS Pogoń Puławy 
i Jakubem Soszką.

Po czterech etapach na czele wyścigu 
był Adam Kuś, drugie miejsc zajmował 
Nikodem Grzenkowicz, trzecie Mateusz 
Kostański. Czy w takiej kolejności dojechali 
do mety z napisem „Koniec wyścigu”?

Piąty etap wygrał Bartłomiej Proć przed 
Kajetanem Albanowskim i Dawidem 
Burczakiem z WMKS Olsztyn. Peleton 
przyjechał na metę w tym samym czasie 
więc zawodnicy, którzy plasowali się po 
IV etapie na trzech pierwszych miejscach, 
zachowali je. Wyścig ukończyło 54 kolarzy.

Klasyfikację punktową wygrał Jakub 
Soszka z GKS „Cartusia” w Kartuzach Bike 
Atelier. W klasyfikacji górskiej najlepszy 
był zwycięzca całego wyścigu Adam Kuś. 
Najaktywniejszym zawodnikiem wyścigu 
był Jan Miazga z LUKS Trójka Piaseczno.

Klasyfikację drużynową wygrał TC 
Chrobry Scott Głogów przed KK Tarnovia 
Tarnowo Podgórne i LUKS Trójka Pia se-
czno.

Organizatorem wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i WZ LZS w Lublinie. 
Impre zę dofinansowało Ministerstwo Spor-
tu. Partnerami organizacyjnymi i finan-
sowymi byli m.in.: Urząd Marszałkowski 
Wo je wództwa Lubelskiego, Miasto Zamość, 

PZKol, starostwa, miasta i gminy goszczą-
ce wyścig, Społeczne Towarzystwo Polska– 
Ukraina oraz sponsorzy.

Najlepsi zawodnicy na etapach i w klasyfi-
kacji generalnej otrzymali puchary i nagro-
dy pieniężne zgodnie z regulaminem. 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS

Mistrzostwa seniorów pod koniec sierpnia, 
młodszych kategorii we wrześniu.

Kolejna ciekawostka z cyklu kibic potrafi. 
Na początku lipca już część kibiców mogła 
wejść na stadiony. Co z tymi, którzy nie do-
stali biletów? Pomysł z dźwigiem (opisany 
wyżej) skopiowała spora grupa kibiców żuż-
la, na meczu Gorzów – Rybnik było już kilka 
wysięgników i ponad 20 kibiców. Zdjęcie „wi-
szących” kibiców obiegło świat. 

Sierpień. Na początku sierpnia wzrasta 
dobowy przyrost zakażeń w Polsce. Coraz 
bardziej wybiórczo podchodzimy do prze-
strzegania zaleceń związanych z pandemią. 
8 sierpnia zanotowano rekordową ilość za-
każeń – 843! Zaczynają chorować sportowcy 
– piłkarze, siatkarze, lekkoatleci, szermierze. 
Zamknięto COS-y w Spale i Zakopanem.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia, ale 
tylko w powiatach, gdzie jest najwięcej za-
chorowań. Od 8 sierpnia nakłada obowią-
zek noszenia maseczek w sklepach, urzędach 
i transporcie.

Z LZS-owskiego podwórka. 1 sierpnia swoje 
zjazdy sprawozdawczo-wyborczy przepro wa-
dziły zrzeszenia z woj. śląskiego i opolskiego.

W Polsce liczba osób zakażonych korona-
wirusem przekroczyła 58 tysięcy, zmarło po-
nad 1900 osób – stan na 17 sierpnia.

Nauczyliśmy się chyba żyć z pandemią, 
choć wirusolodzy wciąż przestrzegają, że 
może być gorzej, ale odsuwamy te ostrzeżenia 
na bok. Wracają wielkie wydarzenia sporto-
we – Liga Mistrzów, mityngi Diamentowej 
Ligi, wyścigi kolarskie. W Polsce 9 sierpnia 
zakończył się Tour de Pologne.

Koronawirus jednak nadal budzi w nas lęk, 
dlatego też część z nas tworzy memy, gdyż dla 
zdrowia psychicznego nie warto w tym czasie 
rezygnować z poczucia humoru. Prezentuje-
my kilka z nich, które znaleźliśmy na dema-
tywator.pl. 

Ciekawa jak będzie wyglądał „Dziennik 
z czasów zarazy” w grudniu?

Iwona Derlatka

Dziennik 
z czasów 
zarazy
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Sport wygrał z wirusem – tak pokrótce 
można określić to, co stało się w 9 sierp-
nia w Zamościu. Z zachowaniem wszyst-
kich reguł epidemicznych odbyły się XXI 
Wojewódzkie Igrzyska LZS. Do Zamościa 
przyjechało ponad 350 uczestników, by 
przystąpić do rywalizacji w grach zespoło-
wych i przeciąganiu liny mężczyzn. W czte-
rech lokalizacjach rozegrano turnieje piłki 
nożnej kobiet i mężczyzn, piłki siatkowej 
kobiet i mężczyzn 3-osobowej, piłki siatko-
wej plażowej kobiet i mężczyzn, koszyków-
ki kobiet i mężczyzn oraz w przeciąganiu 
liny mężczyzn. Zwycięzcy tych konkurencji 
będą reprezentowali województwo lubel-
skie na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
w Ciechanowie.

