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Lodowa Spartakiada
Inicjatywa, z którą wystąpili pod koniec 

lat 50-tych ubiegłego wieku dziennikarze 
dwutygodnika „W naszych LZS-ach”. Celem 
było zachęcenie młodzieży wiejskiej do 
uprawiania w zimie łyżwiarstwa i różnych 
gier na naturalnych i sztucznych lodowi-
skach. Później spartakiadę wzbogacono o 
konkurs „Srebrne łyżwy”. Była to imprez 
ogólnopolska, poprzedzona eliminacjami. 
Dziś Orliki chce się zimą zamienić w lodo-
wiska.

My się zimy nie boimy
To wspólna inicjatywa RG LZS i Redakcji 

Sportowej Polskiego Radia. Po raz pierwszy 
nadano jej zorganizowany charakter w 1963 
roku. Masowo zaczęto na wsi, w okresie 
zimowym, organizować zawody i zabawy 
na śniegu i lodzie. Wzrosła liczba imprez 
narciarskich, łyżwiarskich, zimowych spar-
takiad, kuligów i rajdów.

Konkurs siłacza wiejskiego
Od tego konkursu wywodzi się tradycja 

podnoszenia na różnego rodzaju festynach 
i zawodach rekreacyjnych sztangielki lub 
odważnika. Pomysł konkursu powstał na 
przełomie 1956/57 roku. Opracowano regu-
lamin – zakładał on podział startujących 
na trzy kategorie – lekką, średnią i ciężką. 
Ciężar odważnika lub sztangielki wynosił 
17,5 kg u juniorów i 25 kg dla seniorów. 
Jak podają statystyki z tamtych lat, już w 
pierwszym roku konkursu startowało w 
nim około 15 tysięcy uczestników. Nagrodą 
dla uczestników konkursu była specjalna 
odznaka „Siłacza Wiejskiego”.

Sportowy znak jakości „Omega”
Ten znak jakości przyznawany dla najle-

piej pracujących ogniw LZS istnieje do dziś. 
Pierwsze „Omegi” przyznała w 1967 roku 
redakcja tygodnika „Wiadomości Sportowe”. 
Dotychczas znak otrzymało kilka tysięcy 
ogniw LZS i kilkaset LKS. Od kilkunastu 
lat przyznaje się je także radom gminnym i 
powiatowym.

Biegi przełajowe
Zapoczątkowano je w sposób zorgani-

zowany w 1956 roku w ówczesnych gro-
madach i powiatach zaraz po zakończeniu 
żniw. Ogólnopolski bieg przełajowy odby-
wał się z okazji Centralnych Dożynek.

Masowy turniej siatkówki o puchar 
„Dziennika Ludowego”

Pierwsze zawody z tego cyklu zorganizo-
wano w 1958 roku. Bardzo szybko turniej 
stał się największą masową imprezą w tej 
dyscyplinie. Turniej prowadzono w trzech 
rundach: zimowej w salach, wiosennej i 
letniej na świeżym powietrzu. W zawodach 
tych startowały nie tylko drużyny z LZS, ale 
też z ZMW, reprezentacje PGR, kółek rol-
niczych, GS czy spółdzielni produkcyjnych.

Sportowcy wiejscy na start
Pod takim hasłem, w każdy niedzielny 

poranek, od 1954 roku wysłuchać można 
było w radio audycji sportowej. W 1962 
roku zmieniono czas jej nadawania na pią-
tek od 16.05 do 16.20. Słuchacze dowia-
dywali się co słychać w wiejskim sporcie, 
słuchali reportaży z ogniw LZS, poznawali 
znanych wiejskich sportowców, działaczy, 
był kącik turystyczny i porady treningowe 

z różnych dyscyplin. Jak popularna to była 
audycja niech świadczy fakt, że dziś często 
po taką nazwą odbywają się różnego rodza-
ju imprezy sportowe.

Umówmy się na niedzielę
Ogólnopolski konkurs ZG LZS, ZG ZMW 

i redakcji „Zarzewie” mający za zadanie 
aktywizację życia sportowego, turystyczne-
go i kulturalnego na wsi, w gminie. Dzięki 
tej akcji w całym kraju odbyły się tysiące 
różnorodnych imprez.

Klub Nadziei Olimpijskich
Wspólna akcja „Wiadomości Sportowych” 

i redakcji sportowej PR i TV oraz RG LZS 
zapoczątkowana w 1969 roku. Jej celem 
było wyłonienie utalentowanych dziewcząt 
i chłopców, dysponującymi odpowiednimi 
warunkami fizycznymi do uprawiania kon-
kurencji rzutowych, by w przyszłości mogli 
ubiegać się o koszulki reprezentantów kraju.



Nie trudno zauważyć po lekturze tych 
przykładów, że olbrzymią rolę przy realiza-
cji cyklicznych imprez czy zawodów odgry-
wały ówczesne media – prasa, radio, tele-
wizja. Dziś, by umieścić w lokalnej prasie 
informację o takiej imprezie, trzeba często 
płacić, bo traktowane jest to jako reklama. 
A o społecznej roli mediów czy o wypełnia-
niu tzw. misji przez publicznych nadawców 
można tylko pomarzyć oglądając „gwiazdki 
show biznesu” na lodzie. Cóż ktoś powie 
czasy się zmieniły. Ale czy na lepsze?

O innych cyklach imprezach z przeszło
ści w następnym numerze. Czekamy też na 
wspomnienia z minionych lat.

Po krótkiej chorobie, w wieku 37 lat zmarł Ireneusz Chełmowski, zawodnik i trener. 
Urodził się 14 grudnia 1973 roku w Elblągu, swoją przygodę ze sztangą rozpoczął w 
Żuławach Nowy Dwór Gdański, a w latach 1993-2005 bronił barw Zawiszy Bydgoszcz. 
Był dziewięciokrotnym medalistą mistrzostw kraju i członkiem kadry narodowej. Był też 
absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 1 lipca 2005 roku 
został trenerem w Tarpanie Mrocza. I właśnie tam wychował cały zastęp młodych cię-
żarowców, w tym Adriana Zielińskiego, który rok temu w tureckiej Antalyi zdobył tytuł 
mistrza świata seniorów w wadze do 85 kilogramów. Pracował z kadrą narodową junio-
rów do lat 20. Pogrzeb odbył się w Nowym Dworze Gdańskim. U trumny swego starsze-
go kolegi, nauczyciela i przyjaciela stali m.in: Marcin Dołęga, Szymon Kołecki, Adrian 
Zieliński i jego brat Tomasz, Bartłomiej Bonk, Krzysztof Szramiak, Arsen Kasabijew, 
Mateusz Lendzioszek, Arkadiusz Smółka i inni.

Cześć Jego pamięci!

Koleżance

Bożenie Niezgodzkiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają koleżanki i koledzy 
z Krajowego Zrzeszenia Ludowych 

Zespołów Sportowych

Ludowe Zespoły Sportowe mają 65 lat. Jak na tak poważnego jubilata przystało wspominamy minione czasy, działaczy, zawodni-
ków, trenerów. Sięgnęliśmy więc do „kart naszej historii”. W ciągu tych 65 lat w LZS zorganizowano miliony imprez sportowych, 
turystycznych i rekreacyjnych. W początkowych latach wiele z nich było ogólnokrajowych, większość nowatorskich. Nic więc dziw-
nego, że dziś wielu starszych działaczy słysząc o niektórych obecnych inicjatywach, niekoniecznie zgłaszanych przez LZS, mówi ze 
spokojem – ale to już było. Ale też wiele z nich przetrwało, choć zmieniło nazwę i regulamin. Przypomnijmy więc niektóre z nich.

Z kart historii LZS

Zmarł Ireneusz Chełmowski, trener Tarpana Mrocza
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Dla nikogo nie jest tajemnicą, że te igrzy-
ska miały odbyć się w Koszalinie. Niestety 
z różnych powodów, o których za chwi-
lę, zmieniono miejsce ich organizacji. Tak 
naprawdę, to jeszcze miesiąc temu nie było 
pewne czy w ogóle się odbędą. Mógł powtó-
rzyć rok 2007, kiedy tej imprezy zabrakło w 
kalendarzu. Jak wiadomo, igrzyska są podsu-
mowaniem rocznej działalności Ludowych 
Zespołów Sportowych. Poprzedzały je eli-
minacje w poszczególnych województwach, 
a liczbę startujących zawsze określały limity 
ilościowe. W igrzyskach zwykle brało udział 
ok. 2000-2100 uczestników. Rozgrywane 
były w trzech blokach: sportowym, rekre-
acyjno-turystycznym i integracyjnym. Jeśli 
chodzi o blok sportowy to w programie 
igrzysk były przede wszystkim te dyscypli-
ny, które dla LZS są wiodące, a więc: lek-
koatletyka, zapasy, podnoszenie ciężarów, 
tenis stołowy, kolarstwo szosowe i łucznic-
two. Wyłaniany był też mistrz Zrzeszenia 
w grach zespołowych w kategorii junior: w 
piłce siatkowej, koszykowej i ręcznej. 

