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Drodzy Zawodnicy, Drogie Zawodniczki, 
Szanowni Państwo,

z radością objąłem patronatem honorowym jubileuszową, 25. edycję wyjątkowej imprezy, jaką bez wątpienia jest 
Finał Centralny Ogólnopolskich Igrzysk LZS. Igrzyska, które w tym roku goszczą w Słubicach, są podsumowaniem 
całokształtu działań Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, mających na celu upowszechnianie kultury 
fizycznej w środowisku wiejskim i małych miast.
W finałowej odsłonie XXV Ogólnopolskich Igrzysk LZS weźmie udział ponad 1300 uczestników i uczestniczek 
z 16 województw. Ich droga do tego miejsca nie była łatwa – musieli przebrnąć przez eliminacje gminne, powia-

towe, a wreszcie wojewódzkie i zdobyć kwalifikacje do finału, który jest zwieńczeniem ich wysiłku. W Słubicach zobaczymy najlepszych 
reprezentantów LZS-ów, którzy rywalizować będą w takich sportach, jak lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy, czy siatkówka pla-
żowa. Zarówno w bloku sportowym, jak i rekreacyjnym oraz integracyjnym, w którym wystartują zawodnicy z niepełnosprawnościami, 
czeka nas wiele emocji i zaciętej rywalizacji, która wyłoni najlepszych z najlepszych.
Cieszę się, że jako Ministerstwo Sportu i Turystyki mogliśmy wesprzeć organizację jubileuszowej edycji Finału Centralnego Ogólnopol-
skich Igrzysk LZS. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, jak ważną rolę w lokalnych społecznościach pełnią kluby sportowe funkcjonujące 
w ich małych ojczyznach. To nie tylko miejsca, w których rozwijają się sportowe pasje dzieci i młodzieży. To także kuźnie talentów, z któ-
rych niejednokrotnie na podbój wielkiego świata wyruszali reprezentanci Polski.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zawodników i zawodniczki XXV Ogólnopolskich Igrzysk LZS Słubice 2022. Trzymam za Was kciuki 
i wierzę, że spełnicie swoje sportowe marzenia, docierając na sam szczyt. Życzę Wam skutecznego przełamywania własnych barier i uda-
nych zmagań w duchu fair play.
Organizatorom – Krajowemu Zrzeszeniu LZS – dziękuję za konsekwentną pracę nad rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży z lokalnych 
środowisk i życzę kolejnych sukcesów.
            Z poważaniem
          Minister Sportu i Turystyki

Drodzy Uczestnicy Igrzysk i Mistrzostw,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych,

w imieniu własnym oraz Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, władz samorządowych województwa lu-
buskiego, powiatu i miasta Słubice oraz organizatora bezpośredniego – Lubuskiego Zrzeszenia LZS w Gorzowie 
Wielkopolskim serdecznie witam wszystkich uczestników XXV Jubileuszowych Ogólnopolskich Igrzysk LZS.
Igrzyska LZS mają swoją wieloletnią historię i cieszą się zasłużoną renomą. To jedna z największych imprez 
sportowych organizowanych przez nasze Zrzeszenia. To spotkanie sportowców amatorów, którzy sport traktują 

rekreacyjnie, ale niezwykle poważnie, czyniąc z niego swój styl życia oraz wyczynowców, którzy ciężko pracując od najmłodszych lat 
marzą o najwyższych laurach sportowych. To także spotkanie trenerów i działaczy, dla których sport jest pasją, która wypełnia ich życie 
i przynosi satysfakcję z sukcesów podopiecznych. Jestem przekonany, że wrażeń i emocji na tej wielkiej imprezie nie zabraknie, a rywali-
zacja odbywać się będzie w duchu fair play.
Igrzyska w Słubicach odbędą się po raz trzeci w ich historii. Byliśmy tu w 2008 i 2014 roku. Wielu z nas zapamiętało piękny, jedyny w swo-
im rodzaju, słubicki stadion ze wspaniałymi arkadami, gościnność gospodarzy i profesjonalne przeprowadzenie wszystkich zawodów. 
Wiemy więc czego możemy się spodziewać również w tym roku.
Z dumą wprowadzimy na bieżnię słubickiego stadionu sztandar Krajowego Zrzeszenia LZS oraz naszych zrzeszeń wojewódzkich, bo 
jesteśmy dumni z naszej 76-letniej historii, która jest również historią polskiego sportu. Jestem również pewny, że zaangażowanie i praca 
jaką obecnie wykonujemy, przyniesie dalszy rozwój naszego Zrzeszenia i sukcesy jego członków przez kolejne lata.
Dziękuję wszystkim organizatorom, współorganizatorom, partnerom i sponsorom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie Igrzysk. Dzię-
kuję Ministerstwu Sportu i Turystyki, a w szczególności ministrowi Kamilowi Bortniczukowi za dotychczasową współpracę i to, że docenia 
działalność Ludowych Zespołów Sportowych.
Życzę wszystkim spełnienia sportowych marzeń, wytrwałości w dążeniu do nich, mimo rozlicznych przeszkód i trudności, które spotkacie 
po drodze.
Zgodnie z olimpijskim zawołaniem: Citius, altius, fortius – szybciej, wyżej, dalej – Drodzy Sportowcy i Przyjaciele!

Mieczysław Kazimierz Baszko
Prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS
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Patronat Honorowy 
Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk

Wojewoda Lubuski Władysaw Dajczak
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Około 1300 osób przyjedzie 25 sierpnia do Słubic, by przez kolejne dwa dni uczestniczyć w XXV Jubileuszowych Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS i Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS. Głównym organizatorem imprezy jest Krajowe Zrzeszenie LZS. 
Gospodarzami – Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim, Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Słubicach 
i LKS Lubusz Słubice. Uroczyste otwarcie Igrzysk odbędzie się 25 sierpnia o godz. 20.00 na stadionie SOSiR. Gośćmi Igrzysk będą m.in. 
Premier RP Mateusz Morawiecki i Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS to wielkie 
wydarzenie sportowe naszego Zrzeszenia 
– największa impreza w roku, prawdziwe 
sportowe święto. Podsumowują wielomie-
sięczną działalność wszystkich wojewódz-
kich Zrzeszeń, zarówno w sporcie, jak i 
rekreacji. Podczas igrzysk zawiązują się też 
przyjaźnie na całe życie, a działacze sporto-
wi mają możliwość wymiany doświadczeń 
i dyskusji o sporcie. To też Igrzyska szcze-
gólne – jubileuszowe. Spotykamy się po raz 
dwudziesty piąty – i jesteśmy przekonani, że 
będą wśród nas także ci, którzy startowali w 
pierwszych Igrzyskach, w 1997 roku w Siedl-
cach. Uczestniczyło w nich wtedy 2565 osób 
ze wszystkich 49 ówczesnych województw – 
rywalizowali w 7 dyscyplinach sportowych 
(lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie cięża-
rów, kolarstwo, tenis stołowy, pływanie, du-
athlon), w bloku rekreacyjnym i turystyce.

Igrzyska będą okazją do spotkania po-
koleń – spotkają się ludzie młodzi z tymi, 
którzy kilkadziesiąt lat temu zakładali koła 
Ludowych Zespołów Sportowych w swoich 
małych ojczyznach, byli pionierami w orga-
nizowaniu życia sportowego w środowisku 
wiejskim.

Emocjonować się będziemy pojedynkami 
zespołów wojewódzkich, liczyć punkty, cie-
szyć się ze zwycięstw i niejednokrotnie pła-
kać po porażkach. „Ćwierkać”, słać esemesy 

i zdjęcia, by pochwalić się sukcesami swoimi 
i kolegów. 

Jesteśmy pewni, że na igrzyskach nie za-
braknie wschodzących gwiazd sportu, które 
startować będą w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS w lekkoatletyce, zapasach, 
podnoszeniu ciężarów i siatkówce plażowej. 
W 25-letniej historii igrzysk na bieżniach, 
matach, pomostach rywalizowało wielu 
przyszłych medalistów olimpijskich, świata 
i Europy w kategoriach seniorskich. Wśród 
nich byli m.in.: zapaśniczki: Monika Micha-
lik (Orlęta Trzciel) i Agnieszka Wieszczek-
Kordus (Heros Witków), ciężarowcy: Ro-
bert Dołęga (WLKS Siedlce) i Paweł Najdek 
(LKS Budowlani Nowy Tomyśl), kolarze: 
Tomasz Marczyński i Rafał Majka (WLKS 
Krakus Swoszowice), Michał Gołaś (TKK 
Pacific Toruń), lekkoatleci: Lidia Chojecka 
(WLKS Siedlce), Paweł Czapiewski (LKS 
Lubusz Słubice), Krystyna Zabawska (KS 
Podlasie Białystok), Paweł Fajdek (KS Agros 
Zamość) i Wojciech Nowicki (KS Podlasie 
Białystok). I co najciekawsze... 16-letni To-
masz Majewski (WMKS Płońsk), dwukrot-
ny złoty medalista olimpijski, dziś wicepre-
zes PZLA – o jego przynależności do LZS 
rzadko się wspomina.

W igrzyskach wezmą także udział osoby 
niepełnosprawne z Domów Pomocy Spo-
łecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Dla nich przygotowano oddzielny program 
dostosowany do ich możliwości fizycznych. 
Blok integracyjny po raz pierwszy rozegrano 
w 2001 roku w Spale.

Partnerzy i sponsorzy
XXV Jubileuszowych 

Ogólnopolskich Igrzysk LZS  
– Słubice 2022

•• Ministerstwo•Sportu•i•Turystyki
•• Urząd•Marszałkowski••

Województwa•Lubuskiego•
w•Zielonej•Górze

•• Lubuski•Urząd•Wojewódzki••
w•Gorzowie•Wielkopolskim

•• Polski•Komitet•Olimpijski
•• Powiat•Słubicki
•• Gmina•Słubice

•• Gmina•Krosno•Odrzańskie
•• Miasto•Frankfurt•nad•Odrą•

(Niemcy)
•• Miasto•Kostrzyn•nad•Odrą

•• Gmina•Górzyca
•• PZU•S.A.

•• Totalizator•Sportowy•Sp.•z•o.o.
•• ZUO•International•Spółka•z•o.o.•

•• Kostrzyńsko•–•Słubicka•Specjalna•
Strefa•Ekonomiczna

•• Mentor•S.A.

XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Igrzyska LZS  
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS – Słubice 2022
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Sportowe wymiany młodzieży to nie tylko 
możliwość poznania metod treningowych 
czy sposobów funkcjonowania klubu z in-
nego kraju, to przede wszystkim okazja do 
wymiany poglądów, obserwowania innej 
kultury i poznawania jej. To też świetna za-
bawa i okazja do pozyskania nowych przy-
jaciół. W końcu sport jest uniwersalnym 
językiem! Obie organizacje będą wspierać 
realizację polsko-niemieckich spotkań mło-
dzieży pomiędzy lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi organizacjami sportowymi. 

Kim jest nasz partner? Niemiecki Zwią-
zek Sportu Młodzieżowego (Deutsche 
Sport  ju gend, w skrócie „DSj”), to organiza-
cja młodzieżowa działającą w ramach Nie-
mieckiej Federacji Sportów Olimpijskich 

(DOSB). Wraz ze swoimi organizacjami 
człon kowskimi (53 organizacje parasolowe, 
10 o specjalnych zadaniach i 16 regional-
nych) zajmuje się pracą z dziećmi i mło-
dzieżą w dziedzinie sportu. Jest największą 
organizacją wolontariacką działającą na 
rzecz dzieci i młodzieży w Republice Fe-
deralnej Niemiec i skupia około 10 milio-
nów dzieci, nastolatków i młodych ludzi 
do 26 roku życia, którzy są zorganizowani 
w ponad 90.000 klubów sportowych. Nie-
miecki Związek Sportu Młodzieżowego jest 
jednostką centralną Polsko-Niemieckiej 
Współ pracy Młodzieży i tym samym punk-
tem kontaktowym dla niemieckich organi-
zacji we wszystkich sprawach dotyczących 
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w 

sporcie. Każdego roku wspiera około 60-70 
polsko-niemieckich spotkań młodzieżo-
wych. Po stronie niemieckiej sponsorami 
tych działań są przede wszystkim kluby i 
związki sportowe. 

Wszystko zaczęło się w grudniu 2021 
roku, kiedy to nawiązaliśmy współpracę z 
orga nizacją Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży i to ona znalazła nam niemieckie-
go partnera. Do pierwszego spotkania doszło 
w maju we Frankfurcie nad Menem. Wizyta 
polskiej delegacji miała na celu omówienie 
możliwych płaszczyzn współpracy w zakre-
sie polsko-niemieckich wymian młodzieży 
oraz innych wspólnych sposobów rozwoju 
sportu dzieci i młodzieży. Podczas rewizyty 
gości z DSj w dniach 16-19 maja w Warsza-
wie podpisano wyżej wymienioną umowę.

Z kolei w dniach 10-12 czerwca nasi 
przedstawiciele wzięli udział w 19. edy-
cji Polsko-Niemieckiej Konferencji Part-
nerskiej w Berlinie. W wydarzeniu wzięło 
udział około 50 uczestników z prawie 30 or-
ganizacji (klubów, związków i stowarzyszeń 
sportowych). Dyskutowano m.in. o tym jak 
zarządzać projektami międzynarodowych 
wymian młodzieży, jak składać wnioski po-
przez dedykowany portal OASE czy o tym 
jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać 
dotację. Nie brakowało również gier i zabaw 
sportowo-językowych, które znacząco po-
mogły w integracji! 