W turnieju piłki nożnej mężczyzn najlepsi 
okazali się reprezentanci Zamościa, wśród 
kobiet zwyciężyły piłkarki Potoku Sitno. 
W turnieju przeciągania liny mężczyzn do 
zawodów przystąpiły tylko dwie drużyny – 
Rachanie i Adamów. Ci pierwsi po raz kolej-
ny pokazali, że w lubelskim nie ma na nich 
mocnych i to oni pojadą do Ciechanowa, by 
walczyć o swoje 12 złoto. 

Turniej koszykarski mężczyzn wygrali 
zawodnicy z Lublina, wśród koszykarek naj-
lepsza była Biała Podlaska. Dzielnie w peł-
nym słońcu walczyli siatkarze i siatkarki pla-
żowi – wśród panów zwyciężyły Sosnowice, 
a wśród pań Rachanie. Najwięcej drużyn 

zgromadził turniej 3-osobowych drużyn 
w siatkówce mężczyzn – 9. Zwyciężyli 
zawodnicy reprezentujący Sosnowicę, wśród 
pań najlepsze były reprezentantki Milejowa. 

R ę c z n o 
Sportowcy z 12 gmin rywalizowali 

w weekend 18-19 lipca podczas Letnich 
Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych LZS 
Województwa Łódzkiego. Po kilkuletniej 
przerwie wrócili do „swojego” Ręczna, 
które zostało zmodernizowane. Ośrodek 
Sportowo Szkoleniowy LZS przebudowano 
dzięki wsparciu finansowemu Samorządu 

Województwa Łódzkiego i samorządu 
gminy Ręczno – łącznie wyłożono 3,6 mln 
zł. Niestety ten nowoczesny obiekt nie mógł 
zostać w pełni wykorzystany z uwagi na 
ograniczenia wynikające z panującej epide-
mii. Zwykle w tych igrzyskach uczestniczyło 
od 600 do 800 osób. W tym roku uczest-
niczyło 2 razy po 150 osób. Chętnych było 
zdecydowanie więcej. 

W programie igrzysk była koszykówka 
kobiet i mężczyzn, siatkówka kobiet i męż-
czyzn, piłka nożna kobiet i mężczyzn oraz 
kilka konkurencji biegowych, czyli blok 
lekkoatletyczny. W klasyfikacji generalnej 
najlepszy okazał się LZS Zelów, drugie miej-

sce zajęła gm. Wola Krzysztoporska, trzecie 
gmina Opoczno. 

W turnieju 5-osobowej piłki nożnej 
kobiet triumfowała gmina Opoczno, wśród 
mężczyzn zaś Zelów. W koszykówce kobiet 

najlepsze były zawodniczki z Sieradza, 
wśród mężczyzn z Grabicy. Najlepsze siat-
karki miał Sulejów, a siatkarzy Bełchatów. 
Przeciąganie liny mężczyzn wygrała dru-
żyna z Woli Krzysztoporskiej, lekkoatletykę 
kobiet i mężczyzn Opoczno. Oni będą repre-
zentować swoje Zrzeszenie w Ciechanowie.

W konkurencjach indywidualnych 
zawodnicy nagrodzeni zostali medalami 
i upominkami, w grach zespołowych pucha-
rami. Ponadto reprezentacje 8 najlepszych 
gmin otrzymały nagrody w postaci sprzętu 
sportowego. Nagrody i upominki wręczali: 
Marek Mazur, przewodniczący WZ LZS 
oraz jego zastępcy Zdzisław Wawrzewski 
i Szczepan Krajda.

Ł o p u s z n o 
Wojewódzkie Letnie lgrzyska LZS 

Świę to krzyskiego Zrzeszenia odbyły się 
9 sierpnia 2020 roku już tradycyjnie na 
obiek tach Gminnego Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego w Łopusznie. W progra-
mie igrzysk była piłka siatkowa kobiet 

Wojewódzkie Igrzyska LZS
Przez wiele lat wojewódzkie zrzeszenia organizowały przed Ogólnopolskimi Igrzyskami LZS swoje spartakiady czy inne zawody elimi-
nacyjne. W tym roku takie zawody zorganizowało kilka województw, pozostałe przyjęły, ze względu na wyjątkowy czas, inne kryteria 
eliminacji do igrzysk w Ciechanowie. Zdążyły zorganizować swoje igrzyska następujące województwa: łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie 
i wielkopolskie.

Z a m o ś ć 
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i mężczyzn, piłka nożna kobiet i mężczyzn, 
koszykówka kobiet i mężczyzn, przeciąganie 
liny kobiet i mężczyzn, trójbój (rzut lotką do 
tarczy, strzał piłką do bramki oraz wyścig na 
hulajnodze), wyciskanie odważnika (17,5 
kg) mężczyzn. W imprezie udział wzię-
li zawodnicy z terenu czterech powiatów, 
reprezentujących 8 gmin. W klasyfikacji 
powiatów pierwsze miejsce zajęły Kielce, 

drugie Busko-Zdrój, trzecie Skarżysko 
-Kamienna i czwarte Pińczów. W klasy-
fikacji LZS/LKS na najwyższym stopniu 
podium stanęła ekipa LZS Lechów, drugie 
miejsce dla KS Smyków, a trzecie dla LUKS 
Wisła Nowy Korczyn. 