Ale w tym roku, po raz pierwszy w swo-
jej historii Ministerstwo Sportu i Turystyki 
podzieliło okres ubiegania się o dofinan-
sowanie imprez na półrocza. Tak, że na 
początku roku nie wiedzieliśmy jeszcze czy 
nasza oferta na przeprowadzenie igrzysk 
znajdzie uznanie w oczach komisji konkur-
sowej. Dziś wiadomo, że podczas igrzysk w 
Siedlcach odbędzie się okrojony blok spor-
towy – tylko gry zespołowe, rekreacyjno-
turystyczny i integracyjny. 

W bloku rekreacyjnym odbędą się nastę-
pujące konkurencje: piłka nożna 5 osobowa 
kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa drużyn 3 
osobowych kobiet i mężczyzn, piłka siatko-
wa plażowa kobiet i mężczyzn, koszykówka 
drużyn 3 osobowych kobiet i mężczyzn 
(turniej prowadzony będzie na jeden kosz), 
przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, wyci-
skanie sztangielki – 17,5 kg (mogą startować 

2 osoby z województwa), sztafeta sprawno-
ściowa na dystansie 50 m (startuje zespół 4 
osobowy), czwórbój dla władz (rzut lotką, 
strzał na bramkę, strzelanie z wiatrówki, 
hulajnoga) – drużyna 3 osobowa: pracow-
nik samorządu, członek Rady Wojewódzkiej 
Zrzeszenia LZS i działacz samorządowy. 

Blok turystyczny składać się będzie: z 
marszu na orientację (konkurencja ma cha-
rakter pieszej wycieczki turystyczno-kra-
joznawczej i polega na przejściu określonej 
trasy turystycznej w wyznaczonym limicie 
czasowym, w trakcie wycieczki uczestnicy 
rozwiązują zadania turystyczne), rowero-
wego toru przeszkód, ustawiania namiotu 
na czas i konkursu wiedzy o woj. mazo-
wieckim.

Blok integracyjny składać się będzie z: 
lekkiej atletyki (60 m, skok w dal, rzut piłką 
lekarską), tenisa stołowego (gry indywidu-
alne i podwójne w kategorii kobiet i męż-
czyzn), rzutu ringo na palik, rzutu lotką, 
rzutu piłą do kosza oraz toru przeszkód. 

Prowadzona będzie punktacja, indywidu-
alna, drużynowa, wojewódzka w poszcze-
gólnych blokach oraz wojewódzka general-
na. Dodatkowo na Igrzyskach będą nagro-
dzone województwa, które zdobyły punk-
ty za udział w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS. 

Działaczom z woj. zachodniopomorskie-
go należy podziękować, że mieli chęci, ale 
nie chcieli ryzykować mierząc siły na zamia-
ry, a klubowi WLKS Siedlce Iganie Nowe i 
miejscowym władzom samorządowym za 
odwagę i podjęcie się realizacji imprezy 
w ekspresowym tempie. Przypomnijmy, że 
igrzyska w tym mieście odbędą się po raz 

trzeci – Siedlce organizowały I igrzyska w 
1997 roku i X jubileuszowe w 2006. Te odbę-
dą się pod sztandarem 65 lecia istnienie LZS 
i 35 lecia istnienia siedleckiego klubu.

Działacze LZS i władze Zrzeszenia nie 
unikną jednak odpowiedzi na pytanie – 
czy formuły igrzysk nie należy zmodyfiko-
wać? Z jednej strony chcemy pokazać nasze 
osiągnięcia w sporcie młodzieżowym, w 
dyscyplinach dla nas wiodących, ale prze-

cież w większości z nich odbyły się już 
mistrzostwa Zrzeszenia. Oceniono pracę 
zawodników i trenerów. Z drugiej strony 
igrzyska to podsumowanie cyklu wojewódz-
kich imprez masowych. Większość woje-
wództw organizuje wojewódzkie igrzyska i 
wyłania reprezentantów na finał centralny. 
Chcą oni spotkać się w szerszym gronie, by 
stanąć w szranki rywalizacji, reprezentować 
swoją wieś czy gminę. Tak pojęte igrzyska to 
znakomita promocja sportu, zdrowego stylu 
życia i okazja do wymiany doświadczeń. To 
także forma podziękowania za ich pracę. A 
decyzję trzeba podjąć szybko, bo realizacja 
takiej imprezy wymaga czasu.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Siedlce 2011
Już wiadomo, że XIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się w dniach 25-27 sierpnia br. w Siedlcach. 
Objęte są patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dofinansuje je Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Otwarcie igrzysk w Słubicach

Pod znakiem 65-lecia
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W dniach 18-19 czerwca w Raszkowie 
k/Ostrowa Wielkopolskiego roze-

grano Mistrzostwa Polski LZS w katego-
rii junior młodszy. Odbył się także Puchar 
Nadziei Olimpijskich w kategorii młodzik i 
młodziczka oraz Ogólnopolski Wyścig Ko-
larski w kategorii żak, żaczka. Organizato-
rami imprezy byli: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Wielkopolski 
Związek Kolarski w Kaliszu, Urząd Gminy i 
Miasta Raszków, Rada Powiatowa Zrzeszenia 
LZS w Ostrowie Wielkopolskim oraz Rada 
Miejsko Gminna Zrzeszenia LZS w Raszko-
wie. Imprezę w większości sfinansowano ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kolarze zaczęli od jazdy na czas. Juniorzy 
młodsi startowali na trasie Przybysławice 
– Rąbczyn liczącej 10 km. Wystartowało 
67 zawodników. Mistrzem Zrzeszenia LZS 
na 2011 rok został Mateusz Kazimierczak 
GKK Opty Mazowsze Grodzisk, I wicemi-
strzem Marcin Karbowy GKS Tarnovia Tar-
nowo Podgórne, a II wicemistrzem Michał 
Paluta LKS POM Strzelce Krajeńskie.

Puchar Nadziei Olimpijskich w kategorii 
młodzik zdobył Dawid Łączkiewicz UKS 
Koźminianka Koźminek, a wśród młodzi-
czek jego koleżanka klubowa Weronika Hu-
melt – ścigali się na 5 km. Natomiast Ogól-
nopolski Wyścig Kolarski – 3 km – wygrał 
wśród żaków Adrian Skałecki – MLUKS 
Burgahardt Raszków, a najlepsza wśród ża-
czek okazała się Karolina Przybylak – KKS 
Gostyń.

Następnego dnia odbył się wyścig ze startu 
wspólnego. Start i meta wyścigu znajdowała 
się na raszkowskim rynku, a trasa wiodła 
przez malownicze tereny sołectw Moszczan-
ka, Skrzebowa i Głogowa. 80 kilometrów 
mieli do pokonania kolarze w kategorii ju-
nior młodszy, pozostałe kategorie wiekowe 
ścigały się na dystansie 40 i 16 kilometrów.

Warunki na trasie były trudne – wiał 
bardzo mocny, boczny wiatr. W wyścigu 

Janusz Janiak 
– raszkowski boss kolarstwa

17 maja 2011 roku na uroczystej Sesji 
Rady Gminy i Miasta Raszków, burmistrz 
Jacek Bartczak wręczył nagrodę za zasłu-
gi dla gminy w dziedzinie kultury fizycz-
nej i sportu Januszowi Janiakowi. Pan Jan 
kolarstwo zaczął uprawiać w roku 1957 
w KS Ostrowia, potem przeszedł do LZS 
„Zieloni”. A w latach 1960-1970 był za-
wodnikiem LZS Wielkopolska Poznań. 
Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw 
Polski, ponad 30 razy był reprezentan-
tem naszego kraju. Rowerem przejechał 
około 300 tys. km. W 1965 roku ukoń-
czył kurs instruktora kolarstwa w War-
szawie i zaczął pracę jako trener w LKS 
„Barycz” Przygodzice. W 1978 roku po-
wstał Klub Kolarski w Raszkowie, i pan 
Janiak związał się z nim na dobre i na złe. 
W 1982 roku uzyskał dyplom trenera II 
klasy AWF Wrocław. W latach 1986-1988 
prowadził narodową kadrę Polski kobiet. 
Jego zawodnicy zdobyli 111 medali mi-
strzostw Polski, w tym 35 tytułów mistrza 
kraju. Dwukrotnie w latach 1998-1999 
zawodniczki zdobyły klubowe wicemi-
strzostwo Polski. Z klubu prowadzonego 
przez trenera Janusza Janiaka wyszło wie-
lu świetnych zawodników. Życzymy panu 
Janowi jeszcze wielu sukcesów.