W bloku rekreacyjnym konkurencje są tak 
dobierane, by po pierwsze mógł w nich wziąć 
udział każdy członek LZS, bez względu na 
wiek i płeć, po drugie są to sporty najbardziej 
popularne wśród naszych członków – piłka 
nożna, siatkówka, koszykówka, ale także 
przeciąganie liny, wyciskanie odważnika czy 
tróbój VIP. W konkurencjach tych rywalizu-
ją zawodnicy i zawodniczki, którzy w swoich 
województwach wygrali eliminacje. Zawody 
eliminacyjne organizowane są prawie przez 
wszystkie Wojewódzkie Zrzeszenia LZS przy 
wydatnej współpracy i wsparciu jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacji spo-
łecznych, przedsiębiorców i lokalnej spo-
łeczności. Igrzyska regionalne mają długą 

tradycję w naszym środowisku, różnego ro-
dzaju spartakiady organizowano już w latach 
50. XX wieku. Ponadto w programie igrzysk 
zaplanowano także turniej golfa i konkurs 
wiedzy o województwie lubuskim

W Słubicach uczestnicy będą rywalizować 
na kilku obiektach. Główną areną igrzysk 
będą obiekty SOSiR, w Centrum Sporto-
wym we Frankfurcie nad Odrą odbędą się 
mistrzostwa LZS w podnoszeniu ciężarów, 
w Kostrzynie nad Odrą mistrzostwa zapa-
śników i zapaśniczek, w Górzycy w siat-
kówce plażowej, w hali sportowej SP nr 2 w 
Słubicach odbędą się turnieje koszykarzy i 
koszykarek.

– Podjęcie się roli organizatora, gospodarza 

imprezy interdyscyplinarnej z udziałem po-
nad 1300 uczestników to nie lada wyzwanie – 
mówi prezes Rady Głównej Krajowego Zrze-
szenia LZS Mieczysław Kazimierz Baszko. 
– Zawsze wnikliwe rozpatrujemy oferty Woje-
wódzkich Zrzeszeń LZS, zgłaszających się do 
organizacji igrzysk. Trzeba spełnić wiele wa-
runków, by zapewnić sprawną organizację za-
wodów i sprostać oczekiwaniom uczestników. 
Nie tylko niezbędna jest baza sportowa, obiek-
ty noclegowo-gastronomiczne, ale ważne jest 
zaangażowanie działaczy oraz przychylności i 
wsparcia władz samorządowych, sponsorów i 
ludzi dobrej woli. Jestem przekonany, że w go-
ścinnych Słubicach będzie świetna atmosfera, 
dobra organizacja i dużo emocji.
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Współpraca Krajowego Zrzeszenia LZS z Deutsche Sportjugend

W maju tego roku Krajowe Zrzeszenie LZS podpisało umowę partnerską z Deutsche Spor-
tjugend (Niemieckim Związkiem Sportu Młodzieżowego) w ramach polsko-niemieckiej 
współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Umowę ze strony polskiej podpisali: prezes 
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierz Baszko i wiceprezes nasze-
go stowarzyszenia Krzysztof Piasek, ze strony niemieckiej Zastępca Dyrektora Zarządzające-
go Deutsche Sportjugend Ferdinand Rissom. Umowa została podpisana na okres trzech lat. 
Jesteśmy pełni nadziei na owocną współpracę. Jeszcze w tym roku odbędzie się spotkanie w 
celu zaplanowania działań na kolejny rok. Zaprosiliśmy delegację naszych niemieckich part-
nerów na Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Słubicach.
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Słubice to młode miasto, ale o boga-
tej historii. Jako samodzielne istnieją od 
1945 roku, kiedy to wschodnie przedmie-
ścia Frankfurtu przyłączono do Polski. 
Większość historycznych źródeł podaje, że 
na obszarze dzisiejszych Słubic we wcze-
snym średniowieczu rozwijała się słowiań-
ska osada Śliwice, stanowiąca część histo-
rycznej Ziemi Lubuskiej, którą Piastowie 
utracili w 1250 roku na rzecz Brandenburgii. 
Obszar ten wrócił więc do Polski po bli-
sko 700 latach funkcjonowania w grani-
cach państwa niemieckiego. Od zakończe-
nia II wojny światowej Słubice przez wiele 
lat łączył z Frankfurtem most graniczny, 
który był barierą nie do pokonania. Dopiero 
otwarcie granicy w 1972 roku pozwoliło 
Polakom i Niemcom przejść na drugi brzeg. 
Od lat 90. XX wieku dwa koguty, widniejące 
w herbach obu miast, żyją w świetnej komi-
tywie. Wspólnie realizują wiele projektów 
gospodarczych, kulturalnych i sportowych.

Chlubą tego, nieco ponad 16-tysięcznego 

miasta jest uczelnia Collegium Polonicum, 
studiuje w niej prawie 3 tysiące osób. Część 
miasta objęta jest obszarem Kostrzyńsko-
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
powstałej w 1997 roku.

Na południowym krańcu Słubic, na nie-
wielkim wzniesieniu położonym za popular-
nym wśród gości z Berlina i Brandenburgii 
bazarem, znajduje się dawny stadion miasta 
Frankfurt. To prawdziwa perełka – przy-
pomina starożytny amfiteatr. Architektura 
tego imponującego obiektu, a zwłaszcza try-
buny z półkolistymi łukami i arkadowymi 
przejściami z tłucznia, są w Polsce, jedyne w 
swoim rodzaju. 

Stadion powstał w latach 1914–1927, 
podobnie jak cały obiekt. Pierwsze imprezy 
na terenie kompleksu (obejmującego także 
cztery boiska treningowe, odkryty basen i 
korty tenisowe) odbywały się jeszcze przed 
oficjalnym ukończeniem całości. W czasie 
II wojny światowej słubicki obiekt nie ucier-
piał. Za to tuż po wojnie pełnił funkcję... 

ogromnego pastwiska. Radzieccy żołnierze 
spędzali tu bydło z całej okolicy, pozo-
stawione przez niemieckich rolników. W 
końcu zwierzęta rozdzielono między pol-
skich osadników, a rosyjscy sołdaci opuścili 
Słubice w 1946 roku. 

Przez wiele lat nie zmieniało się tu 
nic. Dopiero w latach 2001-2004 doko-
nano gruntownej modernizacji stadionu. 
Dziś ma nowoczesną tartanową bieżnię 
oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z 
automatycznym systemem nawadniania, a 
ponadto w kompleksie są: boisko do siat-
kówki plażowej, siłownia, park rekreacyjny, 
hala sportowa, hala gimnastyczna, sauna, 
kort tenisowy, płyty treningowe, boisko ze 
sztucznym oświetleniem, mini golf, strzel-
nica, hotel, kompleks gastronomiczny, sale 
konferencyjne. Ta „wizytówka” miasta przez 
cały rok tętni życiem. Przez 20 lat (1997 
– 2016) odbywał się tu Finał Centralny 
Ogólnopolskiego Turnieju LZS Chłopców 
„Piłkarska Kadra Czeka”.

Województwo lubuskie powstało w wyni-
ku reorganizacji administracyjnej pań-
stwa w 1999 roku z powiatów województw 
gorzowskiego, leszczyńskiego i zielonogór-
skiego. Region został terenem działania 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS, które swoją 
siedzibę miało najpierw w Zielonej Górze, 
a obecnie ma w Gorzowie Wlkp. Historia 
powstawania pierwszych klubów sporto-
wych działających na terenie wiejskim sięga 
tu roku 1947. Lubuska organizacja posiada 
własny sztandar ufundowany przez Komitet 
Organizacyjny pod patronatem byłego posła 
i marszałka Sejmu Józefa Zycha.

Najwyższą władzą stowarzyszenia 
jest Wo je wódzki Zjazd Delegatów, który 
odbywa się co 4 lata. Wybiera on prze-
wodniczącego, Radę Wojewódzką oraz 
Komisję Rewizyjną. Rada liczy 11 człon-
ków. Prezesem Lubuskiego Z LZS jest Jan 

Graliński, zastępcami: Zdzisław Butrym 
i Ryszard Chustecki, a funkcję sekretarza 
pełni Jacek Zagozda.

Obecnie do Lubuskiego Zrzeszenia nale-
ży ponad 8400 osób (zrzeszonych w 363 
jednostkach organizacyjnych, w tym ponad 
360 to kluby, UKS i ULKS), ponad połowa 
z nich nie przekroczyła 18 roku życia. W 
ostatnich latach Zrzeszenie organizuje co 
roku ok. 2 tysiące imprez sportowych i tury-
stycznych, w których uczestniczy ponad 96 
tysięcy osób.

Do wiodących dyscyplin sportu w lubu-
skiej organizacji należą: piłka nożna, lekko-
atletyka, kolarstwo, zapasy, saneczkarstwo, 
po latach nieobecności wróciło też łucznic-
two i jeździectwo, stosunkowo nową dys-
cypliną jest boks. Najlepsze kluby to: UKS 
Nowiny Wielkie, MLKS Agros Żary, ALKS 
AJP Gorzów Wlkp., ZLKL Zielona Góra, 

ULKS Uczniak Szprotawa, LKS Lubusz 
Słubice, LLKS Osowa Sień czy BKS Orkan 
Gorzów Wlkp. Są to kluby, które regular-
nie, corocznie punktują w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym młodzieży 
prowadzonych przez MSiT. Najwięcej w 
2021 roku punktów zdobył dla Lubuskiego 
Zrzeszenia UKS Nowiny Wielkie, który jest 
najlepszym klubem saneczkarskim w całym 
Zrzeszeniu.

Z lubuskich klubów wywodzi się wielu 
znakomitych zawodników, m.in.: kolarze 
Lech Piasecki, Zbigniew Spruch i Zenon 
Jaskuła, zapaśniczki: Monika Michalik i 
Iwona Matkowska, lekkoatleci Paweł Cza-
piewski i Karolina Tymińska. Klub LKS 
Lubusz Słubice najbardziej jest dumny, z 
dwójki swoich wychowanków – lekkoatletki 
Sofi Ennaoui i piłkarza, reprezentacyjnego 
bramkarza Łukasza Fabiańskiego.

Miasto z dumnym kogutem w herbie i stadionem 
– zabytkiem

d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T

Lubuskie Zrzeszenie LZS  – gospodarz igrzysk
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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

Za nami już 11 imprez mistrzowskich Krajowego Zrzeszenia LZS w sportach wiodących. W 2022 roku zaplanowano ich 23. Sezon 
mistrzowski otworzyły biegi narciarskie, zakończą mistrzostwa w kolarstwie przełajowym (listopad). Organizatorem wszystkich 
mistrzostw jest Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośrednimi wykonawcami wojewódzkie zrzeszenia LZS lub kluby, które wygrały konkursy 
ofert. Przy organizacji mistrzostw organizatorzy bezpośredni współpracują z polskimi związkami sportowymi i władzami samorządo-
wymi różnych szczebli. Swój wkład wnoszą także sponsorzy. Wszystkie mistrzostwa uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. W lipcu odbyły się także finały centralne turniejów „Mała Piłkarska Kadra Czeka” i „Piłkarska Kadra Czeka” oraz turniej 
szachowy o „Złotą Wieżę”. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z tych mistrzostw i turniejów Szczegółowe wyniki dostępne są na 
stronie www.lzs.pl.

B i e g i  P r z e ł a j o w e � Ż e r k ó w

Pierwszymi mistrzostwami, które w tym 
roku zorganizowało Krajowe Zrzeszenie 
LZS, były Otwarte Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w biegach narciarskich. 
Przeprowadzono je na terenie Siwej Doliny 
(Tomaszów Lubelski) w dniach 21-22 stycz-
nia. Towarzyszyły im biegi mastersów i 
dzieci. W ten sposób wróciliśmy do trady-
cji organizacji tych mistrzów po 16 latach 
przerwy. Mamy nadzieję, że frekwencja w 
kolejnych latach będzie rosła. 

Bezpośrednimi organizatorami mistrzo-
s tw byli: WZ LZS w Lublinie, Starosta 
To ma szowski, Burmistrz Miasta Tomaszów 
Lubelski oraz klub MULKS Grupa Oscar 
Tomaszów Lubelski. Mistrzostwa hono-
rowym patronatem objęli: Prezes Rady 

Głównej KZ LZS Mieczysław Kazimierz 
Baszko, poseł na Sejm, Jarosław Stawiarski 
– Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski 
i Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta 
Tomaszów Lubelski. Krajowe Zrzeszenie 
LZS na zawodach reprezentowali prezes RG 
KZ LZS Mieczysław Kazimierz Baszko oraz 
wiceprezes RG KZ LZS i przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie 
Józef Poterucha.

W zawodach udział wzięło ponad 120 
narciarzy z 7 klubów. O tytuły mistrzów 
Zrzeszenia walczyli młodzicy, juniorzy 
młodsi, juniorzy i młodzieżowcy – kobiety i 
mężczyźni. Klasyfikację drużynową wygra-
li gospodarze – MULKS Grupa Oscar 

Tomaszów Lubelski przed LKS Witów Ski 
Mszana Górna i UKS Rawa Siedlce. 

Mistrzem Zrzeszenia w kategorii młodzik 
został Jan Leżanka z UKS Hubal Białystok, 
mistrzynią Klaudia Radomyska z UKS 
Rawa Siedlce. W kategorii junior młodszy 
najlepsi byli: Aleksandra Kołodziej z LKS 
Witów Ski Mszana Górna i Bartosz Kita z 
MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. 
Bieg juniorek wygrała Anna Berezecka z 
MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 
juniorów jej kolega klubowy Bartosz 
Cielniak. W kategorii młodzieżowiec star-
tował tylko jeden zawodnik – Emil Pleskacz 
z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, 
wśród młodzieżówek trzy zawodniczki 
– wygrała Renata Król z LKS Markam 
Wiśniowa-Osieczany.

Spora grupa uczestników tych mis-
trzostw wzięła później udział w XXVIII 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
która odbyła się w lutym na Polanie Jaku-
szyckiej. Zawodnicy i zawodniczki z naszych 
klubów zdobyli na niej łącznie 39 medali 
na 54 możliwe do zdobycia – 14 złotych, 
10 srebrnych i 15 brązowych, a klasyfika-
cję klubową wygrał zdecydowanie MULKS 
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, zdoby-
wając 11 medali – po 3 medale wywalczyli 
mistrzowie LZS Anna Berezecka i Bartosz 
Cielniak.

Po raz dziesiąty z rzędu Żerków gościł 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
biegach przełajowych. Tym razem odby-
ły się one w dniach 4-5 marca. O tytuły 
mistrzów Zrzeszenia LZS walczyli zawod-
nicy i zawodniczki w kategoriach: młodzik, 
junior młodszy, junior oraz młodzieżowiec. 
Jak zwykle trasy przygotowane przez orga-
nizatorów były trudne, pogoda dopisała — 
było słonecznie, choć zimno — frekwencja 
również. 

