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Do konkursu „Karol” zgło si ły się 164 
jed nost ki or ga ni za cyj ne. Są to naj-

częściej klu by, LZS-y, UKS, za rzą dy gmin-
ne sto wa rzy szeń. Re pre zen tu ją wszyst kie 
16 wo je wództw. Zgło szo nych im prez jest 
o wie le wię cej, moż na przy jąć, że po nad 
500. Dla cze go? Wie lu uczest ni ków kon kur
su zgło si ło wię cej niż jed ną im pre zę. Nie wąt
pli wie ko mi sje kon kur so we bę dą miały nie 
tyl ko spo ro pra cy ale i trud ny wy bór.

Konkurs „Karol” to nowy projekt Mi ni
ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki realizowany 
przez Kra jo we Zrze sze nie LZS wspólnie 
z województwami. W konkursie wybra
ne zostaną naj lep sze ini cja ty wy z za kre su 
upo wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej i spor tu 
wśród dzie ci i mło dzieży w śro do wi sku 
wiej skim. 

Kon kurs opar ty jest o prze sła nie Ja na 
Pa wła II skie ro wa ne do lu dzi spor tu: „Sport 
to zdro wie, ale także szko ła życia wy ra bia
jąca oso bi sty cha rak ter i ucząca wspól ne go 
działa nia”. 

W kon kur sie mo gą uczest ni czyć jed nost ki 
z oso bo wo ścią praw ną pro wa dzące sta tu to
wą dzia łal ność w za kre sie upo wszech nia nia 

kul tu ry fi zycz nej i spor tu wśród dzie ci i mło
dzieży: klu by spor to we (np. UKS, ULKS, 
ULPKS, LKS), sto wa rzy sze nia spor to we, 
zwią zki sto wa rzy szeń spor to wych szcze bla 
gmin ne go. Do kon kur su mo gą być zgła sza
ne pro jek ty w for mie im prez re kre acyj no 
spo rt owych, fe sty nów, tur nie jów i in nych 
im prez dla dzie ci i mło dzieży – rów nież 
o cha rak te rze ro dzin nym i in te gra cyj nym, 
pro mu jące ak tyw ny wy po czy nek, wy ko rzy
stu jące edu ka cyj ne, wy cho waw cze i proz dro
wot ne war to ści spor tu oraz służące or ga ni
zo wa niu cza su wol ne go dzie ci i mło dzieży, 
a także ini cja ty wy po łączo ne z pro mo cją 
ist nie jących obiek tów spor to wych i po wsta
jących w ra mach pro gra mów in we sty cyj
nych Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. 

Pro jek ty mo gą być wspie ra ne or ga ni za cyj
nie i fi nan so wo przez sa mo rządy lo kal ne, 
dy rek cje szkół, or ga ni za cje po za rządo we, 
lo kal ne sto wa rzy sze nia, itp. 

Zgło szo ne im pre zy mu szą być zre ali zo wa
ne od 1 kwiet nia do 30 wrze śnia 2009 ro ku. 
Do 5 paździer ni ka na leży przy słać spra woz
da nie, a do 25 paź dzier ni ka kon kurs zo sta
nie roz strzy gnięty. Na gro dy i wy różnie nia 

to środ ki fi nan so we na za kup sprzę tu spor
to we go od 35 tys. zł za 1. miej sce do 7 tys. 
za miejsce od 1132. 

Jakie są kryteria oceny? Najwięcej punk
tów bo 25 można uzyskać za dokumentację 
imprezy (plakaty, afisze, zaproszenia, scena
riusze otwarcia, zakończenia itp.), 20 punk
tów za innowacyjność i dostępność projek
tu, po 15 pkt m.in. za wsparcie finansowe 
samorządu lokalnego, udział rodzin i osób 
niepełnosprawnych, promocję projektu w 
mediach i udział sponsorów. 

Oce nie koń co wej zo sta ną pod da ne dwa 
pro jek ty z każ de go wo je wódz twa. Za koń
cze nie kon kur su, ogło sze nie wy ni ków i wrę
cze nie na gród od bę dzie się na uro czy stym 
spo tka niu z udzia łem wszyst kich lau re atów 
kon kur su. 

Przy po mi na my tym, któ rzy zgło si li się do 
kon kur su o sta ran nym przy go to wa niu do ku
men ta cji – mu si ona zwie rać od po wie dzi (w 
tym do ku men ty) na wszyst kie wy mie nio ne 
w re gu la mi nie „Kry te ria oce ny pro jek tów”. 
Im pre zy zgło szo ne do kon kur su bę dą wi zy
to wa ne przez przed sta wi cie li Kra jo we go 
Zrze sze nia LZS i zrzeszeń wojewódzkich.

Ponad 500 imprez

Ogól no pol skie Olim
pia dy Mło dzie ży roz gry
wa ne są od 1995 ro ku w 
czte rech blo kach: spor ty 
zi mo we, bie gi prze ła jo we, 
spor ty ha lo we, spor ty let
nie. W tym ro ku Mi ni ster
stwo Spor tu i Tu ry sty ki 

or ga ni za cję OOM w spor tach zi mo wych 
po wie rzy ło woj. pod kar pac kie mu, bie gów 
prze ła jo wych – woj. lu bel skie mu, spor tów 
ha lo wych – woj. świę to krzy skie mu, a woj. 
ma ło pl skie mu – spor tów let nich. 

Za koń czo na zo sta ła OOM w spor tach 
ha lo wych – roz gry wa no ją w dniach 26 
kwiet nia – 10 ma ja w 12 mia stach woj. 
świę to krzy skie go. Ry wa li zo wa no w 19 dys
cy pli nach, ta kich jak: bad min ton, ju do, 
ko szy ków ka, siat ków ka, pił ka ręcz na, za pa
sy, te nis sto ło wy, pod no sze nie cię ża rów czy 
ta ekwon do. 

Kla sy fi ka cję ge ne ral ną wy gra ło woj. ma zo
wiec kie, przed ślą skim i wiel ko pol skim. Kla
sy fi ka cję klu bów wy grał MKS Ku sy Szcze
cin, na 3. miej scu upla so wał się nasz klub 
Ce ment Gryf Chełm, na 8. Vic to ria Ja wor, 
na 20. WLKS Sie dl ce Iga nie No we, na 22. 
Agros Ża ry (skla sy fi ko wa no 810 klu bów). 

Przyj rzyj my się wy stę po wi na szych za wod
ni ków i klu bów w dys cyp li nach wio dą cych 
dla LZS. W pod no sze niu cię ża rów ko biet i 

męż czyzn (skla sy fi ko wa no 57 klu bów) – w 
pierw szej 10 tyl ko na sze klu by, naj lep szy 
CLKS Ma zo via Cie cha nów, a na stęp nie Tar
pan Mro cza i Pro mień Opa le ni ca. Te nis 
sto ło wy – star to wa ło 45 klu bów, na pierw
szych dwóch miej scach zna la zły się klu by 
zrze szo ne w LZS – GLKS Nada rzyn i LUKS 
Chełm no. W ta ekwon do olim pij skim nasz 
naj lep szy klub ULKS Bor ne Su li no wo zna

lazł się na 7. miej scu, a w ta ekwon do ITF na 
3. miej scu upla so wał się LKS Lo tos Ja błon
na, na 4. MKS Le wart Lu bar tów, na 7. KS 
Dra gon Ja nów (skla sy fi ko wa no w każ dej 
dys cy pli nie po 47 klu bów). W za pa sach 
ko biet rów nież wy star to wa ło 47 klu bów – w 
pierw szej dzie siąt ce zna la zło się 7 na szych 
klu bów – naj lep szy Ce mentGryf Chełm, 
tuż za nim WLKS Sie dl ce Iga nie No we. W 

za pa sach w sty lu wol nym męż
czyzn skla sy fi ko wa no 65 klu bów 
– na 3. miej scu upla so wał się 
Piast Wo la, na 4. Ma zow sze Te re
sin a na 5. LUKS Su ples Kra śnik. 
W za pa sach w sty lu wol nym męż
czyzn wy star to wa ły 52 klu by. W 
pierw szej dzie siąt ce zna la zło się 
7 na szych klu bów – na 2. miej scu 
AKS Piotr ków Try bu nal ski, na 3. 
Agros Ża ry, na 4. Ce mentGryf 
Chełm. W bad min to nie skla sy
fi ko wa no 43 klu by – na dwóch 
pierw szych miej scach zna la zły 
się na sze UKSy – UKS Hu bal 
Bia ły stok i UKS So kół Rop czy ce. 

Wy ni ki te po twier dza ją, że w 
na szych klu bach, któ re pre zen tu
ją dys cy pli ny wio dą ce dla LZS, 
do brze pro wa dzo na jest pra ca 
szko le nio wa. Tak trzy mać, choć 
chcia ło by się jesz cze le piej. 

XV Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży

 zgłoszono do konkursu „Karol”
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Ro sną ce za nie dba nia w dzie dzi nie fi zycz
ne go i bio lo gicz ne go roz wo ju dzie ci i 

mło dzie ży, w tym szcze gól nie wiej skiej, alar
mu ją cy stan zdro wia i spraw no ści fi zycz nej 
mło dzie ży, wzrost nar ko ma nii, al ko ho li zmu 
oraz prze stęp czo ści wśród dzie ci i mło dzie
ży wy ni ka ją cy mię dzy in ny mi z bra ku ofer ty 
roz ryw ko wej, spor to wej, wy peł nia ją cej czas 
wol ny na co dzień oraz w cza sie fe rii i wa ka
cji, brak na le ży te go wspar cia dla ini cja tyw 
lo kal nych prze ciw dzia ła nia tym zja wi skom, 
spo wo do wa ło, że Kra jo we Zrze sze nie Lu do
we Ze spo ły Spor to we po sta no wi ło bli żej 
za in te re so wać się tym pro ble mem. Za ło ży li
śmy, że jed nym z pa na ceum na po sta wio ną 
wy żej dia gno zę, mo że być zna le zie nie or ga
ni za to rów spor tu, któ rzy w gmi nie, po wie
cie, swo im śro do wi sku sta li by się ani ma to
ra mi pro pa gu ją cy mi ak tyw ność fi zycz ną i 
zdro wy styl ży cia. I tak 1 mar ca 2003 ro ku 
ru szył pro gram „Or ga ni za tor spor tu dzie ci i 
mło dzie ży oraz spor tu osób nie peł no spraw
nych w śro do wi sku wiej skim” za ak cep to
wa ny przez Mi ni ster stwo Spor tu. Pro gram 
za kła da współ fi nan so wa nie wy na gro dze nia 
dla or ga ni za to rów przez sa mo rzą dy lo kal
ne. Pra ca or ga ni za to rów w istot ny spo sób 
po win na wy peł nić brak ka dry eta to wej w 
gmi nach i po wia tach in spi ru ją cej i or ga ni zu
ją cej ży cie spo łecz ne i spor to we. Czy tak się 
sta ło? Wła śnie mi nę ło 6 lat od roz po czę cia 
re ali za cji pro gra mu przez Kra jo we Zrze sze
nie LZS. Ja kie są je go efek ty? 

Po pierw sze zgod nie z za ło że nia mi, pro
gram zak ty wi zo wał ca łe śro do wi sko wiej
skie, w tym sa mo rzą dy lo kal ne, spon so rów, 
szko ły, klu by spor to we i in ne or ga ni za cje 
i in sty tu cje dzia ła ją ce w tym śro do wi sku. 
Za owo co wa ło to zwięk sze niem ilo ści im prez 
o za się gu lo kal nym, gmin nym, po wia to wym 
czy wo je wódz kim. Za czę ły po wsta wać no we 
sto wa rzy sze nia, któ re za cel głów ny przy ję ły 
upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej np. LKS, 
UKS, ra dy gmin ne i po wia to we. 

Re ali za cja pro gra mu moż na po wie dzieć 
„wy mu sza” ak tyw ną współ pra cę sa mo rzą
dów z or ga ni za cja mi spor to wy mi, wpły wa 

na więk sze za in te re so wa nie władz sa mo
rzą do wych re ali za cją ich za dań w za kre sie 
spor tu po wszech ne go. Z dru giej stro ny uła
twia or ga ni za cjom spor to wym re ali za cję 
przy ję tych pro gra mów i tak że wy mu sza ich 
współ dzia ła nie. Owo cem te go jest wię cej 
co raz lep szych im prez spor to wych. 

Po dru gie, dłu ga per spek ty wa dzia ła nia 
nie ja ko na tu ral nie wska zu je or ga ni za to ro wi 
je go na stęp ców – mo że on wśród naj ak
tyw niej szych wo lon ta riu szy zna leźć swe go 
na stęp cę, przy go to wać go do pra cy spo
łecz nej i w ten spo sób za pew nić cią głość 
dzia ła nia. 

Pro gra mem ob ję te są oso by, któ re po sia da
ją upraw nie nia tre ne ra, in struk to ra, or ga ni
za to ra spor tu, a więc ma ją ce do świad cze nie 
w pra cy z dzieć mi i mło dzie żą. Zgło szeń do 
pro gra mu do ko nu ją ogni wa i klu by LZS, 
ra dy gmin ne, po wia to we i wo je wódz kie. 
Mu szą one jed nak przed sta wić de kla ra cje 
sa mo rzą du lub in nej in sty tu cji po twier dza ją
ce moż li wość do fi nan so wa nia wy na gro dze
nia da ne go or ga ni za to ra. Wte dy otrzy ma ją 
do fi nan so wa nie rów nież z Kra jo we go Zrze
sze nia LZS ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 

Jak spraw dza się ten pro gram? W 2003 
ro ku pro gra mem ob ję tych by ło 154 oso by, 
w 2009 jest ich 242. W 2003 ro ku naj wię cej 
or ga ni za to rów spor tu mia ło wo je wódz two 
dol no ślą skie (26) i za chod nio po mor skie 
(18). W 2009 naj wię cej or ga ni za to rów ma 
wo je wódz two lu bel skie – 39, a na stęp nie dol
no ślą skie – 29 osób i war miń sko m azu rskie 
– 22 oso by. Naj mniej or ga ni za to rów ma 
wo je wódz two ku jaw sko p omo rskie – 1. Z 
cze go wy ni ka tak du ża róż ni ca 139? Z za an

ga żo wa nia władz sa mo rzą do wych w spra wy 
spor tu na swo im te re nie oraz z ilo ści ka dry 
przy go to wa nej me ry to rycz nie do wła ści we
go peł nie nia funk cji or ga ni za to ra. Bo to kwa
li fi ka cje i do świad cze nie de cy du ją o ja ko ści 
pra cy or ga ni za to ra i są naj waż niej szym kry
te rium je go wy bo ru czy zgło sze nia. W 2008 
ro ku pro gra mem ob ję tych by ło 34 tre ne-
rów, 81 in struk to rów i 115 or ga ni za to rów. 
Ale, i to jest waż ne, po nad 96% z nich dzia ła 
na te re nie gmi ny i po wia tu. 

Wy mier ny mi efek ta mi pra cy or ga ni za to
rów jest licz ba im prez spor to wo r ekr eacy
jnych przez nich zor ga ni zo wa nych. W 2008 
ro ku 230 uczest ni ków pro gra mu zor ga ni-
zo wa ło łącz nie 12 381 im prez dla 1 172 
284 uczest ni ków z ca łe go kra ju. W pierw
szym ro ku funk cjo no wa nia pro gra mu w 
okre sie od mar ca do grud nia 2003 ro ku 154 
or ga ni za to rów z ca łe go kra ju prze pro wa dzi
ło łącz nie 5 875 im prez dla 782 617 uczest ni
ków. Ozna cza to, że w trak cie sze ścio let nie
go okre su funk cjo no wa nia pro gra mu wzro
sła bli sko dwu krot nie licz ba or ga ni za to rów 
oraz po dwo iła się licz ba im prez oraz ilość 
uczest ni ków. 