Najlepszym klubem tych zawodów 
okazał się WLKS Krakus Kraków, gdzie 
od lat trenerem jest Zbigniew Klęk. Jego 
wychowankowie rozjechali się po świe-
cie, ale zimą zawsze wracają do swojego 
drugiego domu, czyli klubu, aby potreno-
wać na dobrze znanych trasach i pogadać 
z trenerem. Najbardziej dziś znany wy-
chowanek Zbigniewa Klęka to Tomasz 
Marczyński, olimpijczyk z Pekinu, obec-
nie CCC Polsat. W młodzieżowej grupie 
z Pampeluny ściga się Wojciech Migdał. 
W Hiszpanii startuje też Karol Domagal-
ski. Kolejny wychowanek trenera Klęka 
21-letni Rafał Majka w tym roku podpi-
sał kontrakt z grupą Saxo Bank SunGard, 
której liderem jest najlepszy obecnie ko-
larz na świecie Alberto Contador. 

Dzięki pomocy starszych zawodników 
karierę za granicą zaczynają robić młod-
si wychowankowie klubu Adrian Śliwa i 
Krzysztof Tracz. 

Jedną z gwiazd klubu jest Katarzyna 
Niewiadoma, aktualna mistrzyni LZS ju-
niorek w jeździe na czas i ze startu wspól-
nego. Pierwszy rok startuje w kategorii 
juniorka. Trener Klęk mówi, że to brylant 
i poważnie traktuje swoją karierę sporto-
wą, więc szukają dla niej dobrego kluby 
we Włoszech.

WLKS Krakus Kraków

Wyniki Mistrzostw Zrzeszenia LZS  
– jazda indywidualna na czas:
1.  Mateusz Kazimierczak GKK Opty 

Mazowsze Grodzisk
2.  Marcin Karbowy GKS Tarnovia  

Tarnowo Podgórne
3.  Michał Paluta, LKS POM Strzelce 

Krajeńskie
4.  Aleks Sołtys LKKS Górnik  

Wałbrzych ZS
5.  Gracjan Szeląg GKS Tarnovia  

Tarnowo Podgórne
6.  Paweł Bednarczyk LKS Baszta  

Golczewo 

Wyścig ze startu wspólnego:
1.  Gracjan Szeląg GKS Tarnovia  

Tarnowo Podgórne
2.  Paweł Przewięda LKKS Górnik  

Wałbrzych ZS
3. Tobiasz Lis LKS Ziemia Opolska
4. Adam Balejko TKK Pacific SMS Toruń
5.  Michał Paluta, LKS POM Strzelce 

Krajeńskie
6.  Patryk Talaga WLKS Krakus Kraków

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Raszków 2011 k o l a r s t w o  s z o s o w e



c z e r w i e c  2 0 1 1 5

Już od kilku lat mistrzostwa Zrzeszenia 
w kolarstwie górskim odbywają się w 
ramach jednego z wyścigów o „Puchar 
Szlaku Solnego”. Odbywa się on od 2004 
roku w 6 miejscowościach mających histo-
ryczne związki ze szlakiem solnym na połu-
dniu Polski. W tym roku pierwszy wyścig 
odbył się 8 maja w Podstolicach – walczo-
no o Puchar Miasta Wieliczki. 26 czerwca 
zawody rozegrano w Nowym Sączy, który 
po raz pierwszy gościł zawodników licen-
cjonowanych i amatorów ścigających się o 
punkty w klasyfikacji mistrzostw Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie górskim oraz w klasyfi-
kacji Pucharu Polski. Trasy wytyczono na 
Górze Falkowskiej. Jednocześnie u jej pod-
nóża zorganizowane imprezy towarzyszące: 
mini wyścigi kolarskie dla dzieci z nagro-
dami, zbiórkę funduszy na lokalny cel cha-
rytatywny, degustację potraw regionalnych 
z wykorzystaniem obiektów Miasteczka 
Galicyjskiego, czyli zabudowań historycz-
nych prezentujących charakter Nowego 

Sącza sprzed setek lat. 
Honorowy Patronat nad imprezą objęli: 

Prezydent Nowego Sącza i Starosta Powiatu 
Nowosądeckiego. „Puchar Szlaku Solnego” 
od lat posiada kategorię A punktowaną do 
challange'u Polskiego Związku Kolarskiego. 
W klasyfikacji generalnej przygotowano 
atrakcyjne nagrody dla najlepszych zawod-
ników, a ich tegoroczna pula wyniosła blisko 
osiemnaście tysięcy zł. Natomiast główną 
nagrodą w kategoriach open kobiet i męż-
czyzn były markowe rowery górskie. 

W sumie w Nowym Sączu startowało 
prawie 200 zawodników i zawodniczek w 
różnych kategoriach wiekowych.

Mistrzem Zrzeszenia LZS w katego-
rii orlik został Robert Sroka KS Luboń 
Skomielna Biała, wśród juniorów najlepszy 
był Oskar Grabski LKS Rakso Bike Team 
Pawłowiczki, a wśród juniorów młodszych 
triumfował Sylwester Seweryn UKS Sokół 
Kęty. Mistrzynią Zrzeszenia w kategorii 
orliczka/juniorka została Monika Żur KS 

juniorów młodszych wystartowało 65 za-
wodników. Na metę przyjechał jako pierw-
szy 15-osobowy peleton. Najlepiej finiszo-
wał Gracjan Szeląg GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, drugi był Paweł Przewięda LKKS 
Górnik Wałbrzych ZS, a trzeci Tobiasz Lis 
LKS Ziemia Opolska. 

Puchar Nadziei Olimpijskich młodzików 
zdobył Marcin Czyszczewski – KLTC Ko-
tlin, a młodziczek Weronika Humelt. Wy-
ścig żaków wygrał Adam Kuś – MLUKS 
Wieluń, a żaczek Karolina Przybylak.

Nagrody i medale zawodnikom wręczali 
m.in.: Wacław Hurko, wice przewodniczący 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Hieronim Ma-
zurkiewicz, wice przewodniczący Wielko-
polskiego Zrzeszenia LZS, Jacek Bartczak, 
burmistrz Gminy i Miasta Raszków oraz 
Andrzej Matyba, przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Raszków.

Słowa uznania za bardzo dobrą organiza-
cję należą się pracownikom Urzędu Gminy 
i Miasta w Raszkowie, służbie technicznej 

oraz policjantom Sekcji Ruchu Drogowego 
KP Policji w Ostrowie Wielkopolskim, a tak-
że służbie medycznej, spikerowi i sędziom. 

Raszków już nie po raz pierwszy gości kola-
rzy – tutejsze władze lubią po prostu tę dys-
cyplinę sportową.

W Złotoryi odbyły się mistrzostwa Pol-
ski w kolarstwie szosowym. Dwa tytuły 
mistrza kraju seniorów – w jeździe indy-
widualnej na czas i ze startu wspólnego 
– zdobył wychowanek Zdzisława Klęka, 
Tomasz Marczyński, obecnie CCC Polsat. 
Wśród pań srebro ze startu wspólnego 
zdobyła Paulina Brzeźna-Bentkowska 
(LKS Atom Boxmet Dzierżoniów). Wśród 
orliczek triumfowała Katarzyna Pawłow-
ska (UKS Jedynka Limaro Kórnik). W wy-
ścigu młodzieżowców triumfował Marek 
Kulas (TKK Pacific Toruń). Kulas, pierw-
szoroczny orlik, który w dniu wyścigu 
obchodził swoje 19. urodziny, finiszował 
najszybciej z trzyosobowej grupki, która 

dojechała do mety przed peletonem. Na 
mecie wyprzedził swojego kolegę klubo-
wego, Łukasza Owsiana, a trzeci był Karol 
Domagalski (CC Burunda, też wychowa-
nek trenera Klęka).