W mistrzostwach startowało 348 zawod-
ników z 55 klubów reprezentujących 12 
województw. Klasyfikację klubową wygrał 
ULKS Talex Borzytuchom przed UKS 

Filipides Teresin i WMLKS Pomorze Star-
gard. Klasyfikację wojewódzką: pomorskie 
przed mazowieckim i wielkopolskim.

Organizatorem bezpośrednim mistrzostw 
było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Samorządu Województwa Wiel-
ko polskiego, Gminy Żerków i klubu UKS 
Przełaj Żerków.

W uroczystości otwarcia mistrzostw 
udział wzięli m.in.: poseł Tadeusz Toma-
szew ski, przewodniczący Wielko pol skiego 
Zrzeszenia LZS, członkowie Ra dy Głów nej 
KZ LZS — Jan Zalewski i wiceprzewod-
niczący Zacho dniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS To masz Paciejewski. Ofi cjal nego otwar-

cia mistrzostw dokonał Krzysztof Piasek, 
wiceprezes Krajowego Zrzeszenia LZS.

W kategorii młodziczka mistrzynią Zrze-
szenia została Oksana Pestka z AML Słupsk, 
wśród młodzików triumfował Mikołaj 
Olejnik z UKS Filipides Teresin. Najlepsza 
juniorka młodsza to Eliza Galińska z UKS 
Filipides Teresin (złota medalistka i rekor-
dzistka Polski na 2000 m U16), najlepszy 
junior młodszy Kuba Gajda z MLUKS 
Triathlon Koło (obronił tytuł z ubiegłego 
roku). Wśród juniorek złoty medal zdobyła 
Katarzyna Napiórkowska z LKS Maków 
Mazowiecki (w ubiegłym roku zdobyła złoto 
jako juniorka młodsza), a wśród juniorów 

N a r c i a r s t w o  k l a s y c z n e � Tom aszów� Lubelski
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Dawid Janta z ULKS Talex Borzytuchom (w 
ubiegłym roku trzeci).

Jak zwykle najmniej zawodników i zawod-
niczek zgromadziły biegi młodzieżowców 
(podobnie jak w innych sportach). Wśród 
kobiet startowały 3 biegaczki, wśród męż-
czyzn 6 biegaczy. Złoty medal wśród kobiet 
zdobyła Milena Gierach z LKS Omega 
Kleszczów, wśród mężczyzn Adam Ochnik 
z KS Polonia Pasłęk (w ubiegłym roku jako 
junior wywalczył złoto).

Tradycją już jest, że podczas mistrzostw 
odbywają się także biegi dzieci. Startowało w 
nich 48 dziewczynek i 32 chłopców. 

Mistrzostwa Polski w biegach przełajo-
wych odbędą się późną jesienią – w listo-
padzie.

d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T

W dniach 12-15 maja w Siedlcach odbyły 
się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
U15 i U17 w podnoszeniu ciężarów. Star-
towało 285 zawodników (132 zawodniczki i 
153 zawodników) z 45 klubów reprezentują-
cych 15 województw. 

Organizatorem bezpośrednim mistrzostw 
był klub WLKS Siedlce-Nowe Iganie przy 
współpracy Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, 
Powiatu Siedleckiego, Gminy Siedlce, Mia-
sta Siedlce, Mazowieckiego Okręgowego 
Związku Podnoszenia Ciężarów. Krajowe 
Zrzeszenie na mistrzostwach reprezentowa-
ła przewodnicząca Głównej Komisji Rewi-
zyjnej KZ LZS Katarzyna Choroś.

Według punktacji Sinclaira najlepszymi 
zawodnikami tych mistrzostw byli: Julia 
Szczepaniak (MGLKS Tarpana Mrocza) 
i Dawid Lisiak (LKS Budowlani Całus 
Nowy Tomyśl) w U15 oraz Oliwia Drzazga 
(UMLKS Radomsko) i Dawid Majsy (LKS 
Dobryszce) w U17. Punktację klubową wy-
grał LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl 
przed LKS Znicz Biłgoraj i LKS Polwica 
Wierzbno, punktację województw: lubel-
skie przed wielkopolskim i kujawsko-po-
morskim.

W lipcu w Zamościu odbyła się Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży, która jest rów-
nież mistrzostwami Polski U17. Imprezę tę 
można było spokojnie nazwać drugimi mi-
strzostwami Zrzeszenia LZS – na 57 klubów 
startujących w Zamościu, 50 było członka-
mi naszego Zrzeszenia. Na 73 zawodniczki 
— tylko 4 uczestniczki pochodziły z innych 
klubów. Nasze zawodniczki zdobyły 23 me-
dale na 24 możliwe do zdobycia! Wśród 
juniorów na 115 startujących, 91 było za-
wodnikami naszych klubów. Zdobyli oni 
22 medale na 27 możliwych do zdobycia. 

Tak więc medaliści mistrzostw Zrzeszenia 
w większości zapełniali podia mistrzostw 
Polski. 

Wcześniej, w czerwcu, w dalekim Leon 
w Meksyku odbyły się mistrzostwa świata 
U17. Polscy zawodnicy zdobyli 3 medale, 
wszystkie wywalczyli atleci z naszych klu-
bów – srebrny zdobyła w kat. 49 kg dziew-
cząt Oliwia Drzazga (UMLKS Radomsko), 
brązowe – Bartosz Burski (TS Nida Nidzi-
ca) w kat. 67 oraz Marek Gugała (CLKS Ma-
zovia Ciechanów) w kat. + 102 kg.

Mistrzostwa Polski młodzików (U15) od-
będą się dopiero w październiku, ale liczymy 
również na sporo medali.

Od 40 lat pod koniec maja w Dobczycach 
odbywa się bardzo ceniony w środowisku 
kolarskim Wyścig Kolarski Juniorów, od 
ponad 20 lat zawodnicy z klubów Zrze-
szania walczą w nim także o tytuł mistrza 
naszego stowarzyszenia. W tym roku czte-
roetapowy wyścig odbył się w dniach 27–29 
maja. Startowało 83 zawodników, w tym 55 z 
klubów naszego Zrzeszenia (20 klubów). W 
kolarskim peletonie ścigali się także zawod-
nicy spoza Polski — Litwy i Niemiec. Jak 
zwykle wyścig był bardzo trudny — ukoń-
czyło go 54 zawodników.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w 
jeździe ze startu wspólnego został ubiegło-
roczny wicemistrz Mikołaj Szulik z UKS 
Avatar, I wicemistrzem Danil Jakovlev Bo-
ras Lewart Team Lubartów, II wicemistrzem 
Hubert Grygowski UKS Copernicus CCC/
SMS Toruń. W jeździe na czas kolejność 
była taka sama. Klasyfikację klubową wy-
grał UKS Copernicus CCC/SMS Toruń 
przed Boras Lewart Team Lubartów i UKS 
Avatar. Klasyfikację wojewódzką: wielko-
polskie przed lubelskim i kujawsko-pomor-
skim.

Cały XL Wyścig Kolarski Juniorów wygrał 
także Mikołaj Szulik, drugi był Danil Jako-
vlev Boras Lewart Team Lubartów. Obok 

Podnoszenie ciężarów U15 i U17 � Siedlce

Kol arst wo szosowe – Junior � Dobczyce
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W dniach 3-5 czerwca w Białymstoku 
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrze-
szenia LZS w Lekkiej Atletyce U18 i U20. 
Startowało w nich ponad 700 zawodników 
reprezentujących blisko 100 klubów z 12 
województw. W swojej historii nasze mi-
strzostwa nigdy nie narzekały na frekwencję 
— 700 zawodników to od kilku lat standard. 
Na mistrzostwach padł jeden rekord Polski 
U18 — ustanowił go Marek Zakrzewski z 
AML Słupsk w biegu na 100 metrów.

Bezpośrednim organizatorem mistrzostw 
było Podlaskie Zrzeszenie LZS przy współ-
pracy klubu KS Podlasie Białystok, Bia-
łostockiego Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Podlaskiego Związku Lekkiej Atletyki, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego i Urzędu Miasta w Białymsto-
ku. Partnerem wydarzenia był Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o.

Otwarcia mistrzostw dokonał prezes RG 
KZ LZS, poseł Mieczysław Kazimierz Basz-
ko w towarzystwie Wiesławy Burnos, człon-
ka Zarządu Województwa Podlaskiego.

Medale zdobyli przedstawiciele 56 klubów. 
Klasyfikację medalową wygrała KS Stal LA 
Ostrów Wielkopolski przed AML Słupsk i 
LKS Vectra Włocławek, wojewódzką ma-

zowieckie przed wielkopolskim i lubelskim. 
Klasyfikację punktową również wygrał klub 
z Ostrowa Wielkopolskiego, drugie miejsce 
zajął KS Podlasie Białystok, trzecie AML 
Słupsk — punktowało 89 klubów. 

Mistrzostwa stały na wysokim poziomie, 
pobito kilkadziesiąt rekordów życiowych, w 
zasadzie każdy medalista tych mistrzostw, 
by stanąć na podium, musiał pobić swój 
rekord. Wiele wyników było bliskich mini-
mum na MŚ i ME. Oprócz wspomnianego 
wyżej Marka Zakrzewskiego również zwy-
cięzca pchnięcia kulą Jakub Korejba (LUKS 
Chemik Kędzierzyn Koźle) zdobył mini-
mum na MŚ U20. Minima na Mistrzostwa 
Europy U18 osiągnęli: Martyna Seń (KS 
Agros Zamość) w biegu na 100 metrów i 
Szymon Groenwald (LKS Ziemi Puckiej 
Puck) w rzucie młotem. Szósty aktualnie 
wynik na świecie w trójskoku w kategorii 
U18 uzyskała Olga Szlachta (KS Stal LA 
Ostrów Wlkp.).

Nasze mistrzostwa odbyły się w zasadzie 
na początku sezonu lekkoatletycznego. W 
kolejnych ważnych imprezach, jak mistrzo-
stwa Polski czy mistrzostwa Europy, niektó-
rzy uczestnicy tych mistrzostw potwierdzili 
swoją doskonałą formę i zdobywali medale. 

Na mistrzostwach Polski U20 zawodnicy z 
naszych klubów wywalczyli aż 52 medale, 
na mistrzostwach U18 jeszcze więcej, bo 59! 

Szczególnie zachwycił mistrz Zrzeszenia 
LZS na 100 i 200 metrów Marek Zakrzewski, 
który w znakomitym stylu zdobył złoty me-
dal w biegu na 100 m w Mistrzostwach Eu-
ropy, po raz kolejny bijąc rekord Polski U18 
– 10.32, swoją rewelacyjną formę potwier-
dził na OOM, czyli mistrzostwach Polski 
U18, wygrał bieg na 200 m wynikiem 20.90, 
ustanawiając rekord Polski U18. Został tym 
samym pierwszym polskim juniorem młod-
szym, który przebiegł 200 metrów w czasie 
poniżej 21 sekund. Wygrał też bieg na 100 
metrów z dobrym wynikiem 10.37.

Na mistrzostwach Polski seniorów zale-
dwie 16-letnia Olga Szlachta (wicemistrzy-
ni Zrzeszenia w skoku w dal i mistrzyni w 
trójskoku), skoczyła 12.95 m, ustanawiając 
rekord kraju U18 w trójskoku i zajęła szóste 
miejsce, nieco później na OOM zdobył dwa 
złote medale. Na mistrzostwach seniorów 
brązowy medal w pchnięciu kulą zdobyła 
18-letnia Zuzanna Maślana (MLKL Płock), 
nasza mistrzyni, nieco później wywalczyła 
też złoty medal na MP U20 oraz brązowy 
medal na MŚ U20. 

Na podium MP U20 stawali m.in.: meda-
liści mistrzostw Zrzeszenia – Wiktoria Oko 
(KS Wisła Puławy) w biegu 400 m przez 
płotki, Remigiusz Zazula (MKS Agros 
Chełm) w biegu na 400 m, Cezary Łazowy 
(WMLKS Nadodrze Powodowo) w biegu na 
200 m, Małgorzata Karpiuk (KS Podlasie) 

nich na podium stanął Filip Gruszczyński z 
Grupy Kolarskiej Gliwice. 

Żółtą koszulkę zwycięzcy wyścigu wrę-
czyła żona Rafała Majki, Magdalena wraz z 

córką. Rafał Majka 15 lat temu wygrała ten 
wyścig oraz mistrzostwa LZS i w tym roku 
był sponsorem tej właśnie koszulki. W po-
przednich latach sponsorował koszulkę dla 
najlepszego górala, w tym roku zastąpił go 
jako sponsor w tej klasyfikacji również zna-
komity kolarz, wychowanek naszego klubu 
MLKS Baszta Bytów — Czesław Lang.

Bezpośrednimi organizatorami wyścigu 
byli: Małopolskie Zrzeszenie LZS i WLKS 
Krakus przy współpracy Starosty Powiatu 
Myślenickiego, Starosty Powiatu Bocheń-
skiego, Urzędu Miasta i Gminy Dobczy-
ce, Urzędów Gmin: Jodłownik, Łapanów, 

Trzciana, Raciechowice. Jak zwykle organi-
zatorów wsparło także liczne grono sponso-
rów. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował 
wiceprezes Rady Głównej KZ LZS Jacek Ku-
cybała.

W roku jubileuszowym szczególne gratu-
lacje należą się pomysłodawcy i organizato-
rowi tego wyścigu, trenerowi WLKS Krakus 
Zbigniewowi Klękowi — wychowawcy 
Rafała Majki, Katarzyny Niewiadomej czy 
Tomasza Marczyńskiego. Od początku to-
warzyszy wyścigowi również Andrzej Bat-
ko, obecnie policyjny emeryt, który czuwał i 
czuwa nad bezpieczeństwem kolarzy.

L e k k o a t l e t y k a  U 1 8  i  U 2 0 � B i a ł y s t o k
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W dniach 3-4 czerwca na wodach Jezio-
ra Wolsztyńskiego odbyły się XXII Otwar-
te Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
Juniorów i Młodzików w kajakarstwie oraz 
Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Dzieci o 
Puchar Ziemi Wolsztyńskiej. Do zawodów 
zgłoszono aż trzystu dwudziestu ośmiu 
zawodników z 18 klubów z całej Polski. W 
mistrzostwach Zrzeszenia rywalizowało 8 
klubów z czterech województw. 