Ja kie za da nia wy peł nia or ga ni za tor? 
Or ga ni zu je im pre zy spor to wo r ekr eacy jne 
dla dzie ci i mło dzie ży oraz osób nie peł no
spraw nych – przy go to wu je re gu la mi ny, pro
mu je im pre zy na swo im te re nie, zaj mu je się 
spra wa mi or ga ni za cyj ny mi i fi nan so wy mi. 
Sta ra się or ga ni zo wać je na obiek tach bu do
wa nych w ra mach róż nych pro gra mów, jak 
„Bli sko – bo isko” czy „Mo je bo isko – Or lik 
2012”. Or ga ni zu je fi na ły za wo dów, pro wa dzi 
za ję cia re kre acyj ne, szcze gól nie w okre sach 
wol nych od na uki, np. na uka pły wa nia. 

dok. str. 4

1 mar ca 2003 ro ku ru szył pro gram „Or ga ni za tor spor tu dzie ci i mło dzie ży oraz spor tu osób nie peł no spraw nych w śro do wi sku  
wiej skim”. Wła śnie mi nę ło 6 lat od roz po czę cia re ali za cji pro gra mu przez Kra jo we Zrze sze nie LZS. Ja kie są je go efek ty? 

Or ga ni za tor spor tu 
pro fe sja wiel ce po żą da na
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W tych dzia ła niach ści śle współ pra cu je z 
LZS, LUKS, LKS. Sta ra się po zy ski wać środ
ki fi nan so we na or ga ni za cję im prez Do 
je go za dań na le ży tak że wy ła nia nie uzdol
nio nych spor to wo dzie ci i mło dzie ży na 

za wo dach ma so wych i na ma wia nie jej do 
dal sze go szko le nia w jed nost kach or ga ni za
cyj nych LZS. Or ga ni za tor po wi nien tak że 
umieć współ pra co wać z in ny mi sto wa rzy
sze nia mi i or ga ni za cja mi zaj mu ją cy mi się 
kul tu rą fi zycz ną. 

Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki współ fi
nan su je po przez KZ LZS 50% kwo ty na leż
nej or ga ni za to ro wi. W 2009 ro ku prze zna
czy ło na ten cel 1,5 mln zło tych (w 2003 
ro ku by ło to 850 tys.). Do fi nan so wa nie w 
po szcze gól nych wo je wódz twach jest zróż-
ni co wa ne, ze wzglę du na kwo ty ja kie ofe-
ru ją sa mo rzą dy lo kal ne. 

Nie wąt pli wie pro gram ten wy mu sił na 
sa mo rzą dach do strze że nie spraw kul tu ry 
fi zycz nej i spor tu w swo im śro do wi sku. Nie 
do prze ce nie nia jest tak że fakt, że or ga ni za

tor spor tu gro ma dzi wo kół sie bie wo lon ta
riu szy – lu dzi któ rym nie jest obo jęt ne to co 
dzie je się w ich miej scu za miesz ka nia, uczy 
ich or ga ni za cyj ne go fa chu – jed nym sło wem 
przy czy nia się do bu do wy spo łe czeń stwa 
oby wa tel skie go. War to na tych or ga ni za to
rów chu chać, bo prze cież w na szym kra ju 
praw dzi wych me ne dże rów spor tu moż na 
szu kać „ze świe cą”. 

Na szym zda niem pro gram ten speł nia swo
je za da nie i po wi nien być kon ty nu owa ny, ale 
wnio skiem po wta rza nym przez wszyst kich 
je go uczest ni ków jest ko niecz ność wcze sne
go pod pi sy wa nia sto sow nych umów z Mi ni
ster stwem Spor tu i Tu ry sty ki. 

Przy po mi na my o tym pro gra mie, gdyż 
uwa ża my, że cią gle jesz cze w je go re ali za cji 
tkwią ol brzy mie re zer wy. 

Or ga ni za tor spor tu
pro fe sja wiel ce po żą da na

W dniach 3031 maja w Dar ło wie od by
ły się Mi strzo stwa Pol ski Zrze sze nia 

LZS w ko lar stwie szo so wym ko biet w ka te
go rii ju nio rek i ju nio rek młod szych oraz IV 
seria Pucharu Polski. Na starcie stanęły naj
lepsze kolarki w tych kategoriach wiekowych 
w kraju. W czte rech wy ści gach kom plet zło
tych me da li i ty tu łów zdo by ły za wod nicz ki 
KK Kross Zie mia Dar łow ska. W ka te go rii 
ju nio rek dwu krot nie zło ty me dal od bie ra ła 
Agniesz ka Sa wosz. W ry wa li za cji ju nio rek 
młod szych mi strzy nią Pol ski LZS w jeź dzie 
na czas zo sta ła Ju sty na Ma zur na to miast w 
wy ści gu ze star tu wspól ne go trium fo wa ła 
Ka ta rzy na Kir schen ste in. 

W jeź dzie na czas na dy stan sie 10 km 
wśród ju nio rek młod szych wy star to wa ły 44 
za wod nicz ki, a wśród ju nio rek na dy stan sie 
15 km sta nę ło 30 za wod ni czek (re pre zen tan
tek LZS by ło o kil ka mniej, bo ten wy ścig 
był tak że IV se rią Pu cha ru Pol ski). Ju nior ki 
młod sze swój wy ścig ze star tu wspól ne go 

ro ze gra ły na tra sie li czą cej 55,4 km – star
to wa ło 43 za wod nicz ki, w tym kil ka spo za 
LZS. Ju nior ki po ty tuł mu sia ły prze je chać 
95,8 km, a by ło ich 26. 

Zmagania kolarek obserwował i medale 
wręczał m.in. Stanisław Kopeć, wiceprezes 
Krajowego Zrzeszenia LZS.

Ju nior ki – jaz da na czas

1. Agniesz ka Sa wosz (Kross Zie mia Dar
łow ska) 

2. Mał go rza ta Pio trow ska (Ogni wo 
Bo xmet Dzier żo niów) 

3. Alek san dra Ma ciąg (Kross Zie mia Dar
łow ska) 

Ju nior ki – start wspól ny

1. Agniesz ka Sa wosz (Kross Zie mia Dar
łow ska) 

2. Na ta lia Miel nik (Ogni wo Bo xmet Dzier
żo niów) 

3. Mał go rza ta Pio trow ska (Ogni wo 
Bo xmet Dzier żo niów) 

Ju nior ki młod sze – jaz da na czas

1. Ju sty na Ma zur (Kross Zie mia Dar łow
ska) 

2. Alek san dra Wi śniew ska (Ogni wo 
Bo xmet Dzier żo niów) 

3. Na ta lia Mo ryt ko (Opty Gro dzisk Ma zo
wiec ki) 

Ju nior ki młod sze – start wspól ny

1. Ka ta rzy na Kir schen ste in (Kross Zie mia 
Dar łow ska) 

2. Do mi ni ka Bor kow ska (Tar no via Tar
no wo) 

3. Ali cja Ko moś (Kross Zie mia Dar łow ska) 

Li czy ła się tyl ko Zie mia Dar łow ska
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Mistrzostwa Zrzeszenia LZS „Złote Koło”
Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego

W dniach 2931 ma ja od był XXVII 
Mię dzy na ro do wy Wy ścig Ko lar ski 

– Do bczy ce 2009 bę dą cy rów no cze śnie 
Mi strzo stwa mi Zrze sze nia LZS – „Zło te 
Ko ło” w ka te go rii ju nior oraz Me mo ria łem 
im. Jó ze fa Tro pa czyń skie go. Wy ścig ten 
uwa ża ny jest przez spe cja li stów za je den z 
naj trud niej szych w tej ka te go rii wie ko wej. 
Wy star to wa ło w nim po nad stu ko la rzy z 
Nie miec, Czech i Pol ski. Na tra sie wy co fa ło 
się aż 36 za wod ni ków! A ostat ni, III etap, 

skró co no ze 120 do 100 km z po wo du kosz
marnej pogody – ulew ne go desz czu. 

Na star cie po ja wi ła się ca ła kra jo wa czo
łów ka. Nic dziw ne go, wy ścig ten sta no wi 
do sko na łe przy go to wa nie do jaz dy w se nior
skich im pre zach. 

Ko la rze roz po czę li od eta pu jaz dy na czas 
z Dro gi ni do Brze zo wej (5 km). Dru gi etap 
– 110 km – wiódł z Do bczyc przez Cza sław, 
Ra cie cho wi ce, Tar na wę, Brze zo wą do Ła pa
no wa, a trze ci z Do bczyc do Ra cie cho wic. 

Etap jaz dy na czas był dla za wod ni ków 
Zrze sze nia mi strzo stwa mi Pol ski LZS ju nio
rów. Wy grał go Da riusz Głu szak Aza lia 
Brzó za Kró lew ska, dru gi był Woj ciech 
Mig dał WLKS Kra kus BBC Cza ja, a trze
ci Łu kasz Wi śniow ski TKK Pa cy fic SMS 
To ruń. Star to wa ło 63 za wod ni ków. 

Trze ci etap te go wy ści gu był mi strzo stwa
mi LZS w jeź dzie in dy wi du al nej ze star tu 
wspól ne go. Wy grał go Woj ciech Mig dał 
WLKS Kra kus BBC Cza ja, dru gi był Da riusz 

Głu szak Aza lia Brzó za Kró lew ska, a trze
ci Mi chał Ko sior LSKK Li tyń ski Fa zbud 
Wold. Wy star to wa ło 38 za wod ni ków. 

Ca ły wy ścig wy grał Mi chał Czer kies 
WKS Flo ta Gdy nia, dru gi był Woj ciech Mig
dał, a trze ci Da riusz Głu szak. 
Kla sy fi ka cja klu bo wa
1. WLKS Kra kus BBC Cza ja
2. TKK Pa cy fic SMS To ruń
3. LUKS Art Print Olsz tyn
4. GKS Tar no via Tar no wo PDG
5. LSKK Li tyń ski Fa zbud Wold
6. LKS Po goń Mo sto stal Pu ła wy

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li: Mi ni ster
stwo Spor tu i Tu ry sty ki, Kra jo we Zrze sze nia 
LZS, Ma ło pol skie Zrze sze nie LZS Kra ków, 
Sta ro stwo Po wia tu My śle nic kie go, Urząd 
Mia sta i Gmi ny My śle ni ce, Do bczy ce, Ra cie
cho wi ce, Ła pa nów oraz WLKS Kra kus.

Wyścig obserwował i medale wręczał 
m.in. Wacław Hurko, wiceprezes Krajowego 
Zrzeszenia LZS

W dniach 17-19 kwiet nia 2009 w Sto ku 
Lac kim od by ły się Mi strzo stwa Zrze sze nia 
LZS ka de tek i ju nio rek w za pa sach w sty lu 
wol nym. Or ga ni za to ra mi im pre zy by ło Kra
jo we Zrze sze nie LZS, Mi ni ster stwo Spor tu 
i Tu ry sty ki, Pol ski Zwią zek Za pa śni czy i 
klub WLKS Sie dl ce Iga nie No we. Na starcie 
stanęły 124 zawodniczki – 92 kadetki i 32 
juniorki. Zawody obserwował i medale wrę
czał Wacław Hurko, wiceprezes KZ LZS.

Wśród kadetek tytuły mistrzowskie zdo
były: 38 kg Mar ta Chru ściel LUKS Szczyt 
Bo gu szów Go rce, 40 kg Do mi ni ka Gra bar-
czyk WLKS Sie dl ce Iga nie No we, 43 kg Aga-

ta Ła goź na LUKS Szczyt Bo gu szów Go rce, 
46 kg Iza be la Gór ska MKS Czar ni Po ła
niec, 49 kg Pau li na Maj chrow ska LUKS 
Szczyt Bo gu szów Go rce, 52 kg Syl wia Szulc 
So bie ski Po znań, 56 kg Jo an na Kra sow ska 
ULKS Olim pij czyk Chełm, 60 kg Pa try cja 
Paw li czuk MKS Ce ment Gryf Chełm, 65 
kg Da ria Osoc ka MLKS Agros Ża ry, 70 kg 
Ol ga Gli niec ka MKS Ce ment Gryf Chełm. 

Wśród ju nio rek mi strzy nia mi zo sta ły: 44 
kg Ka ta rzy na Ol szew ska WLKS Sie dl ce 
Iga nie No we, 48 kg Pa try cja Ga jew czyk 
AKS Bia ło gard, 51 kg Na ta lia Ku śmiń ska 
LUKS Szczyt Bo gu szów Go rce, 55 kg Bar-

ba ra Wo ro no wicz MLKS Agros Ża ry, 59 kg 
Ka ta rzy na Kraw czyk MKS Ce ment Gryf 
Chełm, 63 kg Ma rze na Mi cha lik MLKS 
Agros Ża ry, 67 kg An ge li ka Ga łąz ka MLKS 
Agros Ża ry, 72 kg We ro ni ka Ma lesz ka MKS 
Ce ment Gryf Chełm. 

W kla sy fi ka cji wo je wództw (star to wa ły 
re pre zen tant ki 9 wo je wództw) wy gra ło woj. 
lu bel skie, przed ma zo wiec kim i wiel ko pol
skim. 

Naj lep sze klu by (star to wa ło 27 klu bów): 
MKS Ce ment Gryf Chełm, WLKS Sie dl
ce Iga nie No we, LUKS Szczyt Bo gu szów 
Go rce. 

W LZSach trwa let ni se zon spor to wy 
– od im prez aż się roi. Trwa ją w wo je wódz
twach eli mi na cje do XII Ogólno pol skich 
Igrzysk LZS, któ re w tym ro ku od bę dą się w 
Opo lu w dniach 2629 sierp nia. Za koń czy ły 
się eli mi na cje do XXV Ogól no pol skie go Tur
nie ju Pił kar ska Ka dra Cze ka – chłop cy i IX 
fi na łu dziew cząt. Tur nie je rozpoczną się 29 
czerwca w Słu bi cach. 

Re ali zo wa ne są im pre zy w ra mach Spor tu 
dla Wszyst kich, im pre zy dla osób nie peł
no spraw nych. Za koń czył się Zlot Tu ry stów 
Wiej skich na Lu belsz czyź nie i Ogól no pol ski 
Rajd Tu ry stycz ny „Szla kiem Nad pi licz nym” 
(re la cje z tych im prez w na stęp nym nu me
rze). Pod ko niec czerw ca za czną się kur sy 
or ga ni za to rów tu ry sty ki wiej skiej – pierw szy 

w Miel nie (COS LZS 1925 czerw ca). 
Cze ka ją nas mi strzo stwa Zrze sze nia 

w lek kiej atle ty ce (Słu bi ce), w ka ja kar
stwie, teni sie sto ło wym, łucz nic twie i 
jeź dziec twie. W Ostró dzie pod ko niec 
czerw ca roz strzy gnię ty zo sta nie Ogól
no pol ski Tur niej Sza cho wy o „Zło tą 
Wie żę”. 

Większość tych imprez ma zasięg 
ogólnopolski. Ale przecież co weekend 
w każdej małej miejscowości działa
cze LZS organizują imprezy sportowe 
– festyny, ligi dziecięce i młodzieżowe, 
zawody szkolne i imprezy integracyjne. 
Czekamy na relacje z nich. Przysyłajcie 
zdjęcia, wyniki z krótkimi relacjami, 
nasze łamy są do waszej dyspozycji.