Najlepszym kolarzem do lat 23 w jeździe 
na czas okazał się Kamil Gradek (Cartusia 
Kartuzy), który dystans 30,5km pokonał 
w 39.50, jako jedyny uzyskując czas poni-
żej 40 minut. Za plecami kolarza Cartusii 
uplasował się Paweł Brylowski (ALKS Stal 
Ocetix Grudziądz), który do zwycięzcy 
stracił 11 sekund. Podium w kategorii or-
lików uzupełnił Łukasz Wiśniowski (TKK 
Pacific Toruń), który uzyskał czas 40.06.

Mistrzostwa Polski w Złotoryi

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Now y Sącz 2011 M T B

Luboń Skomielna Biała (Monika tydzień 
wcześniej wywalczyła tytuł mistrzyni Polski 
juniorek, a właściwie go obroniła), najlepszą 
juniorką młodszą okazała się Agnieszka Bal 
KS Luboń Skomielna Biała. 

Startowali zawodnicy z 7 klubów repre-
zentujący 4 województwa. Najlepszym klu-
bem został UKS Sokół Kęty, a w klasyfi-
kacji województw zdecydowanie wygrało 
małopolskie, przed lubuskim, łódzkim i 
dolnośląskim.

Kolejne wyścigi w ramach „Pucharu 
Szlaku Solnego” odbędą się 10 lipca w gmi-
nie Lubień, 7 sierpnia w gminie Jabłonka, 
4 września w Rabce Zdroju i 25 wrze-
śnia w Spytkowicach. Od początku istnie-
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nia wyścigu jego dyrektorem jest Czesław 
Kuczkowicz, prezes UKS Podwilk, klubu, 
który działa od 1998 roku i specjalizuje się 
w kolarstwie górskim. Pan Czesław jest też 
znanym działaczem Małopolskiego Związku 
Kolarskiego.

Organizatorami Mistrzostw Zrzeszenia 
LZS byli m.in.: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Nowym Sączu 
i Urząd Miasta Nowy Sącz, a zawody sfi-
nansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Medale mistrzom LZS wręczali m.in. Jacek 

Kucybała, członek Rady Głównej KZ LZS 
i przewodniczący małopolskiego LZS oraz 
Tadeusz Pasennik, przedstawiciel KZ LZS.

Fot. Adam Wójcik

Nad Drwęcą zobaczyliśmy pingpongistów 
z czołówki krajowej. Organizatorem 

turnieju było Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS oraz 
gospodarz MLKS Ostródzianka Ostróda. 
Pomocy organizatorom udzielili Urząd 
Miasta Ostróda, Urząd Gminy w Ostródzie 
oraz Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Zawody sfinansowano ze 
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

A w uroczystości otwarcia mistrzostw brała 
m.in. udział Helena Koziej, członek Rady 
Głównej KZ LZS oraz burmistrz Ostródy 
Olgierd Dąbrowski.

Na wysokim poziomie stał turniej młodzi-
czek. Tytułu broniła Katarzyna Bagrowska 
(Nadwiślanin Płock), aktualna mistrzyni 
Polski, kadrowiczka. Niestety, w finale trafi-
ła na świetnie dysponowaną Karolinę Lalak 
(4. w rankingu PZTS) z KS Sygnał Lublin, w 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Now y Sącz 2011 M T B

Wyniki Mistrzostw Zrzeszenia LZS  
w MTB:

Orlik
1.  Robert Sroka KS Luboń Skomielna 

Biała
2. Aleksander Brich UKS Sokół Kęty
3.   Michał Barczyk UKS Sokół Kęty 

Junior
1.  Oskar Grabski LKS Rakso Bike Team 

Pawłowiczki
2.  Daniel Zieliński UKS Sokół Kęty
3.  Arkadiusz Ponicki UKS Sokół Kęty
Junior młodszy
1. Sylwester Seweryn UKS Sokół Kęty
2. Jakub Zamrożniak UKS Podwilk
3.  Adrian Siarka GKS Raba Wyżna-

Podsarnie
Orliczka + juniorka
1.  Monika Żur KS Luboń Skomielna 

Biała
2. Sabina Zamroźniak UKS Podwilk
3.  Patrycja Lewandowska KS Luboń 

Skomielna Biała

Juniorka młodsza
1.  Agnieszka Bal KS Luboń Skomielna 

Biała
2.  Malwina Nieradka LKS Trasa Zielona 

Góra
3.  Monika Rapacz GKS Raba Wyżna-

Podsarnie

Kilkanaście dni przed mistrzostwami 
LZS, w Kielcach odbyły się mistrzostwa 
Polski MTB. Bardzo dobrze spisali się 
zawodnicy i zawodniczki z naszych klu-
bów. W rywalizacji młodzików na naj-
wyższym stopniu podium stanął Marceli 
Bogusławski. Kolarz zespołu LKK LUKS 
Sławno zdominował tegoroczną rywali-
zację w tej kategorii. Ma niespełna 14 lat, 
a już uważany jest za duży talent. Jego 
idolem jest Marek Galiński.

Wśród juniorów młodszych srebro 
wywalczył – Sylwester Seweryn a brąz 
Andrzej Sądel – obydwaj UKS Sokół 
Kęty. W rywalizacji młodziczek najlep-
sza okazała się Kaja Karkula z zespołu 
Luboń Skomielna Biała. Srebro wśród 
juniorek młodszych zdobyła Agnieszka 
Bal (KS Luboń Skomielna Biała). Złoto w 
kategorii juniorek zdobyła Monika Żur 
KS Luboń Skomielna Biała, zaś srebro 
wywalczyła Aleksandra Podgórska (LKS 
Dream Bike Bielawa).

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Ostróda 2011
Z udziałem ponad 250 zawodników w Ostródzie 25-26 czerwca br. odbyły się 
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym w czterech kategoriach wiekowych. 

t e n i s  s t o ł o w y

dodatku zmagała się także z nie wyleczoną 
kontuzją nogi. Mimo to złoty medal oddała 
dopiero po pięciu setach pełnych niesa-
mowitych wymian piłek, decydującą partię 
przegrywając 11-13 po obronieniu dwóch 
piłek meczowych. Do półfinału dotar-
ła także koleżanka klubowa Kasi, Anna 
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Wereszczaka (31. w rankingu PZTS), dzięki 
pokonaniu w ćwierćfinale Diany Wrzosek 
z MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka. Ale 
właśnie w tej fazie turnieju po raz pierwszy 
dała o sobie znać płocczankom Karolina 
Lalak. W przekroju całych zawodów była 
to jedyna rywalka, która znalazła receptę na 
zwycięstwa z młodziczkami Nadwiślanina 
Płock.

Wśród młodzików wygrał Tomasz 
Kotowski (ABC Żak Pisanica), najwy-
żej notowany ze startujących w rankingu 
PZTS – 2. miejsce, który w finale poko-
nał Wojciecha Gronowskiego (LUKS 
Chełmno) – 8. w rankingu PZTS. W ubie-
głym roku Tomek zdobył brązowy medal.

Jedną z rewelacji turnieju był zespół LUKS 
Trefl Zamość – to dawny Trefl Zawada. Od 
tego roku klub zmienił siedzibę, pozyskał 
nowych sponsorów i ma ambicję startu 
w Superlidze. Od lutego w klubie pracuje 
Kazimierz Wiszowaty, wieloletni zawodnik 
ekstraklasy, grający w GUKS Gorzkowice 
i trener. Na mistrzostwach LZS zawod-
nicy Trefla zdobyli 4 medale – 2 złote 
i dwa srebrne. Mistrzem wśród junio-
rów został Paweł Rozwadowski, który w 
finale pokonał swojego kolegę klubowe-
go Daniela Kisielewicza. Drugie złoto dla 
klubu wywalczył w kategorii młodzieżowiec 
Michał Dąbrowski, który w finale także 
zmierzył się ze swoim klubowym kolegą 
Maciejem Nowalińskim. Zwyciężczyni w 
kategorii juniorek Ada Jończyk (Śnieżnik 
Stronie Śląskie) udowodniła, że jest zawod-
niczką, która liczy się w czołówce krajowej 
– zresztą miała najwyższy ranking PZTS ze 
startujących w tej kategorii (10.)

– Świetnie zorganizowana impreza, spora 
w tym zasługa burmistrza Ostródy, który 
jest zagorzałym kibicem tenisa stołowego. 
Piękna okolica, ładna sala, dobre zaplecze 
treningowe. Mistrzostwa LZS to dla gospoda-
rzy wymarzona okazja do promocji swojego 
miasta, czy regionu. Jestem pewna, że wielu 
uczestników tych mistrzostw tu powróci. 
Ostróda stała się miastem sportu – powstało 
wiele nowych obiektów sportowych i widać, 
że władze samorządowe chcą organizować 
imprezy sportowe – stwierdziła Helena 
Koziej, reprezentująca RG KZ LZS.