O tytuły mistrzów Zrzeszenia rywalizo-
wali młodzicy/młodziczki i juniorzy/junior-
ki (starsi i młodsi). Rozegrano 13 wyścigów 
na dystansie 1000 m. Klasyfikację klubową 
mistrzostw wygrał UMKS Zryw Wolsztyn 

przed UKS Zalew Jerzykowo i UKS Błyska-
wica Rokietnica, wojewódzką wielkopolskie 
przed zachodniopomorskim, warmińsko-
mazurskim i podlaskim. 

Bezpośrednim organizatorem mistrzostw 
było Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Powiatowego Zrzeszenia LZS w 
Wolsztynie, klubu UMKS Zryw Wolsztyn, 
Burmistrza Wolsztyna, Powiatu Wolsztyń-
skiego oraz Wielkopolskiego Związku Kaja-
kowego. 

W uroczystości otwarcia tej świetnie zor-
ganizowanej imprezy udział wzięli m.in.: 
Krzysztof Piasek, wiceprezes RG KZ LZS i 
wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrze-

szenia LZS, poseł Jakub Rutnicki, przewod-
niczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki, starosta wolsztyński 
Jacek Skrobiszewski, burmistrz Wolsztyna 
Wojciech Lis oraz Wojciech Kudlik, znako-
mity niegdyś kajakarz, olimpijczyk, obecnie 
pełni funkcję kierownika Programu KLUB 
— Edycja 2022, którego Operatorem Krajo-
wym jest KZ LZS. Sędzią głównym był An-
drzej Klimaszewski, medalista mistrzostw 
świata, olimpijczyk. 

Od lat w mistrzostwach dominuje klub 
UMKS Zryw Wolsztyn. We współzawod-
nictwie sportowym młodzieży prowadzo-
nym przez MSiT w kajakarstwie punktuje 12 
naszych klubów, w ubiegły roku zawodnicy 
UMKS Zryw Wolsztyn zajęli wśród tych klu-
bów drugie miejsce, ustępując tylko MKS 
Czechowice-Dziedzice, które jedna nie przy-
słało swoich kajakarzy na nasze mistrzostwa.

Zawodnicy z Wolsztyn startują także z 
powodzeniem w ogólnopolskich zawodach 
i w mistrzostwach Polski, np. w czerwcu 
na Długodystansowych Mistrzostwa Polski 
zdobyli trzy medale, m.in. srebrny medal 
wywalczył młodzik Mikołaj Kaźmierczak w 
K-1 5000 m, jego kolega Mateusz Mejza był 
w tym wyścigu trzeci.

w biegu na 3000 m, Jakub Korejba (LUKS 
Chemik Kędzierzyn-Koźle) w pchnięciu 
kulą – mistrz Zrzeszenia w tej konkurencji i 
w rzucie dyskiem. Na OOM – Jakub Zacha-
ra (MULKS Juvenia Głuchołazy) w biegu na 
110 ppł i 400 m ppł, podwójny medalista – 
rzut młotem i rzut dyskiem – Szymon Gro-
enwald (LKS Ziemi Puckiej Puck), w biegu 
na 3000 m Eliza Galińska (UKS Filipides 
Teresin), w biegu na 1500 m przez prze-

szkody Roksana Piechowska (ULKS Talex 
Borzytuchom).

W mistrzostwach Europy U18 startowało 
41 reprezentantów Polski, w tym 21 z klu-
bów Zrzeszenia LZS. Nasi zawodnicy przy-
wieźli 3 medale – złoty Marek Zakrzewski 
w biegu na 100 m, srebrny Jakub Walecki 
(WLKS Nowe Iganie) w skoku wzwyż i brą-
zowy w biegu na 400 m Adrian Wójciak 
(UMLKS Pegaz Opoczno).

W dniach 10-11 czerwca w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyły się Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS w zapasach mło-
dzików w stylu klasycznym. W zawodach 
startowało 62 zawodników z 12 klubów. 
Klasyfikację klubową wygrał JLKS Olimp 
Janów Lubelski przed MKS Cement Gryf 
Chełm i AKS Piotrków Trybunalski. Bez-
pośrednim organizatorem mistrzostw był 
AKS Piotrków Trybunalski przy współpra-
cy: Wojewódzkiego Zrzeszenie LZS w Ło-
dzi, Samorządu Województwa Łódzkiego, 
Okręgowego Związku Zapaśniczego Powia-
tu Piotrkowskiego i Miasta Piotrków Trybu-
nalski. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezento-
wał wiceprzewodniczący WZ LZS w Łodzi, 
zastępca przewodniczącej Głównej Komisji 

Rewizyjnej Krajowego Zrzeszenia LZS Zdzi-
sław Wawrzewski.

Tym razem na mistrzostwa swoich zawod-
ników przysłało zaledwie 12 klubów, w tym 

5 reprezentowało województwo łódzkie. W 
dalszej części sezonu żadnemu zawodnikowi 
startującemu w mistrzostwach nie udało się 
zdobyć medalu na MP.

K a j a k a r s t w o � W o l s z t y n
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W dniach 3-5 czerwca w Dąbkach i 
Jarosławcu odbyły się Mistrzostwa Kra jo-
wego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szoso-
wym kobiet. O medale w jeździe indywidu-
alnej na czas i w wyścigu ze startu wspól-
nego walczyły juniorki młodsze i w kate-
gorii open juniorki/orliczki. Co znamienne 
mistrzostwa KZ LZS rozpoczęły się w dniu 
Światowego Dnia Roweru, święta zainicjo-
wanego przez Polaka, Leszka Sibilskiego, 
mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. 

Organizatorem bezpośrednim mistrzostw 
był klub KK Ziemia Darłowska przy współ-
pracy Zachodniopomorskiego Zrze szenie 
LZS, Urzędów Gmin Darłowo i Postomino, 
Urzędu Marszałkowskiego Woje wódz-
twa Zachodniopomorskiego, Zacho dnio-
pomorskiego Związku Kolarskiego oraz 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie. 
Dyrektorem wyścigu był Artur Sarycz, 
wiceprezes KK Ziemia Darłowska i znany 
trener. 

Oprócz naszych mistrzostw odbyła się 
także XXV Edycja Pucharu Polski – w sumie 
w imprezie startowało ponad 250 kolarek i 
kolarzy, w tym ponad 100 kolarek z klubów 
Zrzeszenia LZS.

W uroczystości otwarcia udział wzięli 
m.in.: poseł Jarosław Rzepa, przewodni-
czący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS i wiceprzewodniczący tego zrzeszenia 
Tomasz Paciejewski, członek RG KZ LZS. 
Odczytano także list jaki do uczestniczek 
mistrzostw wystosował prezes RG KZ LZS 
poseł Mieczysław Kazimierz Baszko. Złożył 
w nim gratulacje zawodnikom i działaczom 

KK Ziemia Darłowska z okazji 40-lecia 
klubu. Kolarkom życzył „samych suchych 
i gładkich asfaltów, wiatru tylko w plecy”, 
trenerom i działaczom „satysfakcji i zado-
wolenia z wyników podopiecznych”, organi-
zatorom podziękował za „wysiłek i zaanga-
żowanie w przeprowadzeniu imprezy”. 

Rywalizacja rozpoczęła się od jazdy 
indywidualnej na czas. Mistrzynią 
Zrzeszenia wśród juniorek młodszych 
została Weronika Wąsaty Stargardzkie 
Towarzystwo Cyklistów, wicemistrzynią 
Maria Klamut KS Społem Łódź, brązowy 
medal zdobyła Kinga Tyszkiewicz MKS 
Środa Wielkopolska.

W kategorii juniorka/orliczka mistrzy-
nią została Maja Wróblewska TKK Pacific 
Nestle Fintess Cycling Team Toruń, wice-
mistrzynią Maja Tracka ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz, brązowy medal wywal-
czyła Paulina Pastuszek TKK Pacific Nestle 
Fintess Cycling Team Toruń.

W wyścigu ze startu wspólnego mistrzy-
nią wśród juniorek młodszych została 
Oliwia Gerc UKS Copernicus CCC/SMS 
Toruń, druga była Daria Dębicka ALKS Stal 
Big Star Grudziądz, trzecia jej koleżanka 
klubowa Oliwia Kępczyńska. W wyścigu 
juniorek/orliczek mistrzynią została Nikola 
Wielowska KK Lark Ziemia Darłowska, 
wicemistrzynią Maja Tracka ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz, brązowy medal 
zdobyła Natalia Krześlak TKK Pacific 
Nestle Fintess Cycling Team Toruń.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w zapasach młodzików w stylu wolnym od-
były się dniach 10-11 czerwca w Staszowie. 
Startowało 101 zawodników z 26 klubów. 
Klasyfikację klubową wygrał LKS Orzeł 
Namysłów przed ZKS Koszalin i UKS Za-
pasy Plewiska. 

Bezpośrednim organizatorem mistrzostw 
było Stowarzyszenie „Centrum” Sport i 
Rekreacja w Staszowie przy współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, Powiatu Staszowskiego i 

Gminy Staszów. Patronem medialnym było 
Polskie Radio Kielce. 

Przed rozpoczęciem walk zasłużonych 
działaczy oraz samorządowców nagrodzono 
pamiątkowymi pucharami, wśród wyróż-
nionych znaleźli się, m.in.: starosta staszow-
ski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy 
Staszów Leszek Kopeć oraz burmistrz mia-
sta i gminy Połaniec Jacek Nowak. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował przewod-
niczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS, 
członek Zarządu Rady Głównej KZ LZS 
Jerzy Kula.

Wielu uczestników tych mistrzostw dwa 
tygodnie później wzięło udział w mistrzo-
stwach Polski – 8 medalistów mistrzostw 
Zrzeszenia wywalczyło także medale na 
MP. Wicemistrzami Polski zostali: w kat. 62 
kg Maksymilian Rozpędek MGLKS Wiatr 
Wołów (mistrz Zrzeszenia), w kat. 38 kg 
Oliwier Orzechowski LKS Dąb Brzeźnica 
(wicemistrz Zrzeszenia w kat. 41 kg), w kat. 

41 kg Maciej Sadownik ZKS Slavia Ruda 
Śląska (brązowy medalista mistrzostw Zrze-
szenia), brązowe medale wywalczyli: w kat. 
38 kg Jakub Halama ZKS Slavia Ruda Ślą-
ska (mistrz Zrzeszenia), w kat. 41 kg Jakub 
Asztemborski LKS Orzeł Namysłów (mistrz 
Zrzeszenia), w kat. 68 kg Michał Iwański 
ZKS Koszalin (mistrz Zrzeszenia) oraz Piotr 
Warcholiński LKS Orzeł Namysłów (wi-
cemistrz Zrzeszenia), w kat. 48 kg Marcin 
Marcinkiewicz LKS Orzeł Namysłów (wice-
mistrz Zrzeszenia w kat. 44 kg).

Z a p a s y  S t y l  W o l n y  M ł o d z i k � S t a s z ó w
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W tym roku gospodarzem Mistrzostw 
Krajowego Zrzeszenia LZS była Ostróda. 
Zawody odbyły się w dniach 17–18 czerwca. 
Na Warmii i Mazurach rozdano osiem kom-
pletów medali, gdyż o tytuł mistrzów Zrze-
szenia rywalizowali zawodnicy i zawodnicz-
ki w kategoriach młodzik, kadet, junior i 
młodzieżowiec. W turnieju startowało po-
nad 200 zawodników, rywalizowano na 16 
stołach, pełne ręce roboty mieli sędziowie 
(sędzią głównym zawodów był Grzegorz 
Bor) — rozegrano 380 gier, było dużo emo-
cji i wspaniałej rywalizacji.

Bezpośrednim organizatorem mistrzostw 
było Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS 
przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Tenisa Stołowego, Urzędu Gminy 
w Ostródzie, Urzędu Miasta w Ostródzie/
OCSiR Ostróda. Partnerem wydarzenia był 
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Patronat ho-
norowy sprawował Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek 
Brzezin.

Mistrzostwa otworzył prezes Rady Głów-
nej KZ LZS Mieczysław Kazimierz Baszko, 
który w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
Ludowe Zespoły Sportowe są największym 
w Polsce stowarzyszeniem zajmującym się 
sportem amatorskim i wyczynowym. Przy-
pomniał, że na ostatnich Igrzyskach Olim-
pijskich w Tokio na 14 medali 4 zdobyli za-

wodnicy z klubów Zrzeszenia. Głos zabrał 
także ksiądz prof. Edward Pleń, duszpasterz 
sportowców, kapelan olimpijczyków, który 
powiedział m.in.: (...) sukces w sporcie wy-
czynowym nie przychodzi łatwo. Za wielkim 
wynikiem sportowym kryją się trzy słowa: 
pokora, cierpliwość i ciężka praca. W uro-
czystym otwarciu mistrzostw uczestniczyli 
także: wójt gminy Ostróda Bogusław Fijas 
i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS Janusz Sypiański.

W Ostródzie pojawiło się wielu zawod-
ników i zawodniczek, którzy należą do czo-
łówki tenisistów stołowych w naszym kraju. 

Na mistrzostwach wystąpili przedstawi-

ciele 64 klubów z 13 województw. W klasy-
fikacji klubowej zdecydowane zwycięstwo 
odniosła KS Bogoria Grodzisk Mazowiec-
ki, drugie miejsce zajął MKS Czechowice-
Dziedzice, trzecie KS Dekorglass Działdo-
wo. W klasyfikacji wojewódzkiej kolejność 
na podium była następująca: warmińsko-
mazurskie, mazowieckie, śląskie.

Mistrzynią Zrzeszenia wśród młodziczek 
została Maja Lech z MKS Czechowice-Dzie-
dzice (brązowa medalistka mistrzostw Pol-
ski), wśród młodzików triumfował Kacper 
Perkowski z UKS TS Ósemka Białystok 
(brą zowy medalista mistrzostw Polski). 

Najlepszą kadetką okazała się Zofia Śliw-
ka z KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki (brą-
zowa medalistka mistrzostw Polski), wśród 
kadetów zaś Marcel Błaszczyk z MLUKS 
Dwójka Rawa Mazowiecka (mistrz Polski 
kadetów).