Walczyły o tytuły na macie 

Sportowe lato w pełni
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W dniach 2324 ma ja w Mro czy od by
ły się Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rek i 

Ju nio rów do lat 20. Kla sy fi ka cję dru ży no wą 
wy grał WLKS Sie dl ce Iga nie No we, przed 
Tar pa nem Mro cza i Zni czem Bił go raj. Naj
war to ściow szy wy nik uzy skał Ad rian Zie liń-
ski z Tar pa nu Mro cza, któ ry za li czył wszyst
kie 6 po dejść i uzy skał naj lep szy te go rocz ny 
wy nik w kra ju w ka te go rii 94 kg – 371 
kg (170+201). Naj lep szą za wod nicz ką by ła 
Mar ce la Urda z WLKS Sie dl ce Iga nie No we, 
któ ra w kat. 69 kg uzy ska ła 170 kg (80+90).

Mistrzami Polski oprócz wyżej wymienio
nych zostali jeszcze następujący zawodnicy 
reprezentujący kluby naszego Zrzeszenia: 
+105 kg Krzysztof Klicki CLKS Mazovia 
Ciechanów, 48 kg Agata Fus LKS Znicz 

Biłgoraj, 53 kg Danuta Gniadek LKS 
Pogórze Gorlice, 62 kg Adam Sarzyński 
MKS Unia Hrubieszów, 58 kg Magdalena 

Talarska Tarpan Mrocza, 63 kg Joanna 
Gryczka WLKS Siedlce Iganie Nowe, 85 kg 
Tomasz Zieliński Tarpan Mrocza.

W dniach 910 ma ja ro ze gra no w Sie
dl cach Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS 

Ju nio rów do lat 20, po łą czo ne z II Me mo
ria łem im. Ire ne usza Pa liń skie go. Punk ta cję 
klu bo wą ko biet i męż czyzn wy grał WLKS 
Sie dl ce Iganie Nowe – 86 pkt., drugi był LKS 
Znicz Bił go raj – 70 pkt.,  a trzeci MKS Unia 
Hru bie szów – 60 pkt., na to miast punktację 
wo je wódz ką wygrało Ma zow sze – 132 pkt. 

W pierw szym dniu za wo dów, zda
niem fachowców, naj lep sze wy ni ki uzy ska
li: Ma rze na Kar piń ska 165 kg (75+90) i 
To masz Sie bie lec LKS Znicz Bił go raj – 277 
kg (115+162). W dru gim dniu naj le piej 
wy pa dli Ewa Mig dal z MKS Unia Hru bie
szów – 190 kg (90+100) i Łu kasz Gre la 
LUKS Gryf Buj ny – 332 kg (160+172). 

Mi strzy nia mi Z LZS w po szcze-
gól nych ka te go riach zo sta ły: 
48 kg – Aga ta Fus LKS Znicz Bił go raj
53 kg – Ma rze na Kar piń ska LKS Znicz Bił
go raj
63 kg – Jo an na Grycz ka WLKS Sie dl ce Iga
nie No we
69 kg – Ewa Mig dal MKS Unia Hru bie szów
75 kg – Mag da le na Kie tliń ska WLKS Sie dl ce 
Iga nie No we
+75 kg Ju sty na Kru zel WLKS Sie dl ce Iga nie 
No we
Mi strza mi Z LZS zo sta li: 
62 kg – Da mian Kla rec ki LUKS Gryf Buj ny
69 kg – Łu kasz Zie liń ski Ta lent Wro cław
77 kg – To masz Sie bie lec LKS Znicz Bił go raj
85 kg – Mar cin Żu raw ski AKS My śli bórz

94 kg – Grze gorz Fur ma niuk LUKS Gryf 
Buj ny
105 kg – Ra fał Le śniew ski LUKS Gryf Buj ny
+105 kg – Krzysz tof Klic ki CLKS Ma zo via 
Cie cha nów

Pod czas sie dlec kiej im pre zy star to wa li tak
że za wod ni cy ka dry na ro do wej ju nio rów do 
lat 17, spo śród któ rych naj le piej za pre zen
to wa li się Ra fał Mak son Re laks Obor ni ki 
Śl. – 241 kg (106+135) i Ka mil Szcze pa nik 
LUKS Gryf Buj ny 257 kg (112+145). 

W ra mach II Me mo ria łu Ire ne usza Pa liń
skie go wy star to wa li tak że se nio rzy. Oto zwy
cięz cy: 56 kg – Mar cin Kon dzioł ka – Unia 
Hru bieszów
62 kg – Ma rek Ho lik – Po gó rze Gor li ce
69 kg – Ja ro sław Ho lik – Po gó rze Gor li ce. 

Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS w pod no sze niu  
cię ża rów do lat 20 Siedlce 2009

Nasi najlepsi też w Mistrzostwach Polski
w Mroczy

Magdalena Talarska

Zawodniczki LKS Znicz Biłgoraj Agata Fus i Emilia 
Malec z trenerem Henrykiem Wybranowskim (z lewej)  
i wiceprezesem PZPC Zdzisławem Żołopą

Adrian Zieliński

Tomasz Zieliński
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MGLKS Tar pan Mro cza po sia da trzy sek
cje: pił ki noż nej (se nio rzy A kla sa i ju nio
rzy), pod no sze nia cię ża rów i bry dża spor to
we go. W cią gu ostat nich 9 lat klub zor ga ni
zo wał dwie waż ne im pre zy ogól no pol skie: 
w 2001 ro ku Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów i 
Ju nio rek do lat 16 w pod no sze niu cię ża rów, 
a w tym ro ku Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów 
i Ju nio rek do lat 20 w tej sa mej dys cy pli nie. 
War to w tym miej scu po in for mo wać, że 
mia sto i gmi na Mro cza li czy nie wie le po nad 
9 tys. miesz kań ców, le ży w za chod niej czę
ści wo je wódz twa ku jaw sko p omo rski ego, w 
po wie cie na kiel skim. 

Ale wróć my do spor tu. Hi sto ria klu bu 
się ga 1947 ro ku, wte dy to Ka zi mierz Bie law-
ski i Ze non Świ niar ski po wo ła li Lu do wy 
Ze spół Spor to wy. Pierw szym je go pre ze sem 
zo stał An to ni Ko wal ski, a pierw szy mi spon
so ra mi by li ap te kar ka Han na Spe ichert i 

dzier żaw cy mły na Ko wal ski oraz Go ła szew
ski. Ale tra dy cja upra wia nia spor tu jest w 
M ro czy o wie le star sza. Przed II woj ną świa
to wą dzia ła ło tu To wa rzy stwo Gim na stycz ne 
„So kół”, Przy spo so bie nie Woj sko we „PW” 
pod pa tro na tem woj ska, Brac two Kur ko we, 
Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Ka to lic kiej oraz 
bar dzo sil ne har cer stwo. Upra wia no głów nie 
lek ko atle ty kę – jej wy bit nym przed sta wi cie
lem był Wie sław Kap sa – mistrz Po mo rza 
w dzie się cio bo ju i zdo byw ca V miej sca w 
Mi strzo stwach Pol ski. W „So ko le” zaś funk
cjo no wa ła dru ży na ko szy ków ki. Nie by ło 
na to miast dru ży ny pił ki noż nej. Dla te go w 
1947 ro ku po wo ła no LZS. Roz kwit klu bu 
na stą pił w la tach pięć dzie sią tych, kie dy to 
pa tro nat nad klu bem prze jął Ze spół Pań stwo
wych Go spo darstw Rol nych, a je go pre ze
sem zo stał Jó zef Paw ło wicz, dy rek tor pe ge
eru. Za trud nio no tre ne ra, spro wa dzo no do 
klu bu pię ciu pił ka rzy z Byd gosz czy. Ze spół 
pił kar ski szyb ko awan so wał do kla sy A. 

W 1957 ro ku utwo rzo no sek cję „ma łe
go żuż la”, zgło szo ną do Pol skie go Związ ku 

Mo to ro we go. Żuż low cy z Mro czy by li jed
ny mi z lep szych w kra ju, choć na me cze, na 
któ re przy cho dzi ło na wet 3 tys. ki bi ców, jeż
dżono bar dzo da le ko – bo aż do... Le gni cy. 

W lip cu 1971 ro ku do szło do po łą cze nia 
LZS Mro cza z LKS „Or kan” Lu baszcz. Nie 
był to uda ny ma riaż. Sil niej szy wte dy, czy li 
Lu baszcz prze jął ca ły ze spół pił ki noż nej. 
Do od bu do wy sek cji pił ki noż nej i po sze
rze niu dzia łal no ści LZS przy czy nił się pod 
ko niec lat 70tych dzi siej szy bur mistrz Mro
czy Wie sław Goz dek. W 1985 ro ku dru ży na 
zno wu gra ła w kla sie A. 

W po ło wie lat 80tych pre ze sem klu bu 

zo stał Hen ryk Szy nal i jest nim do chwi li 
obec nej. W tym cza sie tak że zmie nio no 
na zwę klu bu na Tar pan Mro cza. Dla cze go 
Tar pan? Na  pew no nie od mar ki sa mo cho
du. Ini cja to rem zmia ny na zwy był Ry szard 
Ksią żek, le karz we te ry na rii (na stu diach 
grał w rug by – był re pre zen tan tem Pol ski). 
To on tre no wał za wod ni ków, i po tra fił ich, 
dzię ki so bie tyl ko zna nej me to dzie, tak przy

go to wać kon dy cyj nie, że mo gli grać nie 
je den a dwa me cze dzien nie. Gra li ra do sny i 
ży wio ło wy fut bol i stąd to przy rów na nie do 
dzi kie go, nie okieł zna ne go ko ni ka. 

Do li gi okrę go wej Tar pan Mro cza wszedł 
w se zo nie 86/87. Obec nie nie ste ty Tar pan 
gra w kla sie A. Na szczę ście na pił ce świat się 
nie koń czy, ma ją też wspa nia łych ko szy ka rzy 
i cię ża row ców. Sek cja pod no sze nia cię ża rów 
po wsta ła 12 lu te go 1997 r. z ini cja ty wy Hen-
ry ka Du eskau, Do mi ni ka Mi ko łaj czy ka i 
Hen ry ka Szy na la. Już w 1999 ro ku dru ży na 
wy wal czył awans do II li gi, a na mi strzo
stwach Pol ski se nio rów Agniesz ka Świt zdo
by ła dla klu bu pierw szy me dal – brą zo wy. 

Pre zes Hen ryk Szy nal nie ma naj now
szych da nych. Ostat nie pod su mo wa nie ro bił 
z oka zji 10l ecia ist nie nia sek cji cię ża ro wej 
w 2007 ro ku. I jak wy pa dło? Na Ogól no
pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży zdo by li 11 
me da li (7 zło tych, 2 srebr ne, 2 brą zo we). 
Na to miast na mi strzo stwach Pol ski (bez MP 
LZS) – 40 me da li (20 zło tych, 10 srebr nych, 
10 brą zo wych). W su mie z MP LZS zdo by li 
oko ło 100 me da li. Gwiaz da mi sek cji cię ża
ro wej są bra cia Ad rian i To masz Zie liń scy 
– są człon ka mi ka dry na ro do wej ju nio rów. 

Dla po rząd ku do daj my, że naj młod szą 
sek cją w klu bie jest brydż spor to wy – sport 
naj mniej wy ma ga ją cy fi nan so wo. 

Hen ryk Szy nal pod kre śla, że suk ce sy, któ
re osią gnę li, w du żej mie rze za wdzię cza ją 
spon so rom, któ rzy ofiar nie i sys te ma tycz nie 
wspo ma ga ją ich fi nan so wo. 

(fot. str 67 Jan Rozmarynowski)

Na stro nie in ter ne to wej mia sta i gmi ny Mro cza moż na prze czy tać, że MGLKS Tar pan re ali zu je za da nia Gmi ny w za kre sie spor tu 
i upo wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej oraz zrze sza lu do we ze spo ły spor to we na te re nie Mia sta i Gmi ny Mro cza. Te sło wa nie wąt pli wie 
mó wią nam ja kie miej sce na te re nie swo je go dzia ła nia zaj mu je klub. Klub, któ ry jest du mą miesz kań ców i ma uzna nie władz sa mo-
rzą do wych.

Hala sportowa w Mroczy

Pierwsze kroki przy sztandze pokazuje trener Dominik Mikołajczyk

Tar pan Mro cza
ciężarami stoi

Adrian Zieliński z trenerem Ireneuszem Chełmowskim
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Przed uro czy stym otwar ciem bie gów 
wy stą pił ze spół lu do wy Stra du nian ki, 

dzia ła ją cy przy Cen trum Kul tu ry i Spor tu 
Gmi ny Ełk z/s w Stra du nach. Przez sze reg 
dłu gich lat kie row ni kiem te go ze spo łu był 
To masz Kru piń ski. Po przez swo je dzia ła nia 
łą czył dzia łal ność kul tu ral ną ze spor to wą. 

Uro czy ste go otwar cia bie gów do ko nał 
wójt gmi ny Ełk – An to ni Po lkow ski w 
obec no ści Wal de ma ra Bu sza na, za stęp cy 
dy rek to ra De par ta men tu Spor tu War miń
sko M azu rski ego Urzę du Mar szał kow skie
go. Sę dzią głów nym za wo dów był Ja nusz 
Pa ziew ski. Z ko lei ko or dy na to rem bie gów 
od pierw szej ich edy cji jest To masz Bart-
nik, prze wod ni czą cy Gmin ne go Zrze sze nia 
LZS w Eł ku, pra cow nik Cen trum Kul tu ry i 
Spor tu Gmi ny Ełk z/s w Stra du nach. 

Pa tro nat nad bie ga mi spra wo wa li: Mi ni
ster Edu ka cji Na ro do wej, War miń sko M azu
rski Ku ra tor Oświa ty, Wójt Gmi ny Ełk i 
Sta ro sta Ełc ki. 

Ce le za wo dów by ła po pu la ry za cja bie
gów prze ła jo wych w śro do wi sku wiej skim 
i ma łych mia stecz ek, wśród dzie ci i mło
dzie ży ja ko jed nej z naj bar dziej do stęp nych 
i po pu lar nych form ak tyw no ści ru cho wej; 
roz wi ja nie po zy tyw nych cech oso bo wo ści 
m.in. ko le żeń stwa; uczcze nie pa mię ci dłu go
let nich na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne go i 
dzia ła czy spor to wych LZS, To ma sza Kru piń
skie go i Hen ry ka Li twic kie go. 

Do pi sa ła nie tyl ko po go da, ale rów nież fre
kwen cja, w za wo dach udział wzię ło po nad 
900 uczest ni ków z róż nych za kąt ków War-
mii i Ma zur. Star te rem ho no ro wym pierw
sze go bie gu by ła Ja dwi ga Kru piń ska i wójt 
gmi ny Ełk An to ni Po lkow ski. 

Wy ni ki
W ka te go rii wie ko wej klas III i młod si 

wśród uczniów szkół pod sta wo wych 1. miej
sce za ję li We ro ni ka Za wi stow ska z Pro stek 
i Bar tek Ol szew ski z Wy dmin. W ka te go rii 

wie ko wej klas IV najlepsi byli Mo ni ka Cha-
be rek z Ko żu chów, i Woj ciech An drzej z 
Ka li no wa. W ka te go rii wie ko wej klas V na 
pierwszych miejscach uplasowali się Na ta lia 
Zie liń ska ze Sprę co wa, i Ad rian Kor szuń z 
Tu ła wek. W ka te go rii wie ko wej klas VI 
wśród dziew cząt 1. miej sce za ję ła Alek san-
dra Bal ce rek z MLUKS Po je zie rza Ełc kie go, 
wśród chłop ców w tej ka te go rii najlepszy 
był Da mian Czub kow ski z Bu kwał du. W 
ka te go rii klas I szkół gim na zjal nych swo je 
bie gi wy gra li An na Do brzyń ska ze Stra dun 
i Woj ciech Szle ter z No wej Wsi Ełc kiej. W 
ka te go rii klas IIIII szkół gim na zjal nych naj
lep si by li  Na ta lia Kusz czak z Wę go rze wa i 
Mi chał Do łę ga z No wej Wsi Ełc kiej. 