Fot. Marcin Tchórz „Gazeta Olsztyńska

Tadeusz Czyczel,  
prezes MLKS Ostródzianka Ostróda

– Uważam te mistrzostwa za udane 
zarówno pod względem organizacyjnym 
jak i sportowym. Zapewniliśmy zawod-
nikom dobre warunki startu – mamy 
przecież dużą salę do gry oraz oddzielną 
do treningów – a także nagrody rzeczo-
we. Zawody stały na wysokim poziomie 
sportowym, w wielu kategoriach pierw-
sza dwudziestka została rozstawiona. 
Szcze gólnie dobrze zaprezentowali się 
juniorzy i juniorki. Widać, że w klubach 
prowadzona jest systematyczna praca i 
mamy sporo talentów.

– W polskim tenisie pojawiła się nowa 
jakość – zawodowa Superliga. Czy to coś 
zmienia w waszej dyscyplinie?

– Dołączyliśmy do piłkarzy, siatkarzy, 
żużlowców i koszykarzy. W Superlidze, 
która w pierwszym sezonie rozgrywana 
była pod marką Wschodzący Białystok 
startowało 10 drużyn. Zdecydowanie 
poprawiła się oprawa spotkań. Tran-
smisje telewizyjne w Orange Sport Info 
i w internecie wymusiły na organiza-
torach meczów spełnianie wymogów 
europejskich. Wszystkie ekipy starają się, 
żeby ich obiekty wyglądały jak najle-
piej. Ponadto klubom znacznie łatwiej 
negocjowało się ze sponsorami, zawod-
nicy stali się bardziej rozpoznawalni. 
Atrakcyjność superligi sprawiła, że na jej 
zapleczu trwała zacięta walka o awans. 
Wiele klubów szuka wzmocnień, wkrót-
ce na pewno przy stołach zobaczymy 
więcej graczy z zagranicy. To podniesie 
poziom naszego tenisa. Spowoduje też 
większe zainteresowanie talentami z niż-
szych kategorii wiekowych. Może docho-
wamy się zawodnika na miarę Andrzeja 
Grubby, a nasi najlepsi tenisiści nie będą 
szukać pracy poza granicami kraju.

– W tym sezonie zajęliście w Super
lidze 5. miejsce, występując pod marką 
Condohotels Morliny Ostróda, to chyba 
poniżej oczekiwań.

– Zapewne tak, choć przegraliśmy 
walkę o play-off ...jedną piłeczką. W nad-
chodzącym sezonie powinno być lepiej.

– Teraz wakacje, ale słyszałam, że 
szykujecie w Ostródzie wielki turniej?

– Na przełomie września i październi-
ka w Ostródzie zostanie rozegrany tur-
niej, jakiego jeszcze w Polsce nie było. 
Od 30 września do 2 października orga-
nizujemy wielki międzynarodowy tur-
niej Euro Tour Warmia i Mazury 2011. 
Chcemy, żeby to były zawody na wzór 
Pucharu Świata w siatkówce plażowej w 
Starych Jabłonkach i żeby weszły na stałe 
do kalendarza imprez sportowych nasze-
go regionu. (id)

Wyniki Mistrzostw Zrzeszenia LZS:

Młodziczki:
1. Karolina Lalak (Sygnał Lublin), 
2. Katarzyna Bagrowska (Nadwiślanin 
Płock), 3. Anna Wereszczaka 
(Nadwiślanin Plock), 4. Karolina 
Tokarczyk (Jedność Żywiec Śląski) 

Młodzicy:
1. Tomasz Kotowski (ABC Żak 
Pisanica), 2. Wojciech Gronowski 
(LUKS Chełmno), 3. Filip Wesołowski 
(Piast Łasin), 4. Nikodem Maćkowski 
(Junior Leszno)

Kadetki:
1. Aleksandra Dąbrowska (Ósemka 
Białystok), 2. Zuzanna Chrulska 
(Warmia Lidzbark Warmiński), 
3. Zuzanna Woźniak (Warmia Lidzbark 
Warmiński), 4. Agnieszka Koch (UKS 
Oborniki Wielkopolskie)

Kadeci:
1. Adrian Dugiel (Śnieżnik Stronie 
Śląskie), 2. Aleksander Kuligowski 
(Ostródzianka), 3. Remigiusz Jamróz 
((Śnieżnik Stronie Śląskie), 4. Bartosz 
Lebrecht (GLKS Nadarzyn)

Juniorki:
1. Ada Jończyk (Śnieżnik Stronie 
Śląskie), 2. Alicja Czarnomska (Warmia 
Lidzbark Warmiński), 3. Martyna 
Dziadkowiec (LUKS Chełmno), 
4. Jessica Andraczek (Victoria Chróścice)

Juniorzy:
1. Paweł Rozwadowski (Trefl Zamość), 
2. Daniel Kisielewicz (Trefl Zamość), 
3. Marcin Woskowicz ((LUKS Chełmno), 
4. Adrian Więcek (Ostródzianka)

Młodzieżowiec kobiety:
1. Anika Kocoń (LUKS Chełmno), 
2. Joanna Drygas (LKTS Luboń), 
3. Anna Zielińska (Warmia Lidzbark 
Warmiński), 4. Katarzyna Pawlaczyk 
(UKS Dalachów)

Młodzieżowcy:
1. Michał Dąbrowski (Trefl Zamość), 
2. Maciej Nowaliński (Trefl Zamość), 
3. Michał Wierzchowski (Alfa Radzyń 
Podlaski), 4. Jacek Karcz (Ostródzianka)

Klasyfikacja województw:
1. warmińsko-mazurskie, 2. lubelskie, 
3. dolnośląskie

Klasyfikacja klubowa:
1. MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie, 
2. LUKS Chełmno, 3. Warmia Lidzbark 
Warmiński
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W Zamościu w dniach 29-30 czerwca 
br. odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w łucznictwie. Na starcie stanęli juniorzy 
młodsi, juniorzy i młodzieżowcy. W tur-
nieju uczestniczyło ponad 80 zawodników i 
zawodniczek z 12 klubów reprezentujących 
6 województw. Zawody przeprowadzono na 
stadionie sportowym miejscowego OSiR-u. 
Gospodarzem był KS Agros Zamość. 
Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie, a sfinansowano je z fundu-
szy Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W zawodach w zasadzie wystartowały 
wszystkie najlepsze kluby Zrzeszenia, zabra-
kło jedynie zawodników z LKS Łucznik 
Żywiec. Raczej nie było niespodzianek. 
Wśród juniorek młodszych wygrała Natalia 

Juszczuk z LKS Mazowsze Teresin, aktu-
alna II wicemistrzyni Polski w hali, przed 
Dominiką Pizulską KS Stella Kielce – 
a wszystkie trzy medalistki są w kadrze 
narodowej. Zaskakuje może nieco dopiero 
trzecie miejsce Huberta Sobonia KS Stella 
Kielce, który przegrał z Pawłem Marcem 
(obaj są w kadrze narodowej) a także z 
Adamem Wytrykusem. Najlepszym junio-
rem okazał się Maciej Fałdziński KS Stella 
Kielce, członek kadry narodowej seniorów 
i aktualny halowy mistrz Polski, drugie 
miejsce zajął Dawid Malicki (członek kadry 
narodowej juniorów) – II halowy wicemistrz 
Polski. Nie podlegało żadnej wątpliwości 
mistrzostwo Anny Skłodowskiej z KS Stella 
Kielce w kategorii młodzieżowiec – jest 
ona aktualną halową mistrzynią Polski i 
członkiem kadry narodowej. Podobna sytu-
acja wśród panów reprezentant, Stelli Kielce 
Mateusz Taborowicz jest wicemistrzem 
kraju, a jego klubowy kolega Michał Detka 
w kadrze narodowej, jej członkiem jest rów-
nież trzeci medalista wśród młodzieżowców 
Jakub Gucz z KS Agros Zamość. Najsłabiej 
obsadzony był turniej juniorek – wygrała 
Katarzyna Wojciechowska z MLKS Czarna 
Strzała Bytom. Nic też nie zmieniło się w 
klasyfikacji klubowej, nadal od lat przewo-
dzi jej Stella Kielce, choć tym razem nie było 
Łucznika Żywiec, jej odwiecznego rywala.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Zamość 2011 Ł u c z n i c t w o