Mistrzynią Zrzeszenia wśród juniorek zo-
stała Zuzanna Borek z UKS Dojlidy Biały-
stok), wśród juniorów triumfował Patryk 
Lewandowski z KS Dekorglass Działdowo 
(mistrz Polski). 

W kategorii młodzieżówek mistrzynią 
została Martyna Lis z KS Bogoria Grodzisk 
Mazowiecki, a wśród młodzieżowców Kac-
per Petaś z MLKS Ostródzianka Ostróda.

Trójka zawodników z grona medalistów 
naszych mistrzostw – Zofia Śliwka, Marcel 
Błaszczyk i Patryk Lewandowski – poje-

W mistrzostwach startowały zawodnicz-
ki z 14 klubów, reprezentujących 7 woje-
wództw. Klasyfikację klubową wygrał 
ALKS Stal Grudziądz przed TKK Pacific 
Nestle Fintess Cycling Team Toruń i KK 
Lark Ziemia Darłowska. Klasyfikację woje-
wódzką kujawsko-pomorskie przed zachod-
niopomorskim i wielkopolskim.

W dalszej części sezonu medalistki 
naszych mistrzostw zanotowały wiele suk-
cesów i tak: Kinga Tyszkiewicz zdobyła na 

OOM dwa złote medale, Weronika Wąsaty 
medal srebrny i brązowy, Maja Tracka zosta-
ła mistrzynią Polski juniorek w wyścigu 
ze startu wspólnego i wicemistrzynią w 
jeździe indywidualnej na czas, zdobyła też 
brązowy medal w wyścigu drużynowym na 
ME w kolarstwie torowym, z kolei Paulina 
Pastuszek wygrała jazdę indywidualną na 
czas orliczek na MP. Nikola Wielowska 
wywalczyła brązowy medal w scratchu  na 
ME seniorów w kolarstwie torowym.

T e n i s  S t o ł o w y � O s t r ó d a
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3 lipca na Orawce odbyły się Mistrzo-
stwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolar-
stwie Górskim oraz Wyścig o Puchar Wójta 
Gminny Jabłonka, a wszystko to w ramach 
XVIII Edycji Pucharu Szlaku Solnego. Bez-
pośrednim organizatorem mistrzostw było 
Małopolskie Zrzeszenie LZS i Uczniow-
ski Ludowy Klub Sportowy Podwilk przy 
współpracy Wójta Gminy Jabłonka. W 
ce re monii otwarcia oraz zakończenia mi-
strzostw uczestniczyli m.in.: Jacek Kucyba-
ła, wiceprezes Krajowego Zrzeszenia LZS, 
Czesław Kuczkowicz, dyrektor Mistrzostw 
Zrzeszenia LZS, Anna Tomala – przedsta-
wicielka Antoniego Karlaka, wójta Gminy 
Jabłonka.

W imprezie startowało ponad 160 za-
wodników, w mistrzostwach LZS ok. 60 
zawodników z 8 klubów reprezentujących 
4 województwa. Kolarze rywalizowali przy 
35-stopniowym upale!

W kategorii młodziczek mistrzynią Zrze-
szenia została Izabela Marek z UKS Zawo-
jak, wśród młodzików triumfował Mak-
symilian Matyasik z UKS Zawojak, który 
obronił tytuł z ubiegłego roku. W kategorii 
juniorka młodsza tytuł mistrzyni Zrzeszenia 
wywalczyła Maria Długosz (ubiegłoroczna 
mistrzyni w młodziczkach), wśród juniorów 

młodszych mistrzem został Kacper Doppke 
z KS Klif Chłapowo. 

W kategorii juniorka mistrzynią Zrzesze-
nia została Inez Durlak KS Luboń Skomiel-
na Biała, wśród juniorów Benedykt Długosz 
UKS Zawojak, powtarzając ubiegłoroczny 
sukces. 

Mistrzem Zrzeszenia wśród orlików zo-
stał Maciej Biedrończyk, ubiegłoroczny wi-
cemistrz, wśród orliczek całe podium zajęły 
zawodniczki ze Skomielnej Białej — mistrzy-
nią została Maria Wyszyńska-Tyniec. 

Klasyfikację klubową wygrał KS Luboń 
Skomielna Biała przed UKS Zawojak, trze-
cie miejsce zajął UKS Sokół Kęty, kolejne: 
MGLKS Błękitni Koziegłowy, UKS Four 
Bike, KS Klif Chłapowo, MSR Mrągowo, 
WLKS Krakus bbc Czaja.

Klasyfikację wojewódzką wygrało mało-
polskie przed śląskim, pomorskim i warmiń-
sko-mazurskim.

Wszyscy zawodnicy UKS Sokół Kęty swoje 
medale poświęcili pamięci trenera Ś.P. Pio-
tra Karkoszki, który zmarł rok temu, 3 lipca.

chała na Mistrzostwa Europy kadetów i ju-
niorów. Dwójka z nich wróciła z medalami: 
Zofia Śliwka wraz z koleżankami z reprezen-
tacji wywalczyła srebrny medal drużynowo, 
Patryk Lewandowski również wywalczył 
srebrny medal w drużynie. Rewelacją tych 
mistrzostw była Natalia Bogdanowicz za-
wodniczka naszego klubu MLUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński, która w wielkim stylu 
pożegnała się z kategorię kadetek — wywal-
czyła 4 medale, po 2 złote i srebrne. Pod-
opieczna trenera Zbigniewa Pietkiewicza 
wygrała 29 z 32 meczów w singlu, deblu, 
mikście i turnieju drużynowym.

W tych samych mistrzostwach grał także 
najlepszy chyba junior Zrzeszenia, Miłosz 

Redzimski z KS Bogoria Grodzisk Mazo-
wiecki, który przywiózł dwa srebrne medale 
– w grze podwójnej mieszanej i drużynów-
ce.  Miłosz został powołany do reprezentacji 
Polski seniorów na Mistrzostwa Europy w 
Monachium.

Poza wspomnianymi wyżej zawodnika-
mi w Mistrzostwach Europy kadetów i ju-
niorów brali udział także: Szymon Kolasa 
MLKS Ostródzianka Ostróda (srebro medal 
w drużynie juniorów) oraz Artur Gromek, 
klubowy kolega Natalii Bogdanowicz – wraz 
z nią wywalczył złoty medal w mikście.

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

K o l a r s t w o  M T B � O r a w k a
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66. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni 
Polsko-Ukraińskiej wygrAł Mateusz Gajdulewicz

d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T

Kolarze ścigali się na szosach Zamoj-
szczy zny. Start i meta wszystkich pięciu 
etapów usytuowana była w Zamościu i na 
terenie gminy Zamość. W wyścigu wzięło 
udział 91 kolarzy reprezentujących 11 dru-
żyn klubowych z Polski i 3 z Ukrainy. Do 
wyścigu dopuszczono też kategorię junior. 
Pierwszy i drugi etap były Mistrzostwami 
Krajowego Zrzeszenia LZS.

W uroczystości otwarcia udział wzięli 
m.in.: prezes Krajowego Zrzeszenia LZS 
Mieczysław Kazimierz Baszko, prezy-
dent Za mościa Andrzej Wnuk, staro-
sta zamojski Stanisław Grześko, konsul 
Ukrainy, wiceprezes KZ LZS, przewod-
niczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Lublinie Józef Poterucha – gospodarz 
imprezy, Wacław Słomkowski, kierow-
nik wyścigu. W swoim wystąpieniu prezes 
Baszko, przypomniał, że wyścig orlików to 
jedna z najstarszych kolarskich imprez w 
kraju i poinformował, że wśród gości jest, 
kolarz, trener i działacz LZS 83-letni Lucjan 
Stefanek, który towarzyszy mu od pierw-
szej edycji. Powiedział również, że cieszy 
go niezmiernie, że po latach nieobecności 
do peletonu wrócili zawodnicy z Ukrainy. 
Zapewnił, że zawsze mogą liczyć na nasze 
wsparcie w walce z rosyjskim najeźdźcą. 

Następnie wspólnie z Józefem Poteruchą 
wypowiedzieli „magiczną formułkę” – 66. 
Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików 
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej uważamy za 
otwarty! 

Pierwszy etap liczył 148 km. Wygrał go 
18-letni Piotr Maślak z KK Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, który został też mistrzem 
Krajowego Zrzeszenia LZS. Drugie miejsce 
zajął Przemysław Kotulski z czeskiego Cyklo 
Tym Havirov, a jako trzeci metę przekroczył 
Karol Wawrzyniak z KS Pogoń Mosto-
stal Puławy, który został wicemistrzem 
Zrzeszenia, brązowy medal zdobył Patryk 

Dąbski LUKS Trójka Piaseczno (na mecie 
piąty).

Drugi etap liczący 18 km był jazdą indy-
widualną na czas. W nim świetnie zapre-
zentowali się zawodnicy HRE Mazowsze 
Serce Polski – tak jak na tegorocznych 
Mistrzostwach Polski po wygraną sięgnął 
Kacper Gieryk, który nieznacznie poko-
nał Mateusza Gajdulewicza. Trzecie miej-
sce zajął Igor Sęk KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, który został mistrzem Kra jo-
wego Zrzeszenia LZS, jego kolega klu-
bowy Jakub Musialik czwarty na mecie 
– wicemistrzem, piąty w klasyfikacji Kamil 
Szymacha z LKS Baszta Golczewo wywal-
czył brązowy medal.

Tego samego dnia rozegrano także trze-
ci etap liczący 125 km. Niespodziewanie 
najlepsi okazali się dwaj juniorzy z SMS 
Świdnica – Paweł Więczkowski i Bartosz 
Marut. Trzeci był Przemysław Kotulski. 

Czwarty etap liczył 125 km. Najszybciej 
z peletonu finiszował Igor Sęk, drugi był 
Mateusz Gajdulewicz, trzeci Szymon Pomian 
GKS Cartusia w Kartuzach Bike Atelier.

Piąty etap zakończył się zwycięstwem 
juniora Pawła Więczkowskiego, drugie 

miejsce zajął Patryk Gieryk, a trzecie Karol 
Wawrzyniak.

Zwycięzcą całego wyścigu został Mateusz 
Gajdulewicz, drugie miejsce zajął Igor Sęk, 
a trzecie Kacper Gieryk. Wyścig ukoń-
czyło 75 kolarzy. Klasyfikację drużynową 
wygrało HRE Mazowsze Serce Polski przed 
KK Tarnovia Tarnowo Podgórne i GKS 
Cartusia w Kartuzach Bike Atelier.

Organizatorami wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie przy współpracy m.in.: 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, Miasta Zamość, LZKol, 
Ukraińskiej Federacji Kolarskiej oraz samo-
rządów lokalnych. Partnerami wydarze-
nia były firmy: PZU S.A. i Totalizator 
Sportowy Sp. z o.o. 

Od 8 do 12 sierpnia młodzi kolarze rywalizowali w pięcioetapowym 66. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Orlików Przyjaźni Polsko-
Ukraińskiej pod honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Wyścig wygrał Mateisz Gajdulewicz z 
HRE Mazowsze Serce Polski. Mistrzami Krajowego Zrzeszenie LZS zostali: Piotr Maślak KK Tarnovia Tarnowo Podgórne w jeździe ze startu 
wspólnego, jego kolega klubowy Igor Sęk w jeździe indywidualnej na czas.
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Organizatorem bezpośrednim turnieju 
było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu 
przy współpracy Gminy Reńska Wieś, LKS 
Śląsk Reńska Wieś (tradycje klubu sięgają 
1911 roku), PZPN i OZPN. Impreza uzyskała 
dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. 

W tym roku wiele uwagi naszym turnie-
jom poświęcił Polski Związek Piłki Nożnej 
oraz związki wojewódzkie i okręgowe — 
pomogli nam w promocji, zapewnili nagro-
dy oraz przysyłali swoich przedstawicieli 
na finały wojewódzkie. Mamy nadzieję, że 
współpraca z PZPN będzie się pogłębiać. 

W Reńskiej Wsi pojawili się także skauci 
Górnika Zabrze, którzy obserwowali mecze 
i szukali piłkarskich talentów. 

Uroczyste otwarcie zawodów odbyło 
się 7 lipca. Wszystkich uczestników powi-
tał gospodarz, wójt Gminy Reńska Wieś 
Tomasz Kandziora, który odczytał także 
list Ministra Sportu i Turystyki Kamila 
Bortniczuka skierowany do uczestników 
wszystkich turniejów piłkarskich LZS. 
Czytamy w nim m.in.: (…) Udział w fina-
łowych turniejach to nie tylko zwieńczenie 
ciężkiej pracy i zwycięskiej rywalizacji w 
eliminacjach regionalnych i wojewódzkich. 
Dla wielu zawodników i zawodniczek to 
także pierwszy krok na drodze do profesjo-
nalnej kariery. Mocno trzymam kciuki, aby 

młodzi ludzie, którzy w tym roku zagrają w 
finałach turniejów LZS, dotarli na szczyt i 
spełnili swoje marzenia. Zgodnie z tym, co 
mówi sama nazwa turniejów — piłkarska 
kadra czeka! (…) W Ministerstwie Sportu i 
Turystyki doskonale zdajemy sobie sprawę z 
tego, jak ważną rolę dla lokalnych społecz-
ności odgrywają kluby sportowe funkcjonu-
jące w ich małych ojczyznach. To właśnie 
wychowankowie niewielkich ośrodków nie-
jednokrotnie stanowili o sile renomowanych 
klubów i reprezentacji narodowych. (…)

Otwarcia turnieju dokonał Gerard 
Halama, przewodniczący WZ LZS w Opolu. 
Uroczystość zakończył przemarsz wszyst-
kich zespołów wokół bieżni stadionu w 
asyście mażoretek z GOK Reńska Wieś i 
Orkiestry Dętej z Pokrzywnicy. 