W ka te go rii uczniów szkół po nad gim na
zjal nych wy gra li Pau li na Sa dow ska z ZS 
Nr 1 w Eł ku i To masz Tro chim z MLUKS 
Po je zie rze Ełc kie. 

W punk ta cji ogól nej szkół pod sta wo wych 

1. miej sce za ję ły Wy dmi ny, 2. miej sce ex 
aequo przy pa dło SP Czer won ka i SP Prost
ki. Ogó łem w bie gach wy star to wa ło 31 szkół 
pod sta wo wych. 

W punk ta cji ogól nej szkól gim na zjal nych 
1. miej sce za ję ła No wa Wieś Ełc ka, 2. Wy dmi
ny, 3. Bi sku piec. W za wo dach uczest ni czy ło 
18 szkół gim na zjal nych. W punk ta cji szkół 
po nad gim na zjal nych 1. miej sce za jął ZS Nr 
1 w Eł ku, 2. LO Orzysz , 3. No wa Wieś. 

W punk ta cji ogól nej gmin 1. miej sce za ję
ła Gmi na Ełk, 2. Gmi na Prost ki, 3. Gmi na 

Wy dmi ny. W punk ta cji ogól nej klu bów 1. 
miej sce za jął MLUKS Po je zie rze Ełc kie, 2. 
LUKS Sport z Kul tu rą z Ma zu chów ka, 3. 
LUKS Het man Ba ra no wo. 

Ko or dy na tor za wo dów ser decz nie dzię ku
je za wspar cie fi nan so we Urzę do wi Gmi ny 
w Eł ku, Sta ro stwu Po wia to we mu w Eł ku, 
War miń sko–Ma zur skie mu Zrze sze niu LZS, 
Cen trum Kul tu ry i Spor tu Gmi ny Ełk z/s w 
Stra du nach. Dzię ki otrzy ma ne mu wspar ciu 
przygotowano  bo ga te wy ży wie nie dla uczest
ni ków bie gów oraz wy ko nano w od lew ni na 
za mó wie nie me da le. 

Przy or ga ni za cji za wo dów po ma ga li stra
ża cy z OSP Ro żynsk, OSP No wa Wieś Ełc ka 
i OSP Ka łe czy ny oraz wo lon ta riu sze z ZSS w 
Stra du nach, Cheł chach, Wosz cze lach, Gim
na zjum z No wej Wsi Ełc kiej, ZS Nr 1 w 
Eł ku i za wod ni cy MLUKS Po je zie rze Ełc kie. 
Bie gi nie od by ły by się bez po mo cy po li cjan
tów z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Eł ku i 

ob słu dze me dycz nej, któ rą za pew ni ła Pro 
M ed ica Ełk, za co organizatorzy ser decz nie 
dzię ku ją. 

Za pra sza my wszyst kich na je sien ną edy
cję bie gów, któ ra od bę dzie się w No wej 
Wsi Ełc kiej 30 wrze śnia 2009. A tak że na 
Ogól no pol skie Ma so we Bie gi Prze ła jo we 
Zrze sze nia LZS w dniach 911 paź dzier ni ka 
2009 – ich or ga ni za cja to na gro da dla gmi
ny Ełk za świet nie przy go to wa ną im pre zę w 
ubie głym ro ku. 

Do zo ba cze nia. 

W Lipinach jak zwykle tłumy  
na trasie biegowej

Na po lu na mio to wym nad Je zio rem Li piń skim ko ło Ru skiej Wsi na te re nie Gmi ny Ełk, od by ły się VIII Wo je wódz kie Ma zur skie  
Wio sen ne Ma so we Bie gi Prze ła jo we dla Wiej skich Szkół „Bieg po zdro wie”, imie niem To ma sza Kru piń skie go i Hen ry ka Li twic kie go.
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Klub po wstał w 1953 ro ku, kie dy to w miej
sce or ga ni za cji spor to wej Spar ta po wsta ła 
Ra da Po wia to wa Zrze sze nia LZS, a przy niej 
Lu do wy Ze spół Spor to wy Brzo zo via. Pierw
szym pre ze sem był Orest Pro dzie wicz. 

W 1963 ro ku Lu do wy Ze spół Spor to wy 
zo stał prze mia no wa ny na Lu do wy Klub 
Spor to wy Brzo zo via Brzo zowo. Klub w 
mi ni onych la tach miał kil ka sek cji pił ki 
noż nej, pił ki siat ko wej męż czyzn i ko biet, 
pił ki ko szy ko wej dziew cząt, lek kiej atle ty ki, 
łucz nic twa, te ni sa sto ło we go, cię ża rów oraz 

sza cho wą. Obec nie dzia ła ją w klu bie sek cje: 
pił ki noż nej, siat ków ki męż czyzn oraz sza
cho wa. 

Dzia łal ność klu bu by ła by nie moż li wa bez 
wspar cia ze stro ny spon so rów, a są ni mi 
An drzej Bień czak, To masz Bo cheń ski, Wal-
de mar Bu czek, Jan Du dycz, Ta de usz Zy ga-
ro wicz, An drzej Wój to wicz i Je rzy Za jąc. 
Na spo tka niu z za wod ni ka mi, tre ne ra mi i 
dzia ła cza mi klu bu bur mistrz Brzo zo wa Jó zef 
Rzep ka obie cał, że  wła dze mia sta nie za po
mną o spo rcie, szcze gól nie podczas ju bi le

uszu 650l ecia mia sta, który przypada w 
tym roku.

Wie le osób otrzy ma ło od zna ki Pod kar
pac kie go Związ ku Pił ki Noż nej, dy plo my 
i na gro dy. W ju bi le uszo wym spo tka niu 
udział wzię li m.in.: wi ce pre zes Po dkar pac
kie go ZPN Jó zef Ka czor, pre zes Pod kar pac
kie go Zrze sze nia LZS w Rze szo wie Jó zef 
Krzy wo nos, prze wod ni czą cy Po wia to we go 
Zrze sze nia LZS w Brzo zo wie Bro ni sław 
Przy czy nek. Ży czy my klu bo wi dal szych suk
ce sów. 

Bor ne Su li no wo to jed no 
z naj młod szych miast 

w Pol sce, nie tyl ko dla te go 
że sta tus mia sta for mal nie 
otrzy ma ło 15 wrze śnia 1993 
ro ku, lecz tak że dla te go, że 

do pie ro w 1992 ro ku „w cu dow ny spo sób” 
uka za ło się w ogó le na ma pach Pol ski. Po 
pro stu sta cjo no wa ła tu Ar mia Sowiecka. 

15 lat te mu po wsta ła przy miej sco wym 
Do mu Kul tu ry sek cja ta ekwon do. Jej założy
cielem i trenerem był Da riusz Adam Ski ba, 
po sia da ją cy sto pień I Dan. Tre nu je TKD od 
1986 ro ku, w la tach 199092 był człon kiem 
ka dry na ro do wej ta ekwon do ITF, był też 
wi ce mi strzem kra ju i dwu krot nie mi strzem 
dru ży no wym. W 1997 ro ku sek cja przy łą

czy ła się do klu bu KS Pio nier 95 i wstą pi ła 
do Międzynarodowej Fe de ra cji Ta ekwon do 
WTF OIim pij skie. W 2002 ro ku Da riusz 
Ski ba wraz z gru pą za wod ni ków od szedł z 
Pio nie ra i za ło żył Uczniow ski Lu do wy Klub 
Spor to wy. W klu bie tre nu je obec nie pra wie 
100 za wod ni ków – w róż nych ka te go riach 
wie ko wych. Dzię ki jego umie jęt no ściom tre
ner skim bor niań scy za wod ni cy sta li się jed ną 
z naj lep szych dru żyn w Pol sce. W 2007 r. Pol
ski Zwią zek Ta ekwon do Olim pij skie go uznał 
Uczniow ski Lu do wy Klub Spor to wy za naj
lep szy klub w Pol sce w ka te go rii ju nior skiej. 
W tym sa mym ro ku, w ple bi scy cie „Gło su 
Ko sza liń skie go” i „Ra dia Ko sza lin” Da riusz 

Ski ba uzy skał mia no Tre ne ra Ro ku Po mo rza 
Środ ko we go. 

Je go wy cho wan ko wie od no szą licz ne suk
ce sy. W mar ca 2009 r., w ha li spor to wej 
Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w Bor
nem Su li no wie, od by ły się Mi strzo stwa Pol
ski Ju nio rów w Ta ekwon do Olim pij skim. 
Dru ży na ULKS Bor ne Su li no wo zdo by ła 
dwa zło te me da le, je den srebr ny i pięć brą
zo wych. W kla sy fi ka cji dru ży no wej za ję ła 
dru gie miej sce. W ma ju w Cie cha no wie 
na mło dzie żo wych Mi strzo stwach Pol ski w 
ta ekwon do olim pij skim star to wa ło dwo je 
re pre zen tan tów ULK Su – Emi lia Szy pul-
ska zo sta ła mi strzy nią w kat. +73 kg, a 
Da mian Ski ba zdo był brą zo wy me dal w kat. 
74 kg. Na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło
dzie ży star to wa ło 9 za wod ni ków – pierw sze 
miej sca wy wal czy ły Klau dia Wło dar czak i 
Mag da Atra chi mo wicz. Ta pierw sza dzię ki 
zwy cię stwu za pew ni ła so bie miej sce w re pre
zen ta cji kra ju na Mi strzo stwa Eu ro py Ka de
tów, któ re w lip cu od bę dą się w Chor wa cji. 

Naj lep si za wod ni cy klu bu to: Emi lia 
Szy pul ska, te go rocz na wi ce mi strzy ni Pol
ski se nio rów (sto pień 1 kup), Da mian Ski-
ba, któ ry od 2006 ro ku na le ży do pol skiej 
ka dry na ro do wej ju nio rów i jest ak tu al nym 
wi ce mi strzem kra ju se nio rów (sto pień 1 
kup), Mar cin Ani kiej – mistrz Pol ski ju nio
rów i czło nek ka dry na ro do wej ju nio rów 
od 2007 ro ku (sto pień 1 kup), Ma te usz 

Bi chun, mistrz Pol ski ju nio rów oraz Ra fał 
Szy pul ski, Marcin Mi krut, Alek sy Ko biał-
ka, Pa weł Par kot. Wśród ju nio rów młod
szych wy róż nia ją się: Klau dia Wło dar czak, 
Ka mi la Mi chał kie wicz, Mag da Atra chi mo-
wicz, Hu bert i Ma te usz Pod gór scy, a wśród 
mło dzi ków – Oskar Stań czy kow ski, An na 
War gac ka.

Tre ne ro wi Ski bie po ma ga ją Grze gorz 
Fi lo wiat (stopień I Dan), czterokrot
ny medalista mistrzostw Polski seniorów, 
jeden z pierwszych wychowanków trenera 
Skiby oraz To masz Ro dzie wicz (stopień 

I Dan), również od początku w klubie, 
jeden z najlepszych kiedyś zawodników w 
kraju. Znanymi w kraju zawodnikami są byli 
wychowankowie klubu Marta Wiśniewska 
i Hubert Soliwoda, obecnie reprezentują 
AZS Poznań. 

Borne Sulinowo słynie z...
taekwondo

55 lat Brzo zo vii Brzo zo wo



Ogólnopolski Rodzinny Zlot LZS
Borne Sulinowo 2009
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Strzelanie z broni pneumatycznej to dopiero frajda

Trafić do skrzynki nie jest wcale łatwo

W dniach 14 – 17 ma ja 2009 r. pra cow
ni cy i dzia ła cze Zrze sze nia LZS oraz 

człon ko wie ich ro dzin uczest ni czy li w Ogól
no pol skim Zlo cie w Bor nem Su li no wie. 

W Zlo cie wzię ło udział 9 re pre zen ta cji z 
8 wo je wództw: dol no ślą skie go, ku jaw sko 
p omo rski ego, lu bu skie go, ma ło pol skie go, 
po mor skie go, war miń sko m azu rski ego, 
wiel ko pol skie go, za chod nio po mor skie go 
i KZ LZS, ogó łem z or ga ni za to ra mi 100 
osób. Ko man do rem Zlo tu był kol. To masz 
Pa cie jew ski, sę dzią głów nym kol. Ma ria 
Tu ma no wicz. 

Uczest ni cy star to wa li w na stę pu ją cych 
kon ku ren cjach: qu iz – spraw dzian wie dzy 
o spo rcie pol skim, wie lo bój rzu tów do ce lu, 
usta wia nie pi ra mi dy, wbi ja nie gwoź dzia, 
rzu ty do tar czy, strze la nie z bro ni pneu ma
tycz nej, mar szo bieg na orien ta cję, park li no
wy. Z uwa gi na złą po go dę nie od by ło się 

strze la nie z łu ku i wy ciecz ka ro we ro wa. 
W ra mach im pre zy wszy scy uczest ni cy 

wzię li udział w wy ciecz ce cięż ki mi sa mo
cho da mi po daw nych te re nach mi li tar nych 
Bor ne go i oko lic, wie czo rze in te gra cyj nym 
przy ogni sku, obej rze li wy stęp za wod ni ków 
LUKS Bor ne Su li no wo w ta ekwon do olim
pij skim, wy stęp miej sco wych ar ty stów oraz 
prze strzen ny po kaz la se ro wy. 

W qu izie wie dzy o spo rcie pol skim, a 
jak że by ina czej, wy gra ła re p re zen ta cja Kra
jo we go Zrze sze nia LZS, ale że wy gra ła w 
strze la niu z bro ni pneu ma tycz nej i rzu tach 
do ce lu, trud no by ło uwie rzyć. Naj le piej 
gwoź dzie wbi ja ło wo je wódz two dol no ślą
skie, usta wia nie pi ra mi dy i mar szo bieg na 

Do odważnych świat należy – park linowy to jest to!

Takie pamiątki przechowuje się długo, oj długo

Każdy chciał mieć zdjęcie na tle reliktów przeszłości



orien ta cję wy gra ło woj. wiel ko pol skie, rzu ty 
do tar czy woj. po mor skie. 

Za zwy cię stwo w kon ku ren cjach in dy
wi du al nych za wod ni cy otrzy ma li me da le. 
Wszyst kie re pre zen ta cje wo je wódz kie na gro
dzo no pu cha ra mi. Ro dzi nom wrę czo no 
dy plo my i upo min ki. 

Naj licz niej szą i naj ak tyw niej szą ro dzi ną 
oka za ła się ro dzi na Sta sia ków z wo je wódz
twa za chod nio po mor skie go. 

Naj ak tyw niej szym za wod ni kiem zo stał 
Alek san der Bo rzyc ki z KZ LZS. 

Naj młod szą uczest nicz ką zlo tu by ła Oli-
wia Gór ka z wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Naj młod szym uczest ni kiem zlo tu był Ka rol 
Ra sław ski z wo je wódz twa po mor skie go. 

Wszy scy uczest ni cy zlo tu otrzy ma li na gro
dy po cie sze nia ufun do wa ne przez spon so
rów. 