Wyniki Mistrzostw LZS
Juniorki młodsze
1.  Natalia Juszczuk LKS Mazowsze 

Teresin
2. Dominika Pizulska KS Stella Kielce
3.  Anna Kręcioch ULKS Sokole Oko 

Zawadka
Juniorzy młodsi
1. Paweł Marzec UKS Talent Wrocław
2. Adam Wytrykus ROKIS Radzymin
3. Hubert Soboń KS Stella Kielce
Juniorki
1.  Katarzyna Wojciechowska MLKS 

Czarna Strzała Bytom
2. Iwona Rękas KS Agros Zamość
3. Agnieszka Brzoza KS Stella Kielce
Juniorzy
1. Maciej Fałdziński KS Stella Kielce
2. Dawid Malicki UKS Talent Wrocław
3.  Robert Świątek LKS Mazowsze 

Teresin
Młodzieżowiec kobiety
1. Anna Skłodowska KS Stella Kielce
2. Katarzyna Anioł UKS Grot Zabierzów
3. Kinga Mróz KS Stella Kielce
Młodzieżowiec
1. Mateusz Toborowicz KS Stella Kielce
2. Michał Detka KS Stella Kielce
3. Jakub Gucz KS Agros Zamość
Klasyfikacja klubowa
1. KS Stella Kielce
2. UKS Talent Wrocław
3. KS Agros Zamość
Klasyfikacja województw
1. świętokrzyskie
2. dolnośląskie
3. mazowieckie

Ten jeden z najlepszych klubów nasze-
go Zrzeszenia obchodzić będzie w paź-
dzierniku 35-lecie swojego istnienia. Jako 
pierwsza działalność rozpoczęła sekcja 
kolarska. Pod okiem Zbigniewa Makary 
rozpoczęło zaczęło trenować 31 zawod-
ników. Później powstały sekcja podno-
szenia ciężarów, lekkoatletyki, łucznicza i 
szachowa. W 1977 r. Agros wzbogacił się 
o kolejną, szóstą sekcję – jeździecką. Jej 
członkowie zajęli się bardziej rekreacją, 
niż wyczynowym uprawianiem sportu. 
Cztery lata później z powodu wysokich 
kosztów utrzymania i braku wymiernych 
wyników sportowych zlikwidowano tę 
sekcję. Już w pierwszych latach istnienia 
klubu poważne sukcesy zaczęli odnosić 
kolarze i łucznicy. W 1981 roku „Agros” 
wzbogacił się o sekcję zapasów męż-
czyzn, a 2000 roku kobiet. Do najbar-
dziej znanych sportowców klubu nale-
żą: lekkoatletki-biegaczki Dorota Gruca, 
Aleksandra Jakubczak, Anna Jakubczak 
(olimpijka) oraz Katarzyna Kita rzut mło-
tem (mistrzyni Europy juniorów), zapa-
śnik Mariusz Łoś. A obecnie największe 
nadzieje na sukcesy wiąże się z lekko-
atletami: Paweł Fajdek, Szymon Kiecana, 
Konrad Partyka i Małgorzata Kołdej oraz 
łucznikami: Mateusz Kossowski, Marcin 
Kłoda i Katarzyna Kłoda.

Prezesem klubu jest Konrad Firek, 
a wiceprezesami Janusz Waśko i Jerzy 
Zawadzki.

Życzymy im i ich zawodnikom samych 
sukcesów w nadchodzących latach.

KS Agros Zamość
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 W tym roku wprowadzono do regula-
minu kilka zmian – główne są dwie – w 
tegorocznym konkursie nie mogą uczestni-
czyć laureaci z lat ubiegłych oraz nie można 
zgłaszać do konkursu cyklu imprez. 

Zakończyło się zgłaszanie inicjatyw 
przez zarządy wojewódzkie – na konkurs 
wpłynęły 94 inicjatywy. Najwięcej z woje-
wództw: łódzkie, zachodniopomorskie i 
warmińsko-mazurskie – 9, lubuskie – 8, 
lubelskie i świętokrzyskie –7.

Niektóre z imprez już się odbyły – przy-
pominamy, że można było zgłaszać imprezy, 
które odbędą się od 1 maja do 30 września 
br. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

W dniach 10-11 czerwca na boisku w 
Księginicach (woj. dolnośląskie) odbyła 
się Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna 
pod hasłem „65 lat działamy, o zdrowie 
i dobrą kondycję społeczności wiejskiej 
dbamy”. Organizatorem było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Lubinie i klub LZS Iskra 
Księginice. Lokalnej społeczności zapropo-
nowano atrakcyjny program – były więc 
gry i zabawy oraz konkurencje sportowe dla 
dzieci i młodzieży, w tym konkurs łuczniczy. 
A ponadto pokazy straży pożarnej, warsz-
taty plastyczne, konkurs piosenki i wiedzy 
o tematyce antyalkoholowej, karaoke, kon-
kurs tańca. Otworzono też wystawę z okazji 
65-lecia LKS Iskra. Niewiele klubów może 
poszczycić się takim rodowodem. Ludowy 
Zespół Sportowy Księginice powstał w roku 
1946. Inicjatorami założenia byli mieszkań-
cy Księginic – repatrianci, którzy przybyli 
po wojnie na ziemie odzyskane z kresów. 
Prym wśród założycieli wiedli wówczas 
młodzi chłopcy, spragnieni sportu. Mimo 
braku sprzętu sportowego, odzieży oraz 
bazy sportowej potrafili się zmobilizować i 
wyremontowali poniemieckie boisko, stwo-
rzyli zespół piłki nożnej rozgrywając mecze 
u siebie a także w ościennych miejscowo-
ściach. Większość członków LZS należała 
do Ochotniczej Straży Pożarnej, w roku 
1975 postanowiono więc nadać klubowi 
nazwę Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” 
Księginice. W 1995 roku oddano do użytku 

kompleks boisk do siatkówki i piłki ręcznej. 
W 2003 roku Księginice wzbogaciły się o 
wielofunkcyjne boisko, rok później oddano 
do użytku strzelnicę sportową. Działalność 
LKS „Iskra” Ksieginice oparta jest w dużej 
mierze na pomocy materialnej i finansowej 
Urzędu Gminy w Lubinie. Wiodącą dyscy-
pliną jest piłka nożna. Prezesem klubu jest 
Mieczysław Lodziński.

LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 
(woj. lubelskie) zgłosił do konkursu zawo-
dy „Z Orlika na stadiony świata”. Na sta-
dionie Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie 
Lubelskim stawiło się 16 czerwca br. ponad 
200 uczniów z 5 szkół podstawowych. Po 
kilkunastu rozegranych konkurencjach 
sportowych najlepsza okazała się SP nr 2 
Tomaszów (695 pkt), drugie miejsce zajęła 
SP 3 Tomaszów (513 pkt), a trzecie – SP 
Jarczów (377 pkt).

Uczniowski Klub Sportowy Nowiny 
Wielkie (woj. lubuskie) zgłosił do konkur-
su Międzysołecką Spartakiadę Młodzieży. 
W zawodach wzięło udział aż 11 reprezenta-
cji sołectw z Gminy Witnica. W 7 rozegra-
nych konkurencjach (piłka nożna, siatków-
ka, tenis stołowy, strzelanie, przeciąganie 
liny, siłowanie na rękę i konkurs sołtysów) 
najwięcej punktów uzbierali gospodarze. 
Drugie miejsce zajął Dąbroszyn, który zgło-
sił chęć organizacji Spartakiady w 2012 
roku, a na najniższym stopniu podium sta-
nęła ekipa Nowych Dzieduszyc.

7 maja, w Gniewinie (woj. pomorskie), 
odbyła się jedna z najbardziej znanych 
gniewińskich imprez sportowych – XXIV 
„Bieg Stolemów”. Zawodnicy uczestniczyli 
w biegach szkolnych zamkniętych oraz w 
otwartym biegu ulicznym. Biegi Stolemów 
odbyły się przy Kompleksie Turystycznym 
„Kaszubskie Oko” w Gniewinie. Zwykle 

odbywają się na Stadionie Gminnym, ale 
trwają tam przygotowania do... EURO 
2012 – Gniewino jest jednym z wybranych 
miejsc pobytowych. Do rywalizacji stanęło 
260 zawodniczek i zawodników z różnych 
miejscowości województwa pomorskiego. 
Rozegrano w sumie 19 biegów w 10 katego-
riach. Organizatorem Biegów Stolema był 
Klub Sportowy STOLEM Gniewino przy 
współudziale Gminnego Ośrodka Turystyki 
i Sportu, a finansowego wsparcia udzieliło 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, władze 
samorządowe Gminy Gniewino oraz Rada 
Wojewódzka LZS w Gdańsku.