W pierwszej fazie turnieju drużyny 
podzielono na 4 grupy, w których rozgry-
wano mecze „każdy z każdym”. Następnie z 
każdej grupy dwie najlepsze drużyny prze-
chodziły do walki o miejsca 1-8, pozostałe 
grały o miejsca 9-14. W efekcie czwórka 
najlepszych drużyn powalczyła o finał — 
najpierw UKS Konin wygrał 5:3 z LKS Olza 
Pogwizdów, a GKS LZS Wikielec pokonał 
4:3 NKS Start Namysłów. W meczu o trzecie 
miejsce piłkarze z Namysłowa wygrali 5:2 
z tymi z Pogwizdowa. W finale piłkarze z 

Konina pokonał 4:1 GKS LZS Wikielec.
Turniej zakończyło uroczyste wręczenie 

medali, pucharów i nagród. Wszyscy wyjeż-
dżali zadowoleni, pełni wrażeń i nowych 
doświadczeń. Choć program był bardzo 
napięty, uczestnicy mieli też odrobinę czasu 
wolnego – jedni zwiedzili Reńską Wieś, 
niektórzy wybrali się do Kędzierzyna-Koźla 
popływać statkiem po Odrze, inni woleli 
pluskanie w basenie.

Dwa kluby uczestniczące w turnieju 
obchodzą w tym roku doniosłe rocznice 
— NKS Start Namysłów świętuje 70-lecie 
istnienia, LKS Olza Pogwizdów 75-lecie. W 

imieniu prezesa KZ LZS, posła Mieczysława 
Kazimierza Baszko życzymy sportowcom, 
trenerom i działaczom tych klubów sukce-
sów sportowych, wytrwałości w działaniu i 
dobrej współpracy w lokalnymi władzami.

1. UKS Konin, woj. wielkopolskie
2.  GKS LZS Wikielec,  

woj. warmińsko-mazurskie
3. NKS Start Namysłów, woj. opolskie
4. LKS Olza Pogwizdów, woj. śląskie
5. SP 2 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
6. MSZGTS Morge Mokrsko, woj. łódzkie
7.  Victoria 2015 Skalbmierz,  

woj. świętokrzyskie

8. UKS Polonia Słubice, woj. lubuskie
9. SPEC Stal Łańcut, woj. podkarpackie

10. KS Osiczanka Osice, woj. pomorskie
11. LKS Sparta Mochowo, woj. mazowieckie
12. LKS Promień Mońki, woj. podlaskie
13.  WLKS Krakus Swoszowice, 

woj. małopolskie
14.  MKS Polonia Świdnica,  

woj. dolnośląskie

U K S  K o n i n  n a j l e p s z y

Klasyfikacja końcowa

Finał Centralny 11. Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Mała 
Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna odbył się w dniach 
6 – 9 lipca w Reńskiej Wsi. W zawodach wzięło udział 14 najlep-
szych drużyn — mistrzów swoich regionów. Turniej wygrał UKS 
Konin (woj. wielkopolskie), który w meczu finałowym pokonał 
4:1 GKS LZS Wikielec (woj. warmińsko-mazurskie). Królem 
strzelców został Filip Chmiel z LKS Olza Pogwizdów, najlepszym 
bramkarzem jego kolega klubowy Kamil Paruzel, najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Oliwiera Szkamelskiego z GKS 
LZS Wikielec. Puchar Fair Play otrzymała drużyna UKS Polonia 
Słubice. Rozegrano 37 meczów, strzelono 185 bramek.

11. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turniej LZS Chłopców 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna 

Reńska Wieś 
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1. UKKS Katowice, woj. śląskie
2.  LUKS Astoria Szczerców Junior,  

woj. łódzkie
3.  MKS Polonia Świdnica, woj. dolnośląskie
4.  SMS Kurzętnik,  

woj. warmińsko-mazurskie
5. KS Stal Łańcut, woj. podkarpackie
6. LKS Wilki Wilków, woj. lubelskie
7.  ULKS Gród Bodzentyn, 

 woj. świętokrzyskie

8.  UKS 3 Staszkówka Jelna,  
woj. małopolskie

9.  Kaperki Puck,  
woj. pomorskie

10.  KKPK Medyk Konin, 
woj. wielkopolskie

11.  LKS Rolnik Biedrzychowice, 
woj. opolskie

12.  GKS Husarki Mochowo, 
woj. mazowieckie

T r i u m f  U K K S  K a t o w i c e

11. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turniej LZS Dziewcząt
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna

Finał Centralny wygrały piłkarki UKKS Katowice (woj. śląskie), które w finałowym meczu pokonały 6:0 drużynę LUKS Astoria 
Szczerców Junior (woj. łódzkie). MVP turnieju została zawodniczce UKKS Katowice Nicola Gałuszka, jej koleżanka klubowa Laura Kosno 
została królową strzelczyń, najlepszą bramkarką wybrano Emilię Wójcik z MKS Polonia Świdnica (woj. dolnośląskie). W turnieju stoczono 
36 meczów, strzelono 155 bramek. Turniej odbył się w dniach 10-13 lipca w Zamościu. Startowało 12 drużyn.

Klasyfikacja końcowa

UKKS Katowice startował w naszym 
turnieju po raz pierwszy w jego historii. 
Czy ich wygrana to zaskoczenie? Raczej 
nie, osiem zawodniczek trenera Tomasza 
Nawrockiego, które znalazły się w składzie 
drużyny, w czerwcu tego roku zajęły w finale 
ogólnopolskim turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” U12 drugie 
miejsce, z kolei ich koleżanki z grupy U10 
wygrały ten turniej. Co ciekawsze, UKKS 
Katowice, to jedyny klub w tym mieście 
który szkoli piłkarki. Po raz pierwszy w 
historii turniej „MPKCz” dziewcząt wygrała 
drużyna z woj. śląskiego.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonali 
wiceprezes Rady Głównej KZ LZS, prze-
wodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Lublinie Józef Poterucha w towarzystwie 
prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we 
Wrocławiu Leszka Noworóla.

W pierwszej fazie turnieju drużyny 
podzielono na 3 grupy, po cztery drużyny 
w każdej z grup. Zwycięzcy grup i druży-
ny, które zajęły drugie miejsca walczyły o 
miejsca 1–6. Pozostałym sześciu drużynom 
przyszło walczyć o miejsca 7–12.

Już po pierwszej fazie zawodów widać 
było, że drużyna z Katowic jest bardzo 
mocna – wygrała wszystkie mecze i to w 
imponującym stylu – bramki 21:0! Po kolej-
nych meczach w „grupach mistrzowskich” 
okazało się, że w meczu o pierwsze miej-
sce spotkają się drużyny UKKS Katowice i 
LUKS Astoria Szczerców Junior, zaś MKS 

Polonia Świdnica (woj. dolnośląskie) i KS 
SMS Kurzętnik (woj. warmińsko-mazur-
skie) powalczą o miejsce trzecie. 

W głównym finale katowiczanki bez pro-
blemu wygrały 6:0 z przedstawicielkami 
woj. łódzkiego – były lepiej zorganizowane, 
stwarzały więcej okazji do strzelenia bramek 
i grały bardziej agresywnie. Łącznie w całym 
turnieju wygrały wszystkie mecze (6) – sto-
sunek bramek 37:1! „Astorianki” zagrały w 
naszym turnieju po raz drugi – w 2020 roku 
zajęły 6 miejsce.

W meczu o 3 miejsce MKS Polonia 
Świdnica pokonała 2:0 KS SMS Kurzętnik. 
Po wygraniu tego meczu trener Damian 
Błaszczyk powiedział: Przed wyjazdem do 
Zamościa wszyscy w ciemno wzięlibyśmy 
takie miejsce (...) i dodał – Od 6 lat nie udało 
się żadnemu zespołowi z naszego wojewódz-
twa stanąć na pudle, a w całej historii tego 

turnieju jesteśmy dopiero drugą dolnośląską 
ekipą, która wystartowała w turnieju. 

Z czwartego miejsca cieszono się także w 
Kurzętniku, bo to największy sukces klubu 
w jego historii i znaczna poprawa loka-
ty z ubiegłego roku, kiedy to zawodnicz-
ki SMS-u zajęły 9 miejsce. Zaskoczeniem 
było na pewno dopiero 10 miejsce piłkarek 
KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie).

Medale, puchary i nagrody wręcza-
li zawodniczkom wiceprezes RG KZ LZS 
Józef Poterucha i prezes LZPN Zbigniew 
Bartnik.

Bezpośrednim organizatorem turnie-
ju było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Lublinie, partnerami: Polski Związek Piłki 
Nożnej, Lubelski Związek Piłki Nożnej 
oraz Miasto Zamość. Impreza została dofi-
nansowana przez Samorząd Województwa 
Lubelskiego.

Za mość I m p r e z y  d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T
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Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
wiceprezesi Krajowego Zrzeszenia LZS Józef 
Poterucha (przewodniczący Woje wódz-
kie go Zrzeszenia LZS w Lublinie) i Jacek 
Kucybała (wiceprzewodniczący Ma ło  pol-
skiego Zrzeszenia LZS).

W fazie eliminacyjnej drużyny podzielo-
no na 3 grupy. Zwycięzcy grup i drużyny, 
które zajęły drugie miejsca przechodziły do 
gry o podium, pozostałe walczyły „każdy z 
każdym” o miejsca 7-9. 

Już po pierwszych meczach elimina-
cyjnych widać było, że o medale walczyć 
będą drużyny KSP Kielce i KKPK Medyk 
Konin, które zdecydowanie wygrały swoje 
mecze, choć ta ostatnia drużyna w kolejnej 
fazie tylko zremisowała 0:0 z AKF Wisła 
Brzeźnica (woj. małopolskie) i jej awans 
do wielkiego finału „wisiał na włosku”, 
dokładniej na ilości strzelonych bramek w 
kolejnym meczu. Małopolanki pokonały KS 
SPEC Stal (woj. podkarpackie) 4:0, a musia-
ły strzelić 10 bramek, by zagrać o pierwsze 
miejsce!

W meczu o pierwsze miejsce KSP Kielce 
pokonał 1:0 KKPK Medyk Konin, strzelając 

w ostatniej minucie meczu rzut karny – jak 
mówią obserwatorzy słusznie podyktowany. 
Mecz był niezwykle wyrównany i stał na 
dobrym poziomie, wszyscy spodziewali się, 
że zakończy się remisem i rozstrzygnięcie 
nastąpi poprzez rzuty karne – nastąpiło ale 
w dramatycznych okolicznościach. 

Trzy razy z rzędu piłkarki z Kielc zajmo-
wały w turnieju drugie miejsce, i wreszcie 
go wygrały. Dziewczęta nie posiadały się z 
radości. Dla wielu z nich była to bowiem 

ostania możliwość uczestniczenia w tym 
turnieju – większość z nich to rocznik 
2007. Podopieczne trenera Łukasza Tekieli 
wygrały wszystkie mecze – strzeliły w nich 
21 bramek, straciły dwie. 

Gdyby turniej wygrał KKPK Medyk 
Konin, byłoby to jego 12 zwycięstwo w 
historii turnieju – ostatni raz na pierwszym 
stopniu podium zawodniczki z Konina stały 
w 2018 roku. 

W meczu o trzecie miejsce UKP Sucho-
wiczteam Wólka Panieńska pokonał 2:0 
AKF Wisła Brzeźnica, zaś w meczu o piąte 
miejsce LUKS Astoria Szczerców Junior 
wygrała 3:0 z KS SPEC Stal Łańcut.

Pierwszych pięć miejsc w turnieju zajęły 
drużyny, które już w nim startowały. Szóste 
miejsce zajęła drużyna z woj. podkarpac-
kiego, które swojego reprezentanta miały 
po raz pierwszy od 2015 roku. „Stalowe 
dziewczyny” mówią, że to miejsce, to dobry 
punkt wyjścia na przyszłość. Klub z Łańcuta 
prężnie się rozwija, w tym roku wreszcie 
przekształcił się w Akademię Piłkarską.

Na imprezie panowała świetna atmos-
fera. W czasie wolnym dziewczęta zwie-
dzały Zamość, wieczorem przed hotelem, 
w którym mieszkały, w ramach integracji 
wspólnie tańczyły do ulubionej muzyki, a 
podczas zakończenia turnieju, zanim pił-
karki KSP Kielce odebrały swoje medale i 
puchar, pozostałe drużyny utworzyły dla 
nich „mistrzowski tunel”.

Organizatorem bezpośrednim impre-
zy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Lublinie przy współpracy PZPN i 
LZPN, impreza uzyskała dofinansowanie 
Samorządu Województwa Lubelskiego. 

1. KSP Kielce, woj. świętokrzyskie
2. KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
3.  UKP Suchowiczteam Wólka Panieńska, 

woj. lubelskie
4. AKF Wisła Brzeźnica, woj. małopolskie
5.  LUKS Astoria Szczerców Junior,  

woj. łódzkie

6.  KS SPEC Stal Łańcut,  
woj. podkarpackie

7.  LKS Plon Błotnica Strzelecka,  
woj. opolskie

8.  ULKS Prometeusz Tuchomie,  
woj. pomorskie

9. SP 2 Milicz, woj. dolnośląskie

Klasyfikacja końcowa

KSP Kielce wygrywa po raz pierwszy w historii turnieju

W dniach 18–21 lipca w Zamościu odbył się 22. Finał Centralny 
Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra 
Czeka”. Startowało 9 drużyn. Turniej wygrał KSP Kielce (woj. 
świętokrzyskie), który w finale pokonał 1:0 KKPK Medyk 
Konin (woj. wielkopolskie). Najlepszą zawodniczka została 
Jagoda Wróbel z UKP Suchowiczteam Wólka Panieńska, kró-
lową strzelczyń Amelia Kopp z KKPK Medyk Konin, zwykle 
grająca w klubie na pozycji... bramkarki (!), najlepszą bramkar-
ką Anastazja Dec z KS SPEC Stal Łańcut. W sumie rozegrano 
21 meczów, strzelono 93 bramki. 

22. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turniej LZS Dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka” 

Za mość



s i e r p i e ń  2 0 2 2 s i e r p i e ń  2 0 2 2 17

Po krótkiej uroczystości otwarcia turnieju 
w zasadzie natychmiast przystąpiono do 
rozgrywania meczów. W fazie eliminacyjnej 
drużyny podzielono na 3 grupy – zwycięzcy 
grup i drużyny, które zajęły drugie miejsca 
przechodziły do gry o miejsca 1 – 6, pozo-
stałe grały o miejsca 7 – 12. Po tej fazie 
z turniejem pożegnała się drużyna LKS 
Radziszowianka Radziszów, która w grupie 
liczącej 5 drużyn zajęła ostatnie miejsce i 
zakończyła turniej na 13 miejscu. 