Punk ta cja ze spo ło wa zlo tu: 1. Dol no ślą
skie, 2. KZ LZS, 3. Wiel ko pol skie, 4. Za chod
nio po mor skie, 5. Po mor skie, 6. Ma ło pol
skie, 7. War miń sko m azu rskie, 8. Ku jaw
sko p omo rskie, 9. Lu bu skie. 
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Wiedza o sporcie to domena wiceprezesa Krajowego 
Zrzeszenia LZS Wacława Hurko

Rodzina to nie tylko mama, tata i dzieci – swoją drużynę 
wystawiło także Krajowe Zrzeszenie LZS

To nie były zbiorowe modły to poranna gimnastyka

Ta piramida wytrzymała, wiele innych runęło z hukiem
Ten mały brzdąc nie zagubił się, on się tylko wolniej... 
orientuje się

Wbijanie gwoździa to całkiem trudne zajęcie

Broń Boże, nie goni ich żaden dziki zwierz, oni biegną 
na orientację

Na końcu można się było cieszyć z nagród i medali
Przejażdżka samochodem z wojskowego demobilu to 
niezapomniana przygoda



Wieści z Warmińsko-Mazurskiego  
Zrzeszenia LZS

Spar ta ki da dla osób nie peł no spraw nych
w Szy dło wie
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W siatkówce najlepsza Cresovia  
Górowo Iłowieckie

Mi strza mi wo je wódz twa war miń sko m
azu rski ego Lu do wych Ze spo łów Spor to wych 
w siat ków ce męż czyzn zo sta li re pre zen tan ci 
Cre so vii z Gó ro wa Iła wec kie go, któ rzy w 
tur nie ju ro ze gra nym w Do brym Mie ście, 
stra ci li tyl ko jed ne go se ta z go spo da rza mi 
fi na łu – LZS Do bre Mia sto. 

Do ry wa li za cji o mia no naj lep szej dru ży
ny re gio nu, któ ra, po dob nie jak wśród pań 
LZS Or ne ta, bę dzie re pre zen to wać wo je
wódz two w Ogól no pol skich Igrzy skach LZS 
(Opo le, 2628 sierp nia), przy stą pi ły czte ry 
eki py, wy ło nio ne po dwóch run dach eli mi
na cyj nych, spo śród 51, ja kie wy star to wa
ły w mi strzo stwach wo je wódz twa. Gra no 
wy pró bo wa nym spo so bem „każ dy z każ
dym”. Sta tu et kę dla naj lep sze go za wod ni ka 
tur nie ju fi na ło we go otrzy mał Iwo My śliń-
ski z Ko ma Zą bro wo. 
Wy ni ki: 1. Cre so via Gó ro wo Ił., 2. Ko ma Zą bro
wo, 3. LZS Do bre Mia sto, 4. Wę go rze wo. 

Mistrzostwa województwa 
w lekkiej atletyce

22 ma ja 2009 ro ku na sta dio nie AZS w 
Olsz ty nie od by ły się Mi strzo stwa Wo je

wódz twa War miń sko M azu rski ego Zrze
sze nia LZS w lek kiej atle ty ce. Wy star to-
wa ło po nad 550 za wod ni ków z 26 gmin. 
Zgod nie z re gu la mi nem w mi strzo stwach 
bra li udział ucznio wie szkół gim na zjal nych 
i po nad gim na zjal nych oraz za wod ni cy LZS
o wskich klu bów. Ty tu ły mi strzow skie zdo
by wa no w bie gach na krót kim i śred nim 
dy stan sie, w rzu cie ku lą i oszcze pem, w 
sko ku w dal i wzwyż. 

Wśród dziew cząt rocz nik 199395 mi strzy
nia mi zo sta ły: w bie gu na 100 m Alek san dra 
Ma li szew ska z Lu ba wy, na 300 m Pau li na 
Ta bek ze Sta wi gu dy, na 600 m Pa try cja Buj
nic ka z MLKS Ostró da, w sko ku w dal i w 
sko ku wzwyż – Iza be la Że leź niak – Wil czę
ta, w rzu cie ku lą Aga ta Ze bryk z Pa słę ku, 

w rzu cie oszcze pem jej ko le żan ka Ka ro li na 
Boł dysz. Wśród chłop ców z te go rocz ni ka 
naj lep si by li: na 100 m Woj ciech Ku kie 
– Bi sku piec, 300 m – Mi chał Do łę ga – Ełk, 
1000 m Łu kasz Za krzew ski – Wę go rze wo, 
w sko ku w dal Ma ciej Sza błow ski – Wil
czę ta, w sko ku wzwyż Ad rian Mi ko łaj czyk 
– Pa słęk, w rzu cie oszcze pem i ku lą – Kac
per Olesz czuk – Pa słęk. 

Wśród dziew cząt rocz nik 1992 i star sze 
zwy cię ży ły: w bie gu na 100 m Ali cja Szpa
kow ska – LUKS Or ne ta, 400 m – Pa try cja 
Pu ka MLKS Ostró da, 800 m – Ka ro li na 
Ko złow ska – ZS Ostró da, skok w dal – Ali
cja Szpa kow ska – LUKS Or ne ta, w rzu
cie oszcze pem i ku lą – Ho no ra ta Fi li piak 
– ZSi PO Lidz bark War miń ski. Wśród chłop
ców z te go rocz ni ka naj lep si by li: 100 m 
– To masz Mor gaś – Atos Woź ni ce, 400 m 
– Ma te usz Pio trow ski – MLKS Ostró da, 800 
m – Ad rian Ko złow ski ZS Pa słęk, 1500 m 
– Ka mil Ol cha now ski – Po je zie rze Ełc kie, 
skok w dal – Łu kasz Lam par ski – LUKS 
Or ne ta, skok wzwyż – Mi chał Za cha re wicz 
– ZS Pa słęk, rzut oszcze pem – Ma rek Sta
chur ski – ZS Ka ro le wo, rzut ku lą – Pa weł 
Fry drych – LUKS Or ne ta. 
Punk ta cja gmin 
1. Pa słęk, 2. Je zio ra ny, 3. Wil czę ta, 4. Re szel, 
5. Lu ba wa, 6. Iło wo Os ada

Od wie lu już lat Zrze sze
nie LZS przy wią zu je du żą 
wa gę do or ga ni zo wa nia 
róż ne go ro dza ju im prez 
spor to wych dla osób nie
peł no spraw nych. Wyj ście 
po za wła sne oto cze nie i 
in te gra cja ze spo łe czeń
stwem jest dla tych osób 
nie zmier nie waż na. Za ba
wy ru cho we, za ję cia spor
to we po ma
ga ją oso

bom nie peł no spraw nym w 
prze zwy cię że niu lę ków oraz 
ba rier psy chicz nych. Nie peł
no spraw ni po win ni uczest ni
czyć w spły wach ka ja ko wych, 
raj dach pie szych, wy ciecz kach 
ro we ro wych itp. Ta kie for my 
ak tyw no ści ru cho wej słu żą 
re ha bi li ta cji, po wro to wi do 

zdro wia, lep szej kon dy cji. Szcze gól nie waż
ne jest by we wszel kie go ro dza ju im pre zach 
spor to wych uczest ni czy ły nie peł no spraw ne 
dzie ci i mło dzież. 

W tym ro ku jed ną z pierw szych im prez 
dla osób nie peł no spraw nych zor ga ni zo wa
no w Szy dło wie. 14 mar ca 2009 r. w Ze spo le 
Szkół w Szy dło wie od by ła się In te gra cyj na 
Wio sen na Spar ta kia da LZS Osób Nie peł no
spraw nych. Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: 
Kra jo we Zrze sze nie LZS, Po wia to we Zrze sze

nie LZS w Pi le, Urząd Gmi ny 
i Ze spół Szkół w Szy dło wie. 
W za wo dach wzię ło udział 
192 uczest ni ków. Star to wa-
ło 7 re pre zen ta cji po wia tu 
pil skie go, po raz pierw szy 
w po łą cze niu z za pro szo ny-
mi go ść mi z po wia tu wa łec-
kie go. Pro gram do sto so wa no 
do róż ne go stop nia nie peł no
spraw no ści uczest ni ków spar

ta kia dy. Oprócz kon ku ren cji spor to wo r ekr
eacy jnych prze pro wa dzo no gry, za ba wy i 
kon kurs pla stycz ny pn. „Wi taj Wio sno”. Spar
ta kia dę uświet nił wy stęp ze spo łu z WTZ 
Wałcz i ze społu ta necz nego z Szy dło wa. 
Zwy cięz cy otrzy ma li in dy wi du al nie me da le 
a dru ży no wo pu cha ry. Wszy scy uczest ni cy 
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my. 

Za wo dy zor ga ni zo wa no przy współ udzia
le środ ków z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry 
Fi zycz nej Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ryst ki. 



Po zmia nach ustro jo wych szcze ciń skie, 
a na stęp nie Za chod nio po mor skie Zrze sze
nie LZS zna la zło się w po waż nych kło po
tach fi nan so wych. Zli kwi do wa no bo wiem 
Kom bi na ty PGR i ca łą sieć przed się biorstw 
ob słu gi rol nic twa (POM, PBRol itp.), któ re 
wspie ra ły sport na wsi i w mia stecz kach 
tego wo je wódz twa. Usta wo wy obo wią zek 
fi nan so wa nia spor tu spadł na sa mo rzą dy 
te ry to rial ne szcze bla gmin ne go, a po tem 
tak że po wia to we go. Ra da Za chod nio po mor
skie go Zrze sze nia LZS szu ka ła form na wią za
nia kon tak tów i współ pra cy z sa mo rzą da mi. 
Po sta no wi ła or ga ni zo wać wspól ne se mi na
ria i kon fe ren cje. Ale naj bar dziej atrak cyj ną 
for mą ak tyw ne go za an ga żo wa nia sa mo rzą
dów w roz wój spor tu, tu ry sty ki i re kre acji a 
tak że bu dow nic twa i utrzy ma nia obiek tów 
spor to wych oka za ły się Igrzy ska LZS sa mo
rzą dów gmin nych a na stęp nie sa mo rzą dów 
po wia to wych. Or ga ni zowane są na wzór 
tych wy czy no wych igrzysk – czy li za wo dy 
let nie i zi mo we. Ma ją one cha rak ter fe sty nu 

spor to wo r ekr eacy jn ego. Igrzy ska z ma ły mi 
wy jąt ka mi od by wa ły się zwy kle w Pło tach 
(let nie) i No wo gar dzie (zi mo we). Wiel kie 
uzna nie na le ży się za ich or ga ni za cję bur
mi strzom tych gmin, rad nym i dzia ła czom 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

W bie żą cym ro ku Igrzy ska LZS Sa mo
rzą dów Po wia to wych od by ły się już po raz 
ósmy i mia ły cha rak ter im pre zy „wę dru
ją cej”. Wspól nie z Za chod nio po mor skim 
Zrze sze niem LZS or ga ni zo wa ły je sta ro
stwa po wia to we w Ko sza li nie i Szcze cin ku 
na te re nie są sia du ją cych gmin – Bo bo li ce 
– po wiat ko sza liń ski i Bia ły Bór – po wiat 
szcze ci nec ki. 

Przed Igrzy ska mi przed sta wi cie le ZZ 
LZS: prze wod ni czą cy Zbi gniew Ki liń ski, 
wi ce prze wod ni czą cy Ry szard Li twiń czuk 
oraz wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Kra jo we go 
Zrze sze nia LZS Sta ni sław Ko peć spo tka li 
się ze sta ro sta mi ca łe go wo je wódz twa na 
kon wen cie sta ro stów. Oma wia no pro ble my 
roz wo ju spor tu w wo je wódz twie. Pod kre ślo
no po zy tyw ną ro lę igrzysk sa mo rzą do wych; 
speł nia ją one zna ko mi cie swo ją ro lę. W tym 
ro ku pa tro nat nad igrzy ska mi ob jął mar sza
łek wo je wódz twa za chod nio po mor skie go. 

Do fi na łu przy stą pi ło 12 re pre zen ta cji 
po wia to wych. W Bia łym Bo rze ro ze gra no 
sie dem kon ku rencji: ko szy ków kę ko biet (1. 
miej sce wy wal czył po wiat go le niow ski), trój
bój si ło wy (1. po wiat bia ło gardz ki), wie lo za
da nio wy tor prze szkód (1. po wiat po lic ki), 
siat ków kę ko biet (1. po wiat py rzyc ki), dru
ży no wy wie lo bój lek ko atle tycz ny (1. po wiat 

bia ło gardz ki), wie lo bój VI Pów (1. po wiat 
ka mień ski). 

Na to miast na obiek tach w Bo bo li cach 
od by ło się strze la nie (1. po wiat wa łec ki), 
siat ków ka męż czyzn (1. po wiat py rzyc ki), 
ko szy ków ka męż czyzn (1. po wiat sta ro gardz
ki) oraz kon ku ren cje in dy wi du al ne: sza chy 
ko biet – Da nu ta Zio brow ska, po wiat ko sza
liń ski, sza chy męż czyzn – Ma rian Pro kow-
ski – po wiat py rzyc ki oraz te nis sto ło wy 
ko biet – Ka ta rzy na Kla pen da – po wiat 
py rzyc ki i te nis sto ło wy męż czyzn Hen ryk 
Dzi da – po wiat bia ło gardz ki. 

Naj star szym za wod ni kiem Igrzysk był 
pan Jó zef Bo ha ty re wicz z po wia tu Ka mień 
Po mor ski. 

Kla sy fi ka cja dru ży no wa: 1. Szcze ci nek, 
2. Star gard Szcze ciń ski, 3. Bia ło gard, 4. 
Py rzy ce, 5. Po li ce, 6. Ło bes, 7. Go le niów, 8. 
Świ dwin, 9. Ko sza lin, 10. Ka mień Po mor ski, 
11. Wałcz, 12. Ko ło brzeg

29 kwiet nia 2009 ro ku w Sol cu Wlkp. 
od był się Zjazd Spra woz daw czy De le

ga tów Wiel ko pol skie go Zrze sze nia LZS w 
Po zna niu za la ta 20072008. W Zjeź dzie 
uczest ni czy ło 76 de le ga tów oraz za pro sze ni 
go ście. Zjazd prze biegł zgod nie z przy ję tym 
po rząd kiem ob rad. Do ko na no oce ny pra cy 
or ga ni za cyj nej i me ry to rycz nej Zrze sze nia 
LZS, oraz go spo dar ki fi nan so wej. Waż nym 
punk tem ob rad by ła zmia na tre ści sta tu tu 
WZ LZS, do sto so wu ją ca do ubie ga nia się 
Wiel ko pol skie go Zrze sze nia LZS o sta tus 
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. 

De le ga ci przy ję li 1 wnio sek i 4 uchwa

ły: przy ję to spra woz da nie z dzia łal no ści 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS za la ta 
20072008, do ko na no zmia ny sta tu tu, pod
ję to uchwa łę wspie ra ją cą dzia ła nia sa mo rzą
dów róż nych szcze bli w związ ku z bu do wą 
ba zy spor to wej i tu ry stycz nej na ob sza rach 
wiej skich   zaapelowano o dal sze te go ty pu 
dzia ła nia, za ape lo wa no także o udział człon
ków Zrze sze nia LZS w wy bo rach do Par la
men tu Eu ro pej skie go oraz przy ję to wnio sek 
do ty czą cy efek tyw ne go szko le nia dzia ła czy 
Uczniow skich Klu bów Spor to wych i Klu
bów Spor to wych na po zio mie wo je wódz
kim. 