Turnieje w grach zespołowych wygrali: 
piłka nożna kobiet – LUKS Wisła Nowy 
Korczyn, mężczyzn – KS Smyków, piłka 
siatkowa kobiet – Dana-Gambit Skarżysko- 

Kamienna, mężczyzn – LZS Zagnańsk, 
koszykówka kobiet – LZS Skarżysko 
-Kamienna, mężczyzn – LZS Lechów, trój-
bój – LZS Lechów, przeciąganie liny kobiet – 
LZS Busko-Zdrój, mężczyzn – LZS Bieliny. 
W wyciskaniu odważnika najlepszy był 
Klaudiusz Lasota – LZS Lechów.

W punktacji indywidualnej zawodnicy 
otrzymali medale i dyplomy, w drużyno-
wej – puchary i dyplomu. Zwycięzcy uzy-
skali też prawo startu w Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS w Ciechanowie. Zawody 
odbyły się zgodnie z obecnie obowiązujący-
mi zasadami. sanitarnymi

Ś r o d a 
W i e l k o p o l s k a

26 lipca w Środzie Wlkp. odbył się finał 
w grach zespołowych w ramach XXII 
Letniej Wielkopolskiej Spartakiady LZS 
Mieszkańców Wsi Woj. Wielkopolskiego 
o Puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego. 

W imprezie udział wzięło prawie 140 

zawodników z 6 powiatów. Droga do finałów 
prowadziła przez wcześniejsze eliminacje.

Ze względu na bezpieczeństwo uczest-
ników, rozpoczęcie olimpiady odbyło się 
na boisku, podobnie jak wręczanie medali 
i pucharów. Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwał Krzysztof Piasek, wiceprze-
wodniczący WZ LZS i sekretarz RG KZ LZS.

W koszykówce mężczyzn pierwsze miej-
sce zajął Ostrzeszów, drugie Środa Wlkp. 
W koszykówce kobiet kolejność była nastę-
pująca: Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Środa 
Wlkp. W piłce nożnej mężczyzn zwyciężył 
Konin przed Ostrowem Wlkp. i Chodzieżą. 
W piłce nożnej kobiet najlepszy był Ostrów 
Wlkp., drugie miejsce zajęła drużyna 
z Chodzieży, a trzecie z Krotoszyna. W siat-
kówce mężczyzn triumfował Konin przed 
Środą Wlkp. i Ostrzeszowem, czwarte miej-
sce dla Chodzieży. Wśród kobiet najlepsza 
była drużyna ze Środy Wlkp., drugie miejsce 
dla Krotoszyna, trzecie – Chodzież, czwarte 
– Ostrów Wlkp. Zwycięzcy uzyskali prawo 
startu w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
w Ciechanowie.

Wojewódzkie Igrzyska LZS



Centralny Ośrodek Szkolenia 
Ludowe Zespoły Sportowe

Oferujemy noclegi w całorocznym kompleksie wypoczynkowym 
położonym 100 metrów od piaszczystej plaży!

Komfortowe pokoje wyposażone 
w TV, lodówkę, wi-fi, łazienki.

Dysponujemy również 
stołówką zapewniającą całodzienne 

wyżywienie, częścią rekreacyjną 
z boiskiem do siatkówki 

i stanowiskami grillowymi, 
kawiarnią, salą konferencyjną 

i bezpośrednim dostępem do boiska 
piłkarskiego.

KZ LZS  Centralny Ośrodek Szkolenia 
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno 

Telefon: 517 140 997 
Mail: cis@lzs.pl 

www: http://cismielno.lzs.pl/oferta/



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

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

Bądź odpowiedzialny – dbaj o siebie i innych

 •  Zachowaj dystans społeczny,  
tam gdzie jest to wymagane

 • Myj i dezynfekuj ręce
 • Noś maseczkę, tam gdzie jest to konieczne
 •  stosuj się do poleceń organizatorów imprez  

sportowych

Sport to rywalizacja, emocje i radość z sukcesów,  
jednak ze względu na dobro swoje i innych  
zachowaj powściągliwość w jej okazywaniu.

Zwilż ręce ciepłą 
wodą. Nałóż 
mydło w płynie 
w zagłębienie 
dłoni.

Namydl obydwie 
wewnętrzne 
powierzchnie dłoni.

Spleć palce 
i namydl je.

Namydl obydwa 
nadgarstki.

Namydl wierzch  
jednej dłoni 
wnętrzem drugiej 
dłoni i na przemian. 

Namydl kciuk 
jednej dłoni 
drugą ręką 
i na przemian

Spłucz starannie 
dłonie, żeby usunąć 
mydło. Wysusz je 
starannie.
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