Grupę A wygrała drużyna LKS Iskra 
Kochlice (woj. dolnośląskie), drugie miej-
sce zajęła drużyna z woj. łódzkiego LKS 
Macovia Maków. W grupie B najlepsza była 
ekipa z woj. pomorskiego AP Kowale, dru-

gie miejsce zajął LZS Starowice z woj. opol-
skiego. W grupie C pierwsze miejsce zajęło 
AP Calcio Wągrowiec, na drugim uplasował 
się zespół GLKS Wilkowice. Następnie dru-
żyny te zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwszą wygrała Akademia Piłkarska z 
Wągrowca, drugą GLKS Wilkowice – i to 
one zmierzyły się w finale. Po raz drugi 
w tym turnieju lepsza okazała AP Calcio 
– w fazie eliminacyjnej pokonali piłka-
rzy z Wilkowic 2:0. Jak poinformowano, 

zwycięzcy turnieju, postanowili przeka-
zać puchar na licytację, a pieniądze prze-
znaczyć na cel charytatywny. Drużyna z 
Wągrowca w całym turnieju nie przegrała 
żadnego meczu – raz zremisowała z MLKS 
Znicz Biała Piska, który zajął w turnieju 8 
miejsce.

W meczu o trzecie miejsce drużyna AP 
Kowale wygrała 3:1 z LKS Iskra Kochlice i 
zajęła trzecie miejsce. 

Puchary, medale i nagrody na zakoń-
czenie turnieju wręczali drużynom prezes 
Rady Głównej KZ LZS, poseł Mieczysław 
Kazimierz Baszko, wiceprezes RG KZ LZS, 
przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie Józef Poterucha, gospo-
darz imprezy oraz prezes LZPN Zbigniew 
Bartnik.

Prezes M. K. Baszko po turnieju powie-
dział m.in. Nasz turniej to wielka szansa 
dla tych chłopców z małych miejscowości. 
Przyjazd na turniej ogólnopolski i zmierze-
nie się z drużynami z innych województw 
to olbrzymie wyzwanie i wielkie emocje, 
dla trenerów zaś moc doświadczeń. W tur-
nieju startowało wielu bardzo dobrych i 
dobrych zawodników, a finałowy mecz stał 
na poziome godnym ogólnopolskich zawo-
dów. Trenerzy naszej Kadry Polski LZS będą 
mieli trudny wybór.

Przypominamy, że w ubiegłym roku 
powstał pomysł, by po każdym turnieju 

„PKCz” tworzyć Kadrę Polski LZS U16, 
która następnie przez cały rok rozgrywałaby 
mecze z drużynami najlepszych klubów w 
Polsce. W 2021 roku nasza kadra rozegra-
ła 3 takie mecze, m.in. z Akademią Legii 
Warszawa. Zapewne skład naszej reprezen-
tacji poznamy już wkrótce.

Kilka zdań o tegorocznym zwycięz-
cy naszego turnieju. Akademia Piłkarska 
Calcio Wągrowiec istnieje od 2016 roku, to 
autorski projekt Dawida Jasińskiego, piłka-
rza, i trenera. Dawid Jasiński jest w wieku 
Roberta Lewandowskiego, a urodził się w 
tym samym mieście co Zbigniew Boniek 
musiał więc zostać piłkarzem. Wyjaśnijmy 
także nazwę Calcio – to po włosku piłka 
nożna. Akademia współpracuje z włoskim 
trenerem Giuseppe Coco, pracuje w niej 5 
trenerów, a młodzi zawodnicy zasilają m.in. 
AP Lecha Poznań. 

1.  KS Calcio Wągrowiec,  
woj. wielkopolskie

2. GLKS Wilkowice, woj. śląskie
3. AP Kowale, woj. pomorskie
4. LKS Iskra Kochlice, woj. dolnośląskie
5. LZS Starowice, woj. opolskie
6. LKS Makovia Maków, woj. łódzkie
7.  KS Wierna Małogoszcz,  

woj. świętokrzyskie

8.  MLKS Znicz Biała Piska,  
woj. warmińsko-mazurskie

9. LKS Kopytowa, woj. podkarpackie
10.  KS Sparta Mochowo,  

woj. mazowieckie
11. ZS Krasnobród, woj. lubelskie
12. LKS Promień Mońki, woj. podlaskie
13.  LKS Radziszowianka Radziszów,  

woj. małopolskie

Klasyfikacja końcowa

KS Calcio Wągrowiec – pierwszy raz w turnieju i wygrywa

38. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turniej LZS Chłopców
„Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza

38. Finał Centralny Ogólnopolskiego Turniej LZS Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza, który odbył się w 
dniach 25-29 lipca w Zamościu, wygrali piłkarze z województwa wielkopolskiego – drużyna AP Calcio Wągrowiec, która w walce o 
pierwsze miejsce pokonała 1:0 GLKS Wilkowice (woj. śląskie) – ubiegłorocznego zwycięzcę. Puchar najlepszej drużynie wręczył pre-
zes Rady Głównej KZ LZS, poseł Mieczysław Kazimierz Baszko. W turnieju startowało 13 drużyn. Rozegrano 44 mecze, strzelono 140 
bramek. Cały turniej oglądali trenerzy Kadry Polski LZS – Rafał Kaczmarczyk i Paweł Radecki. To oni spośród uczestników tego turnieju 
wybiorą naszą nową drużynę reprezentacyjną. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Maksymiliana Czajkę z LKS Iskra Kochlice, 
królem strzelców został Oskar Radzikowski z MLKS Znicz Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie), a najlepszym bramkarzem Mateusz 
Dolata z AP Calcio Wągrowiec.

 I m p r e z y  d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T
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1. LKSz GCKiP Czarna, woj. podkarpackie
2. LKSz GCKiP Czarna II 
3. UKS Rodło Opole, woj. opolskie
4.  KS Hetman Koszalin,  

woj. zachodniopomorskie
5.  MUKS Stoczek 45 Białystok I, woj. podlaskie
6. MAT Myślenice, woj. małopolskie
7. UKS Giecek Radków, woj. dolnośląskie

8.  LZS CKTiS Biskupiec I,  
woj. wramińsko-mazurskie

9. UKS Pałac Nieborów I, woj. łódzkie
10. MGLKS Parnas Oława, woj. dolnośląskie
11.  TSz Skoczek Sędziszów Małopolski I,  

woj. podkarpackie
12. MUKS Stoczek 45 Białystok II
13. UKS Goniec Staniątki, woj. małopolskie

14.  CLKS Mazovia Ciechanów,  
woj. mazowieckie

15. LKS Chrobry Gniezno, woj. wielkopolskie
16.  MLKS Nadnarwianka Pułtusk,  

woj. mazowieckie
17. UKS Pałac Nieborów II
18. TSz Skoczek Sędziszów Małopolski II
19. LZS CKTiS Biskupiec II

Finał Centralny 64. Ogólnopolskiego Ma-
sowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą 
Wieżę” odbył się w dniach 11 – 17 lipca na w 
sali Oranżerii Muzeum Romantyzmu – Ze-
społu Pałacowo-Parkowego, mieszczącego 
się na terenie zabytkowego 22-hektarowego 
parku w Opinogórze Górnej (woj. mazo-
wieckie). Już po raz drugi z rzędu udaje się 
nam zachować dawną tradycję rozgrywania 
turnieju w pięknych, dostojnych salach zam-
ków, muzeów, pałaców. Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze to malowniczy obiekt, 
będący niegdyś dworkiem szlacheckim rodu 
Krasińskich, miejscem, gdzie jeden z naj-
słynniejszych polskich poetów — Zygmunt 
Krasiński spędził swoją młodość. 

W turnieju startowało 19 drużyn z 10 wo-
jewództw — łącznie 84 zawodników (77 z 
rankingiem FIDE), w tym 7 mistrzów FIDE 
i 2 kandydatów na mistrza FIDE. Finał roze-
grano systemem szwajcarskim na dystansie 
9 rund, tempo gry 90 minut + 30 sekund na 
ruch. Partie były transmitowane on-line na 
stronie turniejowej Chessarbiter Pro. Tur-
niej zgłoszono do klasyfikacji rankingowej 

FIDE. Rozgrywki sędziowali: sędzia głów-
ny Marian Rutkowski oraz Mirosław i Pa-
weł Orłowscy.

12 lipca uroczystego otwarcia turnieju do-
konali dyrektor turnieju Katarzyna Choroś 
oraz prezes klubu CLKS Mazovia Ciecha-
nów Krzysztof Talak, który powitał uczest-
ników finału w imieniu prezesa Krajowego 
Zrzeszenia LZS Mieczysława Kazimierza 
Baszko. Ponadto podczas otwarcia głos za-
bierali: prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński, poseł Ziemi Ciechanowskiej Anna 
Cicholska, przedstawiciel marszałka woj. 
mazowieckiego Adama Struzika — Rafał 
Woźnowski, który odczytał list skierowany 
do uczestników przez marszałka oraz pre-
zes Polskiego Związku Szachowego Rado-
sław Jedynak. Na zakończenie uroczystości 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński 
rozegrał partię parkowych szachów z mło-
dym mistrzem ze swojego miasta Alanem 
Martelą. Chłopiec wylicytował ją podczas 
ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Grano tempem po 5 minut 
na zawodnika, więc i umiejętności biegowe 

grały rolę. Prezydent został pokonany.
Od kilku już lat nasz turniej tchnie mło-

dością, o „Złotą Wieżę” walczą drużyny, w 
których dominują zawodnicy urodzeni w 
2000 roku lub młodsi. W tym roku takich 
szachistów było 61. Najmłodsi to Aleksan-
der Kopacki z LZS CKTiS Biskupiec I i Jan 
Szeszycki z LKS Chrobry Gniezno — obaj 
rocznik 2013. Najstarszym grającym uczest-
nikiem tej edycji była legenda „Złotej Wie-
ży”, 81-letni FM Dionizy Barwiński z MLKS 
Nadnarwianka Pułtusk, który w naszym tur-
nieju uczestniczy od ponad 50 lat! 

Na poszczególnych szachownicach naj-
lepsi byli: szachownica I — FM Filip Łuczak 
KS Hetman Koszalin, szachownica II — 
FM Tymon Czernek LKSz GCKiP Czarna 
II, szachownica III — Wiktor Golis LKSz 
GCKiP Czarna I (najlepszy wynik turnieju), 
szachownica IV — WCM Martyna Starost-
ka UKS Rodło Opole (najlepsza wśród 22 
kobiet).

Większość czasu uczestnicy spędzali przy 
szachownicach, w przerwach i podczas cza-
su wolnego mogli zwiedzać Muzeum Ro-
mantyzmu i znajdujące się w nim obiekty, 
atrakcje turystyczne Ciechanowa, gdzie byli 
zakwaterowani. Odbył się także konkurs 
strzelecki (najlepsi otrzymali specjalne sta-

LKSz GCKiP Czarna wygrywa po raz Szósty  
z rzędu „Złotą Wieżę”

Po raz szósty z rzędu turniej o „Złotą Wieżę” wygrała drużyna LKSz GCKiP Czarna (woj. podkarpackie), w tym roku w składzie: FM 
Mieszko Miś (lat 19), CM Tomasz Mika (lat 27), Wiktor Golis (lat 10) i Magdalena Pawicka (lat 15). Do Czarnej na kolejny rok powędruje 
Puchar Przechodni naszego ambasadora arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy. Jeśli wygrają też w przyszłym roku, puchar przejdzie na ich 
własność. W turnieju w Opinogórze startowało 19 drużyn. Bezpośrednim organizatorem turnieju był klub CLKS Mazovia Ciechanów.

Opinogór a 

Klasyfikacja końcowa
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tuetki podczas zakończenia imprezy) oraz 
spływ kajakowy rzeką Łydynią. Zorganizo-
wano również na terenie muzeum spotkanie 
integracyjne przy grillu, w którym uczest-
niczył m.in. prezes RG KZ LZS Mieczysław 
Kazimierz Baszko.

Turniej zakończył się 17 lipca. Uroczy-
stość prowadził sędzia Marian Rutkowski, a 
szachistów dekorowały: poseł Ziemi Ciecha-
nowskiej Anna Cicholska, przedstawicielka 
Biura KZ LZS w Warszawie Iwona Kusińska-
Kania oraz dyrektorka turnieju Katarzyna 
Choroś. Wszystkie drużyny otrzymały oko-
licznościowe medale, puchary w kształcie 

drewnianych wież i dyplomy oraz koszulki. 
Najlepsi na szachownicach otrzymali: bierki 
szachowe drewniane, szachownice drewnia-
ne grawerowane, różne gadżety oraz książkę 
„Wybrane partie szachowe Jana-Krzysztofa 
Dudy” z autografem arcymistrza.

Bezpośrednim organizatorem turnie-
ju była CLKS Mazovia Ciechanów — klub 
znany od lat z sekcji podnoszenia ciężarów, 
jego zawodnicy zdobywają tytuły mistrzów 
Polski, Europy i świata (z tego klubu wy-
wodzi się także pierwszy zawodnik, który 
wywalczył w barwach LZS medal olimpijski 
— był to Ireneusz Paliński, złoty medalista 

w podnoszeniu ciężarów z IO w 1960 roku). 
W tym roku „Mazovia” powołała w klubie 
nową sekcję — szachową (w planach jest też 
sekcja bokserska). 

Współorganizatorami, partnerami i spon-
sorami turnieju byli: Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, Miasto Cie-
chanów, Powiat Ciechanowski, Gmina Opi-
nogóra Górna, Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze, Polski Związek Szachowy, Ma-
zowiecki Związek Szachowy oraz PZU S.A., 
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ECO Harpo-
on Recycling Rejowiec Fabryczny, Sunrise 
Chess&Games — szachowo.pl.

Okres po 60. roku życia może być czasem 
doświadczania życia we wszystkich jego bar-
wach poprzez nowe wyzwania, spełnianie 
swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną 
przygodę oraz korzystaniem z różnych form 
aktywności fizycznej. Szczególnie to ostatnie 
jest bardzo istotne. Osoby starsze powinny 
być przekonane, że zdrowy styl życia, aktyw-
ność fizyczna, zdrowy sposób odżywiania 
są kluczowe dla jakości ich życia i zachowa-
nia jak najdłużej niezależności od pomocy 
innych osób. Jak ich do tego przekonać? 
Najlepiej zrobią to ich rówieśnicy, lokalni 
liderzy, dla których aktywność fizyczna jest 
stylem życia lub ci, którzy chcą, by tak było.