Zjazd Sprawozdawczy
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS  

VIII Wo je wódz kie Igrzy ska Re kre acyj no - 
Spo rt owe LZS Sa mo rzą dów Po wia to wych
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Za chod nio po mor skie



Wa lo ry po znaw cze i edu ka cyj ne im pre
zy spra wia ją, że na le ży ona do naj

waż niej szych, pod wzglę dem edu ka cyj nym, 
przed się wzięć Kra jo we go Zrze sze nia LZS w 
za kre sie pro mo cji tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej 
w śro do wi sku mło dzie ży wiej skiej. 

Do tych czas rajd ten od by wał się za zwy
czaj w po ło wie wrze śnia. W br. po raz pierw

szy ter min tej im pre zy zo stał prze su nię ty na 
po czą tek ma ja (810. V.). Spo wo do wa ne to 
by ło spię trze niem im prez tu ry stycz nych w 
okre sie je sien nym. 

W te go rocz nym raj dzie uczest ni czy ło 17 
dru żyn z 3 wo je wództw: łódz kie go, ku jaw
sko p omo rski ego i świę to krzy skie go (ogó
łem 80 osób). By ła to mło dzież ze szkół rol ni
czych i po nad gim na zjal nych ze śro do wi ska 
wiej skie go. 

Me tę raj du zlo ka li zo wa no na ma low ni czo 
po ło żo nych, nad za le wem na Ni dzie, obiek
tach MO Si Ru w Piń czo wie. Tam uczest ni cy 
raj du ry wa li zo wa li w spraw no ścio wym to rze 
prze szkód (pierw sze miej sce za jął Łu kasz 
Ja ku bow ski z Piń czo wa), a tak że kon kur
sach wie dzy: o Kie lec czyź nie (naj lep szy był 
Ja cek Wój cik z Bu ska Zdro ju) i o za ko nie 
cy ster sów (zwy cię ży ła Ka mi la Dy lak z LKS 
„Gryf ” Buj ny – woj. łódz kie). Zgod nie z 
re gu la mi nem im pre zy uczest ni cy raj du mie
li po nad to do po ko na nia pie szą tra sę po 

Piń czo wie i oko li cach, w trak cie któ rej roz
wią zy wa li za da nia tu ry stycz ne (naj lep sza 
oka za ła się dru ży na „Ry ce rze Do brzyń scy” z 
woj. ku jaw sko p omo rski ego). W kla sy fi ka cji 
po wia to wej zwy cię żył Piotr ków Tryb., przed 
Piń czo wem i Lip nem, zaś w kla sy fi ka cji wo je
wódz kiej: Łódz kie przed Świę to krzy skiem i 
Ku jaw sko p omo rskiem. 

W dru gim dniu raj du przy go to wa no 
wy ciecz kę do San do mie rza, gdzie wszy scy 
uczest ni cy mie li oka zję za po znać się z naj
więk szy mi tu ry stycz no kr aj ozna wcz ymi 
atrak cja mi te go za byt ko we go mia sta. A by ło 
co oglą dać. 

Na za koń cze nie im pre zy od by ło się wrę cze
nie pu cha rów dla naj lep szych w po szcze gól
nych kon ku ren cjach i kla sy fi ka cjach raj du. 

Ogól no pol ski Rajd Pie szy „Szla ka mi kul
tu ry, szla ka mi cy ster sów” oka zał się im pre zą 
bar dzo uda ną za rów no po wzglę dem or ga ni
za cyj nym, jak i tu ry stycz no kr aj ozna wczym, 
do cze go przy czy ni ła się rów nież sprzy ja ją ca 
tu ry stom au ra. 

Na le ży pod kre ślić, że re ali za cja tej im pre
zy by ła moż li wa dzię ki wspar ciu Mi ni ster
stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, któ re przy kła
da du żą wa gę do roz wo ju kul tu ry fi zycz nej i 
tu ry sty ki wśród uczniów szkół rol ni czych, a 
tak że po cho dzą cych ze wsi uczniów in nych 
szkół po nad gim na zjal nych.
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XXI Ogólnopolski Rajd Pieszy LZS
„Szlakami kultury, szlakami cystersów”

San do mierz – mia sto kró lew skie
San do mierz to jed no z naj star szych, naj
pięk niej szych i naj waż niej szych hi sto rycz
nie miast Pol ski. Usy tu owa ne jest na les
so wych wzgó rzach. Po mi mo iż ist nie ją 
śla dy sta ro żyt nej obec no ści czło wie ka na 
te re nie San do mie rza pierw sze wzmian ki 
o nim, ja ko waż nym ośrod ku miej skim 
po cho dzą do pie ro z XI w. San do mierz 
obok Kra ko wa i Wro cła wia za li czo ny 
zo stał w tym cza sie przez kro ni ka rza Gal
la Ano ni ma do głów nych gro dów kra ju 
„se des re gni prin ci pa les”. Za cho wa ło się 
tu po nad 120 za byt ków ar chi tek tu ry z róż
nych epok. Do naj wyż szej kla sy za li cza ne 
są śre dnio wiecz ny układ urba ni stycz ny 
mia sta oraz je den z naj star szych obiek tów 
ce gla nych na te re nie Pol ski – ko ściół św. 
Ja ku ba. 
Atrak cją przy rod ni czą mia sta są Gó ry 
Pie przo we, za li cza ne do naj star szych gór 
w Eu ro pie. Moż na tu spo tkać oka zy flo ry 
ste po wej oraz uni ka to we na tu ral ne ro sa
rium, utwo rzo ne z kil ku na stu ga tun ków 
dzi kiej ró ży. Naj czę ściej od wie dza ny przez 
tu ry stów jest Wą wóz Kró lo wej Ja dwi gi cią
gną cy się na od cin ku pół ki lo me tra. 

Piń czów
Pierw sze wzmian ki o Pińczo wie po cho
dzą z 1400 ro ku. 21 wrze śnia 1428 ro ku 
na zam ku w Lu bli nie król Wła dy sław 
Ja gieł ło nadał mia stu pra wa miej skie. W 
XVI wie ku mia sto sta ło się ośrod kiem 
róż no wier ców, a póź niej aria nów. Tu oko
ło 1560 ro ku prze tłu ma czo no bi blię na 
ję zyk pol ski. Pięk nie po ło żo ny Piń czów, 
na zy wa ny wcze śniej pol ski mi Ate na mi, a 
dziś – nie bez po wo du – „per łą Po ni dzia”, 
za cho wał wie le cen nych za byt ków wkom
po no wa nych w kra jo braz. Obiek ty war te 
od wie dze nia, to m.in.: sank tu arium Mat ki 
Bo skiej Mi row skiej, go tyc ki po pau liń ski 
ze spół klasz tor ny, pa łac Wie lo pol skich, 
dru kar nia ariań ska czy sy na go ga, się ga
ją ca po cząt ków XVI w., a tak że sym bol 
mia sta i re gio nu – ka pli ca Św. An ny i 
wie le in nych. Jed nym z naj cie kaw szych 
obiek tów w oko li cy Piń czo wa jest ko ściół 
w Za go ści, któ re go naj star sza część po cho
dzi z 1154 r. i by ła pierw szą ko man do rią 
jo an nic ką (spad ko bier cy tem pla riu szy) w 
Pol sce. 

Im pre za zwią za na jest z za ini cjo wa ną w 1992 r. przez Ra dę Eu ro py ideą szla ku tu ry stycz ne go zwa ne go „dro gą cy ster sów”. Or ga ni za-
to rzy po przez ten rajd pra gną pod kre ślić ro lę te go za ko nu w awan sie cy wi li za cyj nym śre dnio wiecz ne go spo łe czeń stwa pol skie go.

Cy ster si
To za kon ka to lic ki wy wo dzą cy się z be ne dyk ty nów. Po wstał w 1089 ro ku we Fran cji. 
Cy ster si no szą bia ły ha bit z czar nym szka ple rzem prze pa sa nym płó cien nym pa sem przez 
co na zy wa ni są bia ły mi mni cha mi. Opac twa i klasz to ry cy ster skie by ły w śre dnio wie czu 
waż ny mi ośrod ka mi kul ty wu ją cy mi kul tu rę, na ukę, me dy cy nę, wpro wa dza ją cy mi po stęp 
w rol nic twie i rze mio śle. Do Pol ski cy ster si zo sta li spro wa dze ni w po ło wie XII w. 

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Rol ni czych w Chro brzu (woj. świę to krzy skie) pod czas wy ciecz ki w San do mie rzu



Po ro niec Po ro nin
O zi mo wych suk ce sach la tem

Katarzyna Wójcicka
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Choć za okna mi la to, chcie li by śmy wró cić 
do se zo nu zi mo we go i przed sta wić wiel ce 
dla LZS za słu żo ny klub LKS „Po ro niec” z 
Po ro ni na. Klub mo że się po szczy cić po nad 
60le tnią tra dy cją oraz osią gnię cia mi sta wia
ją cy mi go w gro nie naj bar dziej nar ciar sko 
uty tu ło wa nych klu bów w Pol sce. LKS „Po ro
niec” za jął w 2008 ro ku pierw sze miej sce 
w sys te mie spor tu mło dzie żo we go LZS w 
nar ciar stwie kla sycz nym. 

– Po cząt ki ży cia spor to we go w Po ro ni
nie się ga ją okre su mię dzy wo jen ne go – o 
hi sto rii klu bu opo wia da je go pre zes Jó zef 
Paw li kow ski -Bu lcyk. – Jak w wie lu in nych 
miej sco wo ściach w kra ju dzia łal ność spor to
wą pro wa dził Zwią zek Strze lec ki po pu lar nie 
zwa ny Strzel cem. Ale bar dziej uta len to wa ni 
za wod ni cy na le że li do klu bów w Za ko pa

nem. Ów cze śni za wod ni cy upra wia li sport 
na pry mi tyw nym sprzę cie. W cza sie oku
pa cji spor tow cy by li ku rie ra mi, wal czy li 
tak że w od dzia le par ty zanc kim „Ciu pa ga”. 
Po za koń cze niu woj ny w 1947 r. po wstał 
Lu do wy Ze spół Spor to wy. Dzie sięć lat póź
niej – 1957 – dzia ła cze spor to wi po wo ła li 
do ży cia Lu do wy Klub Spor to wy „Po ro

niec”. La ta sześć dzie sią te i sie dem dzie sią te 
to wy trwa ła pra ca tre ne rów i za rzą du klu
bu, któ ry po tra fił wzbu dzić za in te re so wa nie 
ro dzi ców wy ni ka mi spor to wy mi ich dzie ci, 
dzię ki cze mu ro dzi ce wy ka zy wa li zro zu mie
nie i zga dza li się na wy jaz dy zwią za ne z tre
nin ga mi i za wo da mi spor to wy mi. Przez te 
la ta klub wy cho wał wie lu me da li stów, uczest
ni ków naj więk szych świa to wych im prez w 
nar ciar skich kon ku ren cjach kla sycz nych. 
Wy star czy wspo mnieć o sio strach Ma jer czy-
ków nych, uczest nicz kach kil ku olim piad, 
An drze ju Za ryc kim srebr nym me da li ście 
mi strzostw świa ta ju nio rów w kom bi na cji 
i brą zo wym w sko kach, olim pij czy kach: 
Ma rii Tre bu ni, Wła dy sła wie Pod gór skim, 
Ste fa nie Ha ba sie i in nych, a tak że o au to
rze ostat nie go suk ce su mię dzy na ro do we go 
Ka mi lu Sto chu – dru ży no wym srebr nym 
me da li ście w sko kach na Mi strzo stwach 
Świa ta Ju nio rów 2004 w Stry nie. Do ro bek 
klu bu moż na pod su mo wać ilo ścią me da
li zdo by tych na Mi strzo stwach Pol ski we 
wszyst kich ka te go riach wie ko wych: 120 zło
tych, 175 srebr nych i 290 brą zo wych. 

 A ja ki był dla za wod ni ków Po roń ca 
se zon 2008/2009? Za wod ni cy LKS „Po ro
niec” zdo by li łącz nie 24 me da le, w tym 
14 zło tych, 6 srebr nych oraz 4 brą zo we w 
za wo dach ran gi Mi strzo stwa Pol ski oraz w 
Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży. Naj
waż niej sze osią gnię cia – Ma ciej Krecz mer 
zdo był w bie gach nar ciar skich 3 zło te me da
le mi strzostw Pol ski se nio rów, je den zdo by
ła Mar ty na Ga le wicz. Po nad to ta dwój ka 
plus Pau li na Ma ciu szek i An drzej Le śnik 
są człon ka mi se nior skiej ka dry na ro do wej. 
W tym ro ku naj więk szym osią gnię ciem mię
dzy na ro do wym mo że po chwa lić się Pau li na 
Ma ciu szek, któ ra wraz z Ju sty ną Ko wal czyk 
Syl wią Jaś ko wiec i Kor ne lią Ma rek za ję ła 6. 
miej sce w szta fe cie na mi strzo stwach świa ta 
w Li ber cu (Sło wa cja). 

Po za bie ga mi w klu bie tre nu je się też 
sko ki nar ciar skie, kom bi na cję nor we ską i 
łyż wiar stwo szyb kie. W sko kach oczy wi ście 
gwiaz dą nu mer je den jest Ka mil Stoch, czło
nek ka dry na ro do wej A PZN. Naj więk sze 
suk ce sy te go za wod ni ka w se zo nie 08/09 to 
2. miej sce w kon kur sie dru ży no wym Pu cha
ru Świa ta w lo tach – Pla ni ca; 4. miej sce 
– in dy wi du al nie na Mi strzo stwach Świa ta w 
sko kach nar ciar skich w Li ber cu i 4. miej sce 
w kon kur sie dru ży no wym na tych mi strzo
stwach. 

Ko lej nym za wod ni kiem bro nią cym barw 
te go klu bu jest An drzej Za ryc ki – kom bi na
tor nor we ski, czło nek ka dry na ro do wej. Do 
naj więk szych osią gnięć te go za wod ni ka w 
mi nio nym se zo nie moż na za li czyć 16. i 20. 
miej sce in dy wi du al nie na Mi strzo stwach 

Świa ta Ju nio rów (Strb ske Ple so) oraz 7. miej
sce dru ży no wo na tych że mi strzo stwach. 
An drzej Za ryc ki jest też ak tu al nym wi ce
mi strzem kra ju se nio rów w swo jej kon ku
ren cji. 

Za wod nicz ką klu bu jest też naj lep sza pol
ska pan cze nist ka Ka ta rzy na Wój cic ka – 6 
zło tych me da li i re kord Pol ski na mi strzo
stwach kra ju, oraz 5. miej sce w Mi strzo
stwach Świa ta w Van co uver, 8. miej sce na 
Mi strzo stwach Eu ro py w He ere nve en, a 
tak że uzy ska nie kwa li fi ka cji na naj bliż szą 
olim pia dę. 

Do czo ło wych za wod ni ków klu bu na le żą 
jesz cze: Jan An to lec, Adam Kwak, Bo gu-
sław Gracz, To masz Ka łuż ny, Grze gorz 
Ku cek, Pa tryk Chu do ba, Ju sty na Pra dziad 
– bie gi nar ciar skie oraz Piotr Las sak – kom
bi na cja nor we ska. 