LKS Orzeł Nadarzyn (woj. mazowiec-
kie) zgłosił do konkursu II Integracyjny 
Piknik Rodzinny. Odbył się on w miejsco-
wości Kostowiec, na boisku Orlik. Przybyło 
prawie 200 osób. Było dużo humoru, 
uśmiech i radości. Dzieci i rodzice chęt-
nie uczestniczyli w zawodach sportowych, 
odbył się też mecz piłki nożnej, strzelano z 
łuku i karabinka pneumatycznego. Dzieci i 
dorośli wystąpili w przedstawieniu teatral-
nym, odbyły się też warsztaty plastyczne. 
Potem był grill, gofry i inne przysmaki. 

Większość imprez zgłoszonych do kon-
kursu odbędzie się w lipcu, sierpniu i wrze-
śniu. 

Trwa konkurs Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 
w środowisku wiejskim”. Konkurs realizowany jest jako zadanie z zakresu promocji sportu dzieci i młodzieży w ramach programu 
„Sport Wszystkich Dzieci”. 

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
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W Słubicach 24 czerwca w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji oczekiwano na 

16 drużyn. Bowiem w tym roku w regula-
minie turnieju wprowadzono ważne zmia-
ny – każde województwo miało prawo do 
przysłania na finał jednej drużyny. Stawiło 
się ich 14, swojego reprezentanta nie przy-
słało województwo mazowieckie, a w ostat-
niej chwili nie pojawił się też zespół LKS 
Szubinianka Szubin z woj. kujawsko-po-
morskiego. W uroczystości otwarcia udział 
wzięli m.in.: Wacław Hurko – wice prze-
wodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS, 
Mirosław Wrzesiński – przewodniczą-
cy Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 
PZPN, Ryszard Chustecki – przewod-
niczący Komisji Sportu KZ LZS, dyrek-
tor OSiR Słubice, Jan Graliński – prezes 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS w Gorzowie 
Wlkp., Iwona Kania – przedstawicielka 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Marcin Dorna 
– trener reprezentacji Polski U-16 oraz kibi-
ce. Ślubowanie w imieniu zawodników zło-
żył Jakub Giza – MLKS Znicz Biała Piska.

Zgodnie z regulaminem drużyny podzie-

lono na 4 grupy i przeprowadzono mecze 
rundy pierwszej, w której „każdy grał z 
każdym”. Następnie systemem pucharowym 
przeprowadzono ćwierćfinały i półfinały. 
Do finału dotarły Polonia Słubice i TKS 
Tomasovia Tomaszów Lub.

Polonia w rozgrywkach grupowych zano-
towała remis (1:1 z MKS Czarni Połaniec) 
oraz zwycięstwo (3:2 z GIM Tułowice). W 
ćwierćfinale pokonała TG Sokół 7:0, a w 
półfinale Orła Pawonków też w imponują-
cym stylu 7:2.

Tomasovia w rundzie eliminacyjnej poko-
nała 5:1 Polonię Płoty, 3:0 LKS Orzeł i 
2:1 Gimnazjum z Drohiczyna. W ćwierć-
finale wygrała z Wietcisą Skarszewy, a w 
półfinale z Czarnymi Połaniec – obydwa 
mecze zakończyły się 1:0, a bramki strzelił 
Kudlicki. 

Po fazie eliminacyjnej z turniejem poże-
gnały się następujące zespoły: Gimnazjum 
Tułowice, Polonia Płoty, LKS Victoria 
Czadrów, MLKS Znicz Biała Piska, Gimna-
zjum z Drohiczyna, KKS Włókniarz 125 
Kalisz.

Mecz finałowy wzbudził wiele emocji. W 
regulaminowym czasie gry był remis 2:2, 
a w serii rzutów karnych lepsi okazali się 
goście z Tomaszowa Lubelskiego, którzy 
tym samym zapewnili sobie triumf w całym 
turnieju. Trzecie miejsce zajęła drużyna 
MKS Czarni Połaniec, pokonując w decy-
dującym meczu Orła Pawonków 3:0.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zos-
tał wybrany Norbert Pawłowicz MKS 
Polonia Słubice, najlepszym bramka-
rzem Sebastian Chamioło (MKS Czarni 
Połaniec), najaktywniejszym zawodnikiem 

Artur Kaczorowski LKS Victoria Czadrów. 
Królem strzelców został Hubert Tokarski 
GUKS Gorzkowice, który zanotował na 
swoim koncie 10 bramek. Zespoły rozegra-
ły 33 mecze, strzelono 117 bramek – śred-
nia na mecz 3,54. Puchar fair play zdobyła 
drużyna GUKS Gorzkowice. 

Podczas uroczystego zakończenia turnieju 
drużyny nagrodzono okazałymi pucharami 
i medalami, a najlepsi zawodnicy otrzymali 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe statuetki, 
których fundatorami byli: Minister Sportu i 
Turystyki, Krajowe Zrzeszenia LZS, Starosta 
Słubicki i Burmistrz Słubic. Ponadto zespo-
ły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego ufundowanego przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. 

Tomasovia otrzymała puchar Starosty 
Słubickiego, drużyna GUKS Gorzkowice 
puchar prezesa Lubuskiego Zrzeszenia 
LZS za zwycięstwo w klasyfikacji fair play. 
Nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Burmistrza Słubic otrzymali najlepsi zawod-
nicy w swoich drużynach – Zbigniew Malec 
TKS Tomasovia Tomaszów Lub., Marcin 
Bartczak MKS Polonia Słubice, Konrad 
Kalina Czarni Połaniec, Przemysław 
Pałuziński Orzeł Pawonków i najlep-
szy zawodnik woj. lubuskiego Wojciech 
Zieniewicz MKS Polonia Słubice. 

Następnie Mirosław Glas – dyrektor 
Departamentu Infrastruktury Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego odczytał list gratulacyjny skie-
rowany do uczestników i organizatorów 

Piłkarska Kadra Czeka
Słubice 2011

Sparta Daleszyce wygrała 11. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt „Piłkarska Kadra 
Czeka”, a w 27. finale chłopców triumfowała TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski. 
W tym roku turnieje rozegrano w tym samym czasie – od 24 do 30 czerwca.
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W tym roku dziewczęta rywalizują-
ce w ogólnopolskim finale „Piłkarska 
Kadra Czeka” przyjechały na turniej do 
Grudziądza. Stawiło się 11 drużyn, aż 5 
zespołów wycofało się z finału. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonała Helena Koziej, 
członek RG KZ LZS.

Zgodnie z regulaminem zespoły podzie-
lona na cztery grupy. Po rundzie eliminacyj-
nej z turniejem pożegnały się zespoły: UKS 
Gimnazjum Strzelce Krajeńskie, Zespół 
Szkół w Regnowie i KS Grom Wolsztyn. 
Grom zaczął turniej świetnie, pokonując 
w pierwszym meczu 3:1 późniejsze zwy-
ciężczynie Spartę Daleszyce. Dalej mu 
się niestety nie powiodło, chociaż otrzy-
mał jeszcze jedną szansę – po dotarciu 

Klasyfikacja końcowa
1. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski
2. MKS Polonia Słubice
3. MKS Czarni Połaniec
4. LKS Orzeł Pawonków
5. LKS Słomniczanka Słomniki
6. TG Sokół Sokołów Małopolski
7. GUKS Gorzkowice
8. LZS Wietcisa Skarszewy

Piłkarska Kadra Czeka
Grudziądz 2011

przez Marszałka Województwa Lubuskiego 
– Elżbietę Polak, a podsumowania i oceny 
turnieju dokonał Marcin Dorna. Trener 
reprezentacji U-16 był podczas tego turnieju 
jedną z najważniejszych postaci – prowadził 
zajęcia szkoleniowe, dzielił się wiedzą z 
trenerami startujących drużyn, na bieżąco 
analizował i oceniał mecze. Taka forma 
współpracy z PZPN powinna być kontynu-
owana w kolejnych turniejach.