Od kilku już lat Krajowe Zrzeszenie LZS 
organizuje szkolenie pod nazwą „Aktywny 
Senior LZS”, które w tym roku odbyło się 
w dniach 26-29 maja w Mielnie. Wzięło 
w nim udział 35 uczestników oraz kadra 
szkoleniowa. Uczestnikami szkolenia byli 
organizatorzy sportu i życia sportowego dla 
seniorów w środowisku wiejskim, w tym 
działacze i pracownicy jednostek LZS.

W części teoretycznej odbyły się dwa 
bardzo interesujące wykłady. Profesor 
Ewa Kozdroń z Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie mówiła nt. 

„Aktywności fizycznej seniorów”. Z kolei 
dietetyk Aldona Lewita-Paszko z Poradni 
„Dietetyczne Niebo” w Koszalinie omówiła 
prawidłowe żywienie seniorów w zakresie 
profilaktyki nadwagi i otyłości oraz dokona-
ła analizy składu ciała uczestników. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nor-
dic walking przeprowadził dr Mirosław 
Bierkus, trener nordic walking, osoba znana 
społeczności uprawiającej „chodzenie z kij-
kami” – 12 lat temu został drużynowym 
mistrzem świata w nordic walking. Jego 

zajęcia przyniosły uczestnikom szkolenia 
sporo radości, a niektórym też „zakwasów”. 
Najbardziej do gustu przypadła im propo-
nowana jako rozruch przed wyruszeniem 
w trasę gimnastyka na… siedząco. Pokazał, 
że prawidłowe wykonywanie ćwiczeń w tej 
pozycji może przynieść takie same skutki, 
jak wykonywanie ich stojąc.

Mamy nadzieję, że wiele ze zdobytych 
na szkoleniu doświadczeń, nasi uczestnicy 
wcielą w życie w swoich klubach i środo-
wiskach. 

I m p r e z y  d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S i T
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Celem projektu „Aktywna Wieś” jest 
popularyzacja sportu i rekreacji, promocja 
zdrowego i aktywnego stylu życia, głównie 
w środowisku wiejskim. Projekt realizo-
wany jest na terenie 16 województw, w 
jego ramach odbędą się lokalne imprezy 
sportowo-rekreacyjne w formie festynów, 
spartakiad, igrzysk. W ich programie znajdą 
się różne konkurencje sportowe. Ich wybór 
będzie zależał od możliwości infrastruktury 
sportowej, koncepcji organizatorów oraz 
tradycji danego regionu. Zależy nam, by 
wśród nich znalazły się gry i zabawy ludo-
we – warto je odszukać i przypomnieć 
– przecież to nasze dziedzictwo narodowe. 
Dodatkowo odbędą się konkursy wiedzy 
o regionie, ze szczególnym uwzględnie-
niem jego historii i tradycji patriotycznych. 
Imprezom towarzyszyć będą występy zespo-
łów ludowych, orkiestr dętych, pojawią się 
stoiska z wyrobami produktów regional-
nych, odbędą się prozdrowotne warsztaty 
edukacyjne, pokazy straży pożarnej, różne-
go rodzaju wystawy.

Za realizację programu sportowego i 
rekreacyjnego odpowiadają organizatorzy 
LZS. Głównym partnerem LZS są przy tym 
projekcie samorządy lokalne. Do współor-
ganizacji imprez zostały zaproszone m.in.: 
Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Rady Sołeckie, Lokalne 
Or ga niza cje Turystyczne i Lokalne Grupy 
Dzia łania. Patronat honorowy nad zawoda-

mi obejmują wójtowie, burmistrzowie oraz 
marszałkowie województw.

Wiele z tych imprez już za nami. I 
tak 12 czerwca na obiektach sportowych 
LZS w Ręcznie odbyły się Wojewódzkie 
Igrzyska LZS „Aktywna Wieś” pod patro-
natem Marszałka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 500 osób. Równocześnie z 
igrzyskami odbywał się Rodzinny Piknik 
Gminy Ręczno, dzięki któremu Ręczno tego 
dnia było nie tylko stolicą sportu, ale kultu-
ry i rozrywki.

25 czerwca na terenie Muzeum Techniki 
Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego 
w Redczu Krukowym pod honorowym 
patronatem Anety Jędrzejewskiej członka 

Zarządu  Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego odbyła się impreza „Aktywna Wieś 
– Biesiada Wiejska dla Przyjaciół”. Uczest-
nicy dopisali, było ich ponad 900. 

26 czerwca w Kołczygłowach odbyły się 
pod hasłem „Aktywna Wieś” VI Igrzy-
ska Sportowe LZS o Puchar Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Mimo upalnej 
pogody około 500 uczestników z całego 
Pomorza z zaangażowaniem reprezentowało 
swoje małe ojczyzny. 

W Noskowie w powiecie jarocińskim 
(woj. wielkopolskie) 30 organizacji wzię-
ło udział w I Igrzyskach Kół Gospodyń 
Wiejskich, które odbyły się 10 lipca. 
Nagrodą główną był wyjazd do Brukseli 
na zaproszenie Andżeliki Możdżanowskiej, 

poseł do Parlamentu Europejskiego – 
wy grały ją gospodynie KGW Kowalew z 
gminy Pleszew. 

31 lipca w Wolsztynie (woj. wielkopol-
ski), pod honorowym patronatem Bur mi-
strza Wolsztyna, odbyła się impreza Wol-

sztyń ska Aktywna Wieś 2022. W rywa-
lizacji uczestniczyły 6-8-osobowe druży-
ny. Zaproponowano im m.in. następujące 
konkurencje: wyścigi kapsli, gra w noże, 
toczenie fajerki, rzut beretem, strzelanie z 
wiatrówki. Zwyciężyła ekipa z Chorzemina.

31 lipca w Szczebrzeszynie (woj. lubelskie) 
odbyły się XXIII Wojewódzkie Igrzyska 
Rekreacyjno-Sportowe LZS pod honoro-
wym patronatem Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Towa-
rzyszyły im VIII Letnie Igrzyskach Seniorów 
„Lubelszczyzna 2022” oraz rozgrywane po 
raz pierwszy Wojewódzkie Igrzyska LZS 
„Aktywna Wieś”, w których udział wzięło 
10 reprezentacji sołeckich. Przygotowano 
dla nich 7 konkurencji m.in.: dojenie sztucz-
nej krowy, slalom z taczką wypełnioną kost-
ką słomy, rzut podkową do celu, strzelanie z 
łuku, narty integracyjne. Wygrała drużyna 
sołecka Gardzienice II. 

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Katowicach i LKS Tempo Puńców zorga-
nizowały 13 sierpnia na stadionie „Tempa” 
imprezę sportowo-rekreacyjną „Aktywna 
Wieś” dostępną dla wszystkich chętnych. 
W programie były atrakcyjne gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych. Odbyło się m.in. 
szkolenie z nordic walking, pokaz strażacki 
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Tradycyjne kołacze zapewniły panie z Koła 
Gospodyń – Fajer Babki Puńców, grilla 
miejscowa OSP – były kiełbaski, krupniok i 
karczek z kapustą, placki na blasze z wyrzo-
skami serwowali członkowie LKS Tempo 
Puńców. Wszystko zakończyła wspólna 
zabawa z regionalnymi tańcami.

Promocja sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia

Akt ywna Wieś d o f i n a n s o w a n a  p r z e z  M S iT

W tym roku po raz pierwszy Krajowe Zrzeszenie LZS wspólnie z wojewódzkimi zrzeszeniami realizuje nowy projekt pod nazwą 
„Aktywna Wieś” powierzony nam przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na program składa się cykl imprez sportowo-rekreacyjnych 
na poziomie wsi, gminy, powiatu czy województwa, których zwieńczeniem będą I Ogólnopolskie Igrzyska Aktywnych Wsi. Odbędą się 
one w dniach 16 – 18 września w Krasnobrodzie (woj. lubelskie). Igrzyska Honorowym Patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryk Kowalczyk.
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Rządowy Program Klub powstał w Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki w 2016 roku. 
Po raz pierwszy w historii małe i średnie 
kluby miały otrzymać bezpośrednie wspar-
cie z ministerstwa. Dzięki programowi klu-
by mogły częściowo dofinansować wyjazdy 
dzieci na obóz sportowy, opłacić pracę tre-
nera czy zakupić sprzęt sportowy. 

Od czasu uruchomienia nakłady na pro-
gram wzrosły o 190 procent – z blisko 24 
mln zł w 2016 roku do 69,1 mln w roku 
2022. W sumie w latach 2016–2022 prze-
znaczono na program 324,1 milionów zło-
tych!

Dotychczas dzięki programowi zakupiono 
ponad milion sztuk sprzętu sportowego oraz 
dofinansowano ponad 4,5 tysiąca obozów 
sportowych, corocznie ze wsparcia finan-
sowego skorzystało od 5 do ponad 8 tysię-
cy trenerów i instruktorów. Dane te ulegną 
zmianie po VII edycji Programu.

W 2022 roku Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w wyniku konkursu wybrało Operato-
ra Krajowego, którym zostało Krajowe Zrze-
szenie LZS. 7 kwietnia rozpoczął się nabór 
wniosków, które można było składać do 6 
czerwca 2022 roku. 

28 czerwca w siedzibie PKOL w Warsza-
wie odbyła się konferencja prasowa zorga-
nizowana z okazji rozstrzygnięcia naboru 
wniosków, w której udział wzięli minister 
sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz 
Prezes Krajowego Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe Mieczysław Kazimierz 
Baszko. Już na początku konferencji mini-
ster Bortniczuk poinformował, że podjął 
decyzję o powiększeniu budżetu programu 
z 66,5 mln złotych do 69,1 mln! Dzięki temu 
wszystkie kluby, które spełniły wymogi for-
malne i prawidłowo złożyły wnioski, uzy-

skały dofinansowanie! Beneficjentami zo-
stało 5766 klubów. Wszystkich wniosków 
złożono 6780. Najwięcej pieniędzy dostaną 
kluby z woj. małopolskiego, mazowieckiego, 
podkarpackiego i śląskiego – w tych woje-
wództwach zarejestrowanych jest najwięcej 
klubów w Polsce. 

Na naborze wniosków i otrzymaniu do-
tacji program się nie kończy. Przed nami 
kontrole i sprawozdania – te od klubów i to 
główne składane przez Operatora Krajowe-
go do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5766 klubów – 69,1 mln zł dotacji – Rządowy Program 
Klub 2022

31 lipca 2022 roku w Łebczu (woj. 
pomorskie) uroczyście otwarto Muzeum 
Sportu Wiejskiego – ta data zapisze się 
złotymi głoskami w historii Ludowych 
Zespołów Sportowych. Muzeum upamięt-
nia dorobek tysięcy sportowców, trenerów, 
działaczy sportowych i przyjaciół LZS od 
1946 roku do dziś. To prawie 3 tysiące eks-
ponatów, co prawda głównie z Pomorza, ale 
dary płyną też z innych stron Polski. 

Przypomnieć należy, że „początkiem” 
Muzeum było przygotowanie w 2021 roku 
w Luzinie – wystawy z okazji 75-lecia LZS 
na Pomorzu. Przez ponad półtora roku 

materiały do niej zbierał jej pomysłodawca 
Jan Trofimowicz, wiceprezes Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS i miłośnik historii, obecnie 
też kustosz muzeum. Następnie przez długie 
miesiące nadzorował prace modernizacyj-
ne budynku dawnej szkoły podstawowej 
w Łebczu, w której mieści się muzeum. 
Wraz z nim pracowało dziesiątki ludzi i 
firm zaprzyjaźnionych z pomorskim LZS, 
to dzięki nim udało się otworzyć muzeum 
w niecały rok.

Wśród wielu gości zaproszonych na 
uroczystość otwarcia Muzeum byli także 
marszałek województwa pomorskiego Mie-

czysław Struk oraz prezes Krajowego Zrze-
szenia LZS, poseł Mieczysław Kazi mierz 
Baszko. Obaj gratulując pomysłu i jego 
realizacji, podkreślali wartość pracy u pod-
staw, jaką w niewielkich ośrodkach sporto-
wych, na terenach wiejskich i małych miast 
wykonują działacze, trenerzy i instruktorzy 
LZS. Często klub, ogniwo sportowe nie-
jednokrotnie są w nich jedyną organizacją, 
która aktywizuje młode pokolenia i daje mu 
szansę rozwoju.

Czerwoną-białą wstęgę przy wejściu do 
muzeum wspólnie przecięli liczni goście 
ho no rowi oraz gospodarze wraz z nestorem 
97-letnim Bohdanem Czarneckim – pio-
nierem LZS na Ziemi Sztumskiej.

W czasie tak wielkiego wydarzenia nie 
mogło zabraknąć wyróżnień – kilkadziesiąt 
osób otrzymało medale „De nihilo nihil 
fit”  (Nic z niczego nie powstaje) przyznane 
przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
oraz odznaki „Za Zasługi dla Sportu” przy-
znane przez Minister Sportu i Turystyki 
Kamila Bortniczuka. 

Potem był czas na zwiedzanie, szuka-
nie siebie na zdjęciach sprzed lat, wpisy 
do kroniki muzeum, wspólne fotografie. 
Partnerem wydarzenia było PZU S.A.

I m p r e z y  d o f i n a n s o w a n e  p r z e z  M S iT

M u z e u m  S p o r t u  W i e j s k i e g o  w  Ł e b c z u  o t wa r t e !
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Plon Twojej pracy 
pod szczególną ochroną

PZU UPRAWY

Zyskaj dopłatę z budżetu państwa – nawet do 65% 
wysokości składki dla dotowanych ubezpieczeń upraw. 

Skontaktuj się z nami – pzu.pl, 600 600 601 
Opłata zgodna z taryfą operatora   

MATERIAŁ
MARKETINGOWY

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje 
o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU Uprawy, 
dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.
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KrAJOWe ZrZesZenie LudOWe ZespOŁy spOrTOWe

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