Kamil Stoch

Paulina Maciuszek

Bogusaw Gracz
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XI Międzynarodowy  
Ulicz ny Bieg Wil ka

Grajewo

9 ma ja na tra sie ulicz nej w Gra je wie, po sia
da ją cej atest PZLA od był się XI Mię dzy

na ro do wy Ulicz ny Bieg Wil ka. W za wo dach 
wzię ło udział 969 za wod ni ków z Pol ski i 
Li twy, któ rzy ry wa li zo wa li w 15 bie gach na 
dy stan sach od 150 m (przed szko la ki) do 
5 000 m. W bie gu głów nym wy star to wa ło 
84 za wod ni ków, w tym 18 ko biet. Or ga ni
za to ra mi by li m.in. Urząd Mia sta Gra je wo, 
Pod la skie Zrze sze nie LZS w Bia łym sto ku, 
Po wia to we Zrze sze nie LZS w Gra je wie, 
Klub Sportowy Maratonka Grajewo. Ho no
ro wy Pa tro nat ob jął Mar sza łek Wo je wódz
twa Pod la skie go Ja ro sław Dwo rzań ski. Pra
ca mi Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go kie ro wał 
bur mistrz Gra je wa Krzysz tof Wasz kie wicz. 
Dy rek to rem Bie gu Wil ka był Wie sław Je ru-
lank. Sę dzią głów nym – Ro man Ostap czuk 
z Bia łe go sto ku. 

Bieg głów ny wśród ko biet wy gra ła Ju sty-
na Ko ryt kow ska (Pre fbet Śnia do wo Łom
ża), wśród męż czyzn naj lep szy był Bo gu-
sław An drze juk (Pod la sie Bia ły stok). 

XII Mię dzy na ro do wy Ulicz ny Bieg Wil ka 
od bę dzie się 8 ma ja 2010 ro ku na dy stan sie 
10 000 m.

Wie ści

Wer b ko wi ce bie ga ją
26 kwiet nia 2009 r. w Wer b ko wi cach 

od był się XVI Ogól no pol ski Cu krow ni czy 
Bieg Ulicz ny oraz XV Bieg Par la men ta rzy
stów, Sta ro stów, Bur mi strzów, Wój tów, 
Pre ze sów, Dy rek to rów Firm. Im pre zie 
pa tro no wa li Pre zes Pol skie go Ko mi te tu 
Olim pij skie go, Pre zes Kra jo wej Spół ki 
Cu kro wej SA w To ru niu, Mar sza łek Wo je
wódz twa Lu bel skie go, Wo je wo da Lu bel ski 
o raz Sta ro sta Po wia tu Hru bie szow skie go. 

W su mie w róż nych bie gach wy star to
wa ło 268 chłop ców i dziew cząt z rocz ni
ków 199098. Wśród do ro słych star to wa
ło 57 osób. Dru ży no wo wśród chłop ców 
i dziew cząt z gim na zjów i szkół pod sta
wo wych naj lep si by li za wod ni cy z Wer b
ko wic, wśród szkół po nad gim na zjal nych 
wy gra ło ZS2 Hru bie szów. W bie gu głów
nym na 8000 m naj lep si by li za wod ni cy z 
Agro su Za mość. 

Cho dzież pły wa

9 ma ja od by ły się w Cho dzie ży Otwar te 
Ogól no pol skie Za wo dy Mło dzie ży LZS 
w Pły wa niu o Pu char Wój ta Gmi ny Cho
dzież. W za wo dach wzię ły udział re pre zen
ta cje Wiel ko pol ski, Za chod nio p omo rski
ego oraz Li twy. 

W Starych Skoszewach 
grają w tenisa 

1 marca 2009 r. w siedzibie Szkoły 
Podstawowej w Starych Skoszewach 
odbył się współorganizowany przez: 
powiat Łódzki Wschodni, Ludowy Klub 
Sportowy „Byszewy”, gminę Nowosolna, 
Radę Wojewódzką LZS oraz Szkołę 
Podstawową w Starych Skoszewach II 
Ogól no pol ski Tur niej Te ni sa Sto ło we go 
im. Igna ce go Zbi gniewa Pie tru se wi cza.

W tur nie ju udział wzię ło 136 za wod
ni ków – uczniów szkół pod sta wo wych, 
gim na zjów oraz osób do ro słych – miesz
kań ców po wia tu Łódz kie go Wschod nie go, 
miasta Łodzi oraz po bli skich po wia tów: 
skier nie wic kie go, ła skie go, stry kow skie
go, piotr kow skie go, ło wic kie go, raw skie
go. Zwy cięz cy tur nie ju otrzy ma li na gro dy 
ufun do wa ne przez po wiat Łódz ki Wschod
ni oraz pa miąt ko we dy plo my i pu cha ry 
ufun do wa ne przez gmi nę No wo sol na. 

Pu char dla naj licz niej szej re pre zen ta cji 
– UKS GOK Zdu ny – zo stał ufun do wa
ny przez pa na Ja na Smiesz ka z Zabrza 
– dzie ka na ko re spon den tów spo łecz nych 
„Wia do mo ści Spor to we”. Cie szy nas, że 
cią gle ak tyw ni są jesz cze ko re spon den ci 
„s tarych”„Wia do mo ści Spor to wych”. 

z listów
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XI Międzynarodowy  
Ulicz ny Bieg Wil ka

Na gro dy Fa ir Play Pol ski Ko mi tet Olim
pij ski przy zna je od 1963 ro ku. Ini cja to

rem tych na gród przed 46 la ty był ów cze sny 
kie row nik Re dak cji Spor to wej „Sztan da ru 
Mło dych” Ta de usz Ol szań ski. W dro dze 
ple bi scy tu, redakcja wy ło niła po raz pierw
szy „Dżen tel me na Spor tu”, a zo stał nim 
wy bit ny pię ściarz Zbi gniew Pie trzy kow ski. 
Ple bi scyt szyb ko prze kształ cił się we wspól
ny ple bi scyt Fa ir Play PKOl i „Sztan da ru 
Mło dych”. Obec ny ma for mę kon kur su. 

Dy plom ho no ru je szcze gól ny czyn „czy
stej gry”, któ re go do ko nał za wod nik lub 
za wod nicz ka, ze spół spor to wy, tre ner, czy 
dzia łacz. Czy nem tym po mógł in nym, 
po świę ca jąc na wet swo je szan se wy gra nej, 
da jąc tym sa mym wy raz sza cun ku dla pi sa
nych i nie pi sa nych praw w spo rcie oraz 
swo jej hu ma ni stycz nej po sta wie wo bec dru
gie go czło wie ka bądź ze spo łu. 

Za rok 2008 przy zna no w tej ka te go rii 3 
dy plo my, dwa z nich tra fi ły w rę ce za wod ni
ków i tre ne ra z LZS – Pio tra Piąt ka z LKS 

„Łucz nik Ży wiec” oraz tre ne ra Cze sła wa 
Bo row ca i dru ży ny ju nio rów młod szych 
LKS „Olim pii” Bu cze (te nis sto ło wy) w 
skła dzie: Ra do sław Mlecz ko i Bar tło miej 
Mlecz ko. Za co je otrzy ma li? 

Pod czas MP Se nio rów w Zgie rzu w 
dniach 2731 sierp nia 2008 r. za wod ni ko
wi KS „Ma ry mont” War sza wa To ma szo wi 
Ja wor skie mu ze psuł się sprzęt (pękł maj
dan łu ku), unie moż li wia jąc dal szy udział 
w za wo dach. Dzię ki po mo cy udzie lo nej 
mu przez Pio tra Piąt ka, któ ry po ży czył mu 
swój maj dan od za pa so we go łu ku, za wod
nik „Ma ry mon tu” mógł strze lać po je dyn ki 
in dy wi du al ne oraz wziąć udział w ry wa li za
cji ze spo ło wej. Bez je go udzia łu po je dy nek 
ze spo ło wy nie do szedł by do skut ku. Piotr 
Pią tek od da jąc maj dan od za pa so we go łu ku 
miał świa do mość, że po zba wia się re zer wy 
gdy by pękł maj dan w je go wła snym łu ku. 

Ze spół „Olim pii” Bu cze star to wał w dru
ży no wym tur nie ju fi na ło wym Ogól no pol
skiej Olim pia dy Mło dzie ży (Brzeg Dol ny 

0711.05.2008 r.) w te ni sie sto ło wym. W 
wy ni ku roz gry wek gru po wych mło dzi 
za wod ni cy za kwa li fi ko wa li się do pół fi na
łów, gdzie ich prze ciw ni kiem by ła dru ży na 
MRKS Gdańsk. Z po wo du znacz ne go, za wi
nio ne go przez dru ży nę z Gdań ska, spóź
nie nia się na za wo dy, wy gra na zgod nie z 
re gu la mi nem i de cy zją sę dzie go głów ne go 
na le ża ła do ze spo łu LKS „Olim pia” Bu cze. 
Po mi mo za pew nio ne go srebr ne go me da lu 
w tur nie ju dru ży no wym i ma łej szan sy zwy
cię stwa z fa wo ry ta mi póź niej szy mi zło ty mi 
me da li sta mi – MRKS Gdańsk, dru ży na LKS 
„Olim pia” Bu cze przy stą pi ła do ro ze gra nia 
me czu ze spóź nio nym prze ciw ni kiem. Po sta
wa tre ne ra i mło dych za wod ni ków pod czas 
po dej mo wa nia de cy zji o ro ze gra niu me czu, 
jak rów nież w trak cie i po prze gra nym przez 
nich me czu (0:3) by ła nie na gan na. Dru ży na 
LKS „Olim pii” Bu cze po świę ci ła swo ją szan
sę wy gra nej w imię to le ran cji i szla chet nej 
spor to wej ry wa li za cji. 
Gra tu lu je my!

22 ma ja 2009 ro ku w Au li Du żej Po li-
tech ni ki War szaw skiej od by ła się 

ga la 100-l ecia AZS. Uczest ni czy ło w niej 
kil ku set go ści, w tym przed sta wi cie le rzą du, 
pre zy den ta i związ ków spor to wych. Po dzię
ko wa nia dla AZS za udział w wy cho wa niu 
i edu ka cji wie lu po ko leń pol skich stu den
tów spo rto wców, ży cze nia po myśl no ści na 
ko lej ne sto lat dzia łal no ści skła da li m.in. 
go spo darz ga li – Rek tor Po li tech ni ki War
szaw skiej prof. Wło dzi mierz Kur nik, człon
ko wie Ko mi te tu Ho no ro we go oraz przed
sta wi cie le pol skich związ ków spor to wych. 
Wy so kie od zna cze nia pań stwo we otrzy ma
ło kil ku na stu dzia ła czy AZS. Ga lę uświet ni
ły wy stę py Ze spo łu Pie śni i Tań ca „War sza
wian ka” oraz gru py ta necz nej „Sway”, któ re 
za ser wo wa ły go ściom barw ne wi do wi sko 
ta necz no w oka lne przy po mi na ją ce hi sto rię 
tań ca i mu zy ki roz ryw ko wej w czte rech 
ostat nich ćwierć wie czach. To wa rzy szy ły im 
bo ga te pre zen ta cje mul ti me dial ne o hi sto rii 
Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go. Oko
ło pół no cy roz po czę ła się trwa ją ca do ra na 

część nie ofi cjal na, w cza sie któ rej wspól nym 
tań com i wspo mnie niom nie by ło koń ca. 

W swo jej stu let niej hi sto rii za wod ni cy 
zrze sze ni w AZS zdo by li pra wie 200 me da-
li na igrzy skach olim pij skich. Pierw sze w 
Am ster da mie w 1928 ro ku – me da li sta mi 
by li Ha li na Ko no pac ka – zło to i dru ży na 
sza bli stów – brąz. Bar wy AZS re pre zen to
wa li ta cy mi strzo wie jak: Teo dor Ko cer ka 
– wio ślar stwo, Wal de mar Ba sza now ski – 
pod no sze nie cię ża rów, Ja cek Wszo ła – skok 
wzwyż, Ka je tan Bro niew ski – wio ślar stwo, 
Pa weł Na stu la – ju do, Le szek Bla nik – gim
na sty ka czy Oty lia Ję drzej czak – pły wa nie. 
Ale naj wię cej me da li zdo by li szer mie rze i to 
dru ży no wo. 

Pol ski Zwią zek Aka de mic ki po wstał 15 
ma ja 1909 ro ku w Kra ko wie. Pierw szym 
pre ze sem AZS był stu dent me dy cy ny UJ 
Wa cław Ma jew ski. Okres mię dzy wo jen ny w 
AZS to szyb ki roz wój spor tu wy czy no we go. 
W tym cza sie po wsta ją we wszyst kich ośrod
kach aka de mic kich klu by i tak: w 1918 r. w 
War sza wie, w 1919 r. Po zna niu, w 1921 r. 
w Wil nie i Gdań sku, w 1922 r. we Lwo wie i 
Lu bli nie. Do naj bar dziej po pu lar nych dys cy
plin upra wia nych wów czas w AZS na le ża ły: 
tu ry sty ka, wio ślar stwo, lek ka atle ty ka, te nis, 
szer mier ka i nar ciar stwo. 

Po dru giej woj nie świa to wej na stę pu je 

od bu do wa nie sta nu or ga ni za cyj ne go i po wo
ła nie klu bów AZS we wszyst kich szko łach 
wyż szych. Pod ko niec lat 60tych za czy na 
roz wi jać się w AZS nurt spor tu uczel nia ne
go. Po wsta ją róż no rod ne for my roz gry wek 
spor to wych dla ogó łu stu den tów, bar dziej 
w wy mia rze re kre acyj nym niż spor tu wy czy
no we go. Od ro ku 1969 de cy zją Kra jo we go 
Zjaz du AZS pod sta wo wą jed nost ką or ga ni
za cyj ną sta ją się klu by uczel nia ne AZS. 

Dzi siaj AZS to m.in. 
 318 klu bów na uczel niach pań stwo wych 

i nie pu blicz nych oraz po nad 50 000 człon
ków (stan na 30 czerw ca 2008 r.), uczest
ni czą cych w roz gryw kach spor to wych dla 
śro do wi ska aka de mic kie go na ska lę ogól no
pol ską, 

 3 Cen tral ne Ośrod ku Spor tu Aka de mic
kie go: CO SA Wil ka sy, CO SA Gór ki Za chod
nie ko ło Gdań ska, CO SA Zie le niec. 

 Mi strzo stwa Pol ski Szkół Wyż szych sta
no wią ce pod sta wo wy sys tem ry wa li za cji 
spor tu po wszech ne go w Pol sce, roz gry wa ne 
w sys te mie bez po śred nim oraz w ty pach 
uczel ni. 

 Klu by Spor to we AZS AWF sta no wią ce 
głów ną si łę spor tu wy czy no we go w AZS. To 
w tych klu bach tre nu ją na si olim pij czy cy. 
Spor tow cy AZS sta no wią oko ło 31,6% ogó łu 
pol skiej re pre zen ta cji na ro do wej (73/231).

Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy
ma 100 lat

Dy plo my Fa ir Play PKOl
za 2008 rok dla za wod ni ków LZS
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W tym ro ku Pol ski Ko mi tet Olim pij ski 
bę dzie ob cho dził 90 lat swo je go ist nie nia. 
Zjazd za ło ży ciel ski Pol skie go Ko mi te tu Olim
pij skie go od był się 12 paź dzier ni ka 1919 
ro ku w Ho te lu Fran cu skim w Kra ko wie. 
Głów nym ce lem Ko mi te tu mia ło być wy sła
nie re pre zen ta cji kra ju na Igrzy ska Olim pij
skie w 1920 ro ku w An twer pii. Do 1924 ro ku 
na zwa ofi cjal na brzmia ła Pol ski Ko mi tet 
Igrzysk Olim pij skich. Pierw szym pre ze sem 
był ksią żę Ste fan Lu bo mir ski, a pro tek to rat 
ob jął Na czel nik Pań stwa Jó zef Pił sud ski. Nie
ste ty wy buch woj ny pol sko bo lsz ewi ckiej 
prze rwał przy go to wa nia do star tu w An twer
pii. Pol ska re pre zen ta cja za de biu to wa ła na 
Igrzy skach Olim pij skich w 1924 ro ku w Pa ry
żu. 66 os ob owa eki pa zdo by ła dwa me da le. 
Czwór ka ko la rzy to ro wych – Jó zef Lan ge, 
Jan Ła zar ski, To masz Stan kie wicz i Fran-
ci szek Szym czyk – za ję ła dru gie miej sce w 
wy ści gu na 4 km na do cho dze nie zdo by wa
jąc sre bro, a po rucz nik Adam Kró li kie wicz 
w kon kur sie sko ków na ko niu „Pi ca dor” 

wy wal czył trze cią lo ka tę. Pierw szy zło ty 
me dal olim pij ski zdo by ła dla Pol ski Ha li na 
Ko no pac ka w 1928 ro ku w Am ster da mie 
wy gry wa jąc kon kurs rzu tu dys kiem. 