Marcin Dorna,  
trener reprezentacji U-16

– Turniej stał na 
niezłym poziomie. 
Najwyższy pokaza-
li chłopcy w finale 
i rzeczywiście tra-
fiły do niego dwie 
najlepsze drużyny. 
Kilku zawodników 
ma szanse na karier piłkarską w przyszło-
ści. Dla mnie ten turniej jest niezwykle 
cenny, gdyż w jednym miejscu mogę zoba-
czyć w akcji kilkuset zawodników. Zaletą 
tego turnieju jest też to, że występują 
w nim zawodnicy reprezentujący małe 
miejscowości, że wyrównuje on szanse 
tych dzieciaków z ich rówieśnikami z 
dużych miast. Z tego turnieju wywodzi 
się przecież kilkunastu znanych polskich 
piłkarzy. Z poprzedniego turnieju jeden z 
zawodników trenuje obecnie w Jagiellonii 
Białystok. Życzę organizatorom kontynu-
acji tej świetnej imprezy.
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do ćwierćfinału wycofała się drużyna ze 
Strzelec Krajeńskich, postanowiono więc 
przeprowadzić baraże między drużynami, 
które zajęły trzecie miejsca w grupach, a 
były to zespoły właśnie Gromu, Gimnazjum 
z Boguszowa i ZS w Regnowie – do ćwierć-
finału wszedł zespół z Dolnego Śląska. W 
sumie dziewczyny z Wolsztyna zajęły 9. 
miejsce.

W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
drużyny UKS Victoria Gaj i UKS Orion 
Grudziądz – lepsza była Victoria, która 
pokonała gospodynie 2:0.

W finale spotkały się drużyny UKS Sparta 
Daleszyce i ISD AJD Częstochowa. W regu-
laminowym czasie było 0:0. Sparta wygrała 
w rzutach karnych.

– Zaczęliśmy pechowo, od przegranej, ale 
z meczu na mecz dziewczyny grały coraz 
lepiej. Dla nas był to debiut na imprezie tej 
rangi, cieszymy się, że zakończony sukcesem 
– powiedział Marcin Wengorski, trener 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta, 
który działa przy Gimnazjum Jana Pawła II 
w Daleszycach. 

W zakończeniu imprezy uczestni-
czyli m.in.: Maria Glazik, członek Rady 
Głównej KZ LZS, Michał Marszałkowski, 
przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego 
Z LZS, Marek Cisek, jego zastępca oraz 
Eugeniusz Chyliński, przewodniczący 
Rady Powiatowej LZS w Łasinie i Sławomir 
Piłat – prezes LKS Węgrowianka Węgrowo. 
Wszystkie zespoły zostały wyróżnione 
pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. 
Trzy pierwsze drużyny otrzymały medale.

Najwięcej bramek na turnieju strzeliła 
Natalia Klyta z ISD AJD Częstochowa, naj-
aktywniejszą zawodniczką była Alek san dra 
Łagowska z UKS Victoria Gaj. Naj wszech-
stronniejszą zawodniczką turnieju została 
Ewa Cieśla, a najlepszą bramkarką Magda 

Religa – obie ze Sparty Daleszyce. 
Organizatorem turniejów było Krajowe 

Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS, 
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS. 
Im pre zę sfinansowano ze środków Minis-
terstwa Sportu i Turystyki.

P.S. W tym roku powrócono do formuły 
udziału w finale ogólnopolskim w oby-
dwu turniejach 16 drużyn – czyli po jednej 
z każdego województwa. Szkoda, że nie 
wszystkie województwa przysłały swoich 
przedstawicieli, a eliminacje zorganizowały 
wszystkie. Na pewno o tym zjawisku nale-
ży podyskutować. Wycofywanie drużyn w 
ostatniej chwili nie służy temu turniejowi 
– trzeba poszukać przyczyn takiej postawy. 
Bo to nic innego jak marnowanie pracy 
dziesiątków osób.

Piłkarska Kadra Czeka
Grudziądz 2011

Klasyfikacja końcowa
1. UKS Sparta Daleszyce
2. ISD AJD Częstochowa
3. UKS Victoria Gaj
4. UKS Orion Gminy Grudziądz
5. Gimnazjum w Rutkach
6. Gimnazjum w Drobinie
7. Gimnazjum Boguszów Gorce
8. Gimnazjum w Starym Zamościu
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 Nasi na bieżniach, matach, szosach i....

W Toruniu w dniach 24-26 czerwca 
odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów 
w lekkiej atletyce. Rywalizacja toczyła się 
nie tylko o medale MPJ, ale również o 
minima na mistrzostwa Europy do lat 19, 
które odbędą się w Tallinie (21-24 lipca). 
Świetnie spisali się zawodnicy z klu-
bów naszego Zrzeszenia. I tak, Wojciech 
Praczyk (Uczniak Szprotawa) ustanowił 
rekord Polski juniorów w rzucie dyskiem 
– 62.26 m. W konkursie dyskobolek naj-
lepsza była 18-letnia Aleksandra Bok z 
Nadodrza Powodowo, która wynikiem 
46.60 ustanowiła „życiówkę“. W rzucie 
młotem (6 kg) triumfował Sebastian 
Dobkowski z Prefbetu Śniadowo Łomża, 
osiągając rezultat 65.43. W rywalizacji 
oszczepniczek jedynie Karolina Bołdysz 
z KS Polonia Pasłęk przekroczyła gra-
nicę 50 metrów (51.38). W biegu na 
2000 m z przeszkodami najlepsza była 
Justyna Jendro LUKS Podium Kup 
(6:48.97), a na 3000 m z przeszkoda-
mi Zbigniew Kaszewski ULKS Talex 

Borzytuchom (9:08.52). Sprinterzy 
Podlasia Białystok ustanowili klubowy 
rekord Polski juniorów. Biegnący w skła-
dzie: Paweł Skubina, Kamil Supiński 
(też złoto na 100 m), Kamil Bijowski 
(srebro na 100 m) i Damian Czykier 
białostocczanie uzyskali wynik 40.94. 
Pchnięcie kulą wygrał faworyt Krzysztof 
Brzozowski (20.61), ale za jego plecami 
toczyła się wspaniała walka o dwa pozo-
stałe medale – srebrny medalista, Paweł 
Regin posłał kulę na odległość 19.70, 
brązowy – Dominik Witczak RRLTL 
ZTE Radom – 19.02. W konkursie kulo-
miotek klasą dla siebie była Anna Wloka 
LUKS Podium Kup. Brązowa medalistka 
I Igrzysk Olimpijskich Młodzieży jako 
jedyna przekroczyła 15 metrów. Wynik 
15.75 jest jej najlepszym w obecnym 
sezonie. W biegu na 3000 m triumfowa-
ła 17-letnia Ewelina Lubiejewska LŁKS 

Na najwyższym podium Sebastian 
Dobkowski (fot. strona www klubu)

Medale MP naszych 
juniorów w la

Prefbet Śniadowo Łomża (9:41.86), a na 
tym samym dystansie wśród mężczyzn 
18-letni Bartosz Kowalczyk PLKS Gwda 
Piła (8:07.12 – rek. życ.). Złote medale 
zdobyli jeszcze – Paulina Furmańska 
(LKS Lubusz Słubice) 17.34,41 w biegu 
na 5 000 m, Gabriela Szkolnicka (MKS 
Osa Zgorzelec) 1,79 w skoku wzwyż, 
Karolina Markiewicz (KS Podlasie 
Białystok) 5,74 w skoku w dal, Adrian 
Józefowicz (MKS Durasan Płońsk) 15,38 
w trójskoku. W klasyfikacji punktowej 
klubów zwyciężyło Podlasie Białystok 
(182 pkt).

Ponad 20 medali zdobyli reprezen-
tanci klubów naszego Zrzeszenia w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
w Gdańsku. Ostatnim akcentem mis-
trzostw było nagradzanie najlepszych 
zawodników – okazały się nimi same 
panie, w tym dwie z naszych klubów 
– Joanna Fiodorow z LŁKS Prefbet 
Śniadowo Łomża w rzucie młotem uzy-
skała 66.61 m, a Martyna Bielawska 
Podlasie Białystok skoczyła w trójskoku 
13.97 i stoczyła pasjonujący pojedynek z 
Anną Jagaciak – 14.25 m nowy młodzie-
żowy rekord – która uznana została za 
najlepszą zawodniczkę mistrzostw. Trzy 
medale w rzucie młotem zdobyli zawod-
nicy z naszych klubów: Paweł Fajdek 
Agros Zamość oraz Wojciech Malicki 
i Damian Wesołowski z Podlasia Bia-

łys tok. Podobnie było w kuli: złoto 
Wojciech Zieliński LIKUS Kruszwica, 
srebro – Konrad Partyka Agros Zamość, 
brąz – Piotr Węgrzyn LLKS Pomorze 
Stargard oraz w biegu na 1500 m męż-
czyzn – kolejność Krzysztof Żebrowski 
ULKS Macovia Maków