W la tach 192839 we wła dzach Mię dzy na
ro do we go Ko mi te tu Olim pij skie go za sia da
ło dwóch Po la ków – Igna cy Ma tu szew ski i 
gen. Sta ni sław Ro up pert. 

Po woj nie, w 1946 ro ku, na cze le Pol
skie go Ko mi te tu Olim pij skie go sta nął inż. 
Al fred Loth. Naj waż niej szym ce lem PKOl 
by ło przy go to wa nie i wy sła nie eki py na 
Igrzy ska Olim pij skie. Do Lon dy nu wy sła no 
skrom ną eki pę, któ ra przy wio zła je den brą
zo wy me dal. 

Naj waż niej sze ce le Pol skie go Ko mi te tu 
Olim pij skie go to: krze wie nie idei olim pij
skiej, przy go to wa nie re pre zen ta cji na Igrzy
ska, współ pra ca z MKOl. Na te re nie kra ju 
dzia ła ją Ra dy Re gio nal ne i Klu by Olim pij
czy ka. Dzia ła dwa dzie ścia Ko mi sji Pro ble
mo wych PKOl, w któ rych pra cu je bli sko 
500 wo lon ta riu szy. Gro ma dze niem środ ków 

zaj mo wa ła się po wo ła na do ży cia w 1993 
ro ku Pol ska Fun da cja Olim pij ska. Dzię ki 
zgro ma dzo nym przez nią środ kom, pol scy 
olim pij czy cy uda nie wy stą pi li w Bar ce lo nie 
w 1992 r. i w Atlan cie 1996 r. Obec nie w 
Pol skim Ko mi te cie Olim pij skim dzia ła pion 
mar ke tin gu i re kla my, któ ry prze jął funk cje 
PFO. 

W ostat nich la tach po raz pierw szy w 
hi sto rii, pol skie mia sto ubie ga ło się o or ga
ni za cję Igrzysk. Za ko pa ne zgło si ło swą kan
dy da tu rę do prze pro wa dze nia Zi mo wych 
Igrzysk Olim pij skich w 2006 ro ku ma jąc 
za ry wa li: szwaj car ski Sion, wło ski, Tu ryn, 
au striac ki Kla gen furt, Hel sin ki i sło wac ki 
Po prad. Na se sji MKOl w Seu lu w dniu 19 
czerw ca 1999 ro ku na miej sce ZIO 2006 
wy bra no Tu ryn. 

Pre ze sa mi PKOl w ostat nich la tach by li 
m.in. Alek san der Kwa śniew ski (1988
1991), An drzej Sza le wicz (19911997), Sta-
ni sław Ste fan Pasz czyk (19972005). Obec
nie pre ze sem jest Piotr Nu row ski. 

Przy po mi na my sche mat po stę po wa nia, w 
mo men cie gdy chce my udzie lić ko muś 

pierw szej po mo cy: 
1. Oceń stan świa do mo ści po szko do wa

ne go – je śli jest przy tom ny tyl ko we zwij 
po moc je śli jest nie przy tom ny

2. Udroż nij dro gi od de
cho we (je śli od dy cha, po 
wy klu cze niu ura zu krę go
słu pa ułóż ofia rę w po zy cji 
bocz nej usta lo nej i we zwij 
po moc) 

3. Przez 10 s. ob ser wuj 
od dech – je śli nie od dy
cha

4. We zwij po moc
5. Wy ko naj dwa sztucz ne od de chy
6. Sprawdź krą że nie – je śli jest za sto suj 

sztucz ne od dy cha nie
7. Je śli nie ma krą że nia – wy ko naj sztucz

ne od dy cha nie i ma saż serca.

Sztuczne oddychanie 
u osób dorosłych

U do ro słych sto su je my sztucz ne od dy cha
nie me to dą usta usta lub usta nos. W mia rę 
moż li wo ści wska za ne jest uży cie w tym ce lu 
spe cjal nej ma secz ki (po win na znaj do wać się 
w wy po sa że niu ap tecz ki sa mo cho do wej). 

1A. Usta – usta
Otwórz usta ra to wa ne go, po łóż dłoń na 

je go czo le, od gi na jąc mu gło
wę do ty łu. Kciu kiem i pal
cem wska zu ją cym za mknij 
nos ran ne go. Weź głę bo ki 
wdech, szczel nie obej mij war
ga mi usta ofia ry i dwu krot nie 

wdmuch nij po wie trze w je go dro gi od de
cho we. 

1 B. Usta – nos
Jed ną rę ką od chyl gło wę ra to wa ne go do 

ty łu, dru gą unieś je go pod bró dek, tak by 
kciuk za my kał war gi, a dłoń do ci ska ła gór
ną szczę kę do dol nej. Za czerp nij po wie trza, 
szczel nie obej mij war ga mi nos po szko do wa
ne go i dwu krot nie wdmuch nij po wie trze w 
je go dro gi od de cho we. Zwróć uwa gę, czy 
przy tej czyn no ści klat ka pier sio wa ran ne go 
pod no si się i opa da. Wsłu chaj się, czy pod
czas wy de chu ucho dzi po wie trze. 

Po dwóch ko lej nych wde chach sprawdź 
tęt no ran ne go. U cięż ko ran nych i cho rych 
puls na prze gu bie by wa zwy kle nie wy czu wal

ny, spraw dza my więc puls na szyi. Po łóż 
ostroż nie dwa pal ce na krta ni, prze suń 
je w bok do za głę bie nia obok krta ni i 
de li kat nie na ci śnij. Spró buj uchwy cić 
puls po obu stro nach szyi. Je śli nie 

wy czu jesz pul su przez ok. 10 s, przejdź do 
dal szej ak cji ra tun ko wej. O za trzy ma niu 
pra cy ser ca i krą że nia świad czą nie ru cho me 
źre ni ce, nie zwę ża ją ce się pod wpły wem świa
tła (nie sta no wią jed nak pew nych ob ja wów 
za trzy ma nia krą że nia, gdyż mo gą to wa rzy
szyć in nym sta nom cho ro bo wym). 

Je śli wy czu jesz puls, ale po szko do wa ny 
nie od dy cha, kon ty nu uj sztucz ne od dy cha
nie w tem pie 1216 wde chów na mi nu tę, czy
li mniej wię cej ta kim, w ja kim zwy kle sam 
od dy chasz. Je śli bę dziesz wdy chać po wie
trze zbyt szyb ko, ra to wa ny nie otrzy ma od 
cie bie wy star cza ją cej ilo ści tle nu. 

Gdy ra to wa ny za cznie sam od dy chać, 
ułóż go w po zy cji bocz nej usta lo nej. Je śli 
nie uda ci się wy czuć tęt na, po dej mij sztucz
ne od dy cha nie wraz z ma sa żem ser ca. Je śli 
masz kło po ty z wdmu chi wa niem po wie trza, 
spraw dź raz jesz cze, czy dro gi od de cho we 
ra to wa ne go są droż ne i usuń cia ła ob ce z 
je go ust. 

90 lat

Pierw sza po moc (2)

Polskiego Komitetu Olimpijskiego
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Zadławienie

Gdy do dróg od de cho wych do sta nie się 
co kol wiek in ne go niż po wie trze – śli na, 
ka wa łek po kar mu, drob ny przed miot – gro
zi to nie do tle nie niem or ga ni zmu, któ re go 
skut kiem mo że być na wet za trzy ma nie ak cji 
ser ca. Do ro śli za dła wia ją się zwy kle nie do
sta tecz nie prze żu tym, spo rym ka wał kiem 
po kar mu, ma łe dzie ci – drob ny mi za baw
ka mi i przed mio ta mi, któ re wkła da ją so bie 
do ust. 

Ob ja wy za dła wie nia
– chwy ta nie z tru dem po wie trza, du sze

nie się
– roz pacz li we pró by od krztu sze nia
– ucisk gar dła
– za si nie nie skó ry
– nie kie dy: ci chy, char czą cy od dech. 
Je śli po szko do wa ny jest przy tom ny i od dy

cha, na le ży go uspo ko ić i za chę cić, by po sta
rał się kasz ląc, wy krztu sić ob ce cia ło, któ re 
utkwi ło w je go dro gach od de cho wych. 

Aby uła twić od krztu sze nie, moż na sta nąć 
za cho rym i przy trzy mu jąc rę ką je go klat kę 
pier sio wą, po chy lić go moc no do przo du. 
Dzię ki te mu to, co utkwi ło w je go dro gach 

od de cho wych, nie opad nie głę bo ko. Na sa dą 
dru giej dło ni na le ży go kil ka ra zy ude rzyć w 
ple cy mię dzy ło pat ka mi. 

Ma łe dzie ci na le ży prze ło żyć przez ko la
no gło wą w dół i ude rzyć w ple cy mię dzy 
ło pat ka mi. Je śli to nie po mo że, na tych miast 
we zwać po go to wie, a je śli dziec ko nie od dy
cha – roz po cząć sztucz ne od dy cha nie. 

Je śli kle pa nie po ple cach nie po ma ga, trze
ba za sto so wać tzw. chwyt He im li cha. Stań 
z ty łu za oso bą, któ rej udzie lasz po mo cy i 
obej mij ją rę ko ma w oko li cy nad brzu sza. 
Zwi nię tą w pięść dłoń przy ci śnij ra to wa ne
mu w po ło wie od le gło ści mię dzy pęp kiem 
a most kiem, po czym wy ko naj ener gicz ny 
ruch w kie run ku do we wnątrz i ku gó rze. 
Je śli nie po mo gło, na prze mien nie ude rzaj 
po pięć ra zy w ple cy i wy ko naj pięć chwy
tów He im li cha, aż do skut ku lub przy by cia 
le ka rza. 

Je śli za dła wio ny stra cił przy tom ność lub 
do szło do za trzy ma nia od de chu, we zwij 
po go to wie i po dej mij na tych miast re ani ma
cję (sztucz ne od dy cha nie, ma saż ser ca). 

Uwa ga! Chwy tu He im li cha nie wol no sto
so wać wo bec ko biet w cią ży.

Drodzy Czytelnicy, LZS-owcy, Przyjaciele i Sympatycy 
Ludowych Zespołów Sportowych, Korespondenci „Wiadomości Sportowych” 

To już ko lej ny nu mer „Wia do mo ści Spor to wych” od da je my do rąk na szych Czy tel ni ków. Za wsze waż ną ro lę w kszał to wa
niu ob li cza „WS” od gry wa li spo łecz ni ko re spon den ci. Zwra ca my sie więc do Was z proś bą i ape lem jed no cze śnie – je śli chce cie 
by o wa szej dzia łal no ści, klu bie, osią gnię ciach uka za ła się in for ma cja na ła mach„ WS” nad sy łaj cie ko re spon den cję i ko niecz
nie do łącz cie do niej zdję cie lub lo go klu bu. Naj le piej na ad res em ail: iwo na der lat ka@pocz ta.onet.pl lub bes so@pocz ta.fm

Moż na tak że ko rzy stać z em ail Kra jo we go Zrze sze nia LZS.         
    Redakcja

Ja kie spor ty war to upra wiać?
W celu harmonijnego rozwoju mięśni, 

utrzymania młodzieńczej sylwetki i żywych 
sprężystych ruchów należy uprawiać 
różnorodne sporty. 

Nie wszystkie dyscypliny sportu 
są jednakowo „pożyteczne”. Do tych 
najwłaściwszych, szcze gól nie dla ko biet, 
na le żą: marsz i bie ga nie (ale wol no i 
bez wy sił ku). Jakie inne sporty zalecają, 
nie naukowcy i trenerzy, ale autorki 
popularnych dziś poradników o zdrowiu i 
urodzie?

Spo rtem naj bar dziej har mo nij nie dzia
ła ją cym na nasz or ga nizm jest pły wa nie, 
oczy wi ście w wo dzie o od po wied niej tem
pe ra tu rze. 

Łyż wiar stwo ko rzyst nie wpły wa na 
układ krą że nia, wy ra bia zręcz ność i zmysł 
rów no wa gi. 

Nar ciar stwo jest spor tem, któ ry ko rzyst
nie wpły wa na ca ły or ga nizm, wy ra bia jąc 
zręcz ność i zmysł rów no wa gi, szyb ką orien
ta cję. 

Te nis wy ra bia har mo nij ność ru chów, 
do brze wpły wa na układ od de cho wy. 

Jaz da na ro we rze, upra wia na z umia rem, 
wpły wa ko rzyst nie na or ga nizm, przede 
wszyst kim na roz wój koń czyn dol nych. 

Wio sło wa nie wpły wa a roz wój wie lu 
mię śni, zwłasz cza gór nej po ło wy cia ła. Wio
sło wa nie na ło dzi z ru cho mym sie dze niem 
da je moż li wość ćwi cze nia więk szej licz bie 
mię śni niż wio sło wa nie w ka ja ku. 

Szer mier ka da je szyb ki re fleks i pew no
ść  dzia ła nia. Ujem ną jej stro ną jest więk sze 
ob cią że nie jed nej po ło wy cia ła. 

Że glar stwo da je szyb kość re flek su, a 
prze by wa nie sta le na świe żym po wie trzu 
do brze na nas wpły wa, uczy też ży cia i 
współ dzia ła nia. 

Ze spor tów ze spo ło wych wska za ne jest 
upra wia nie siat ków ki i ko szy ków ki. 

Na po gra ni czu spor tu, moż na po sta wić 
ta niec, któ ry w każ dej for mie wy ra bia gięt
kość i har mo nij ność ru chów.



Z A P R A S Z A M Y !

centralny Ośrodek Szkolenia LzS 
w Mielnie

Relaks i rozrywka
Dla aktywnych turystów mamy mini salkę  
treningową oraz stół bilardowy.

Komfort i wygoda
Dysponujemy dwu i trzyosobowymi pokojami,  
a także dwupokojowymi zestawami  
z łazienką dla całych rodzin.

Konferencje i szkolenia
Dwie sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym.

Dobra kuchnia
Nowoczesna, dobrze wyposażona stołówka  
może pomieścić jednocześnie kilkadziesiąt osób.  
Gwarantujemy smaczne posiłki.

60 metrów od morza
zacienioną leśną alejką, wśród dzikich wydm  
wiedzie ścieżka na słoneczną, bałtycką plażę.

centralny Ośrodek Szkolnia 
Ludowe zespoły Sportowe

76032 Mielno, ul. Mickiewicza 3
tel. (094) 318 95 39; 318 92 22, tel./fax (094) 318 92 21

www.lzs.ta.pl
e-mail: cos.lzs.mielno@hot.pl

Z A P R A S Z A M Y !

kolonie  obozy sportowe  zimowiska 
zielone szkoły  szkolenia  wczasy
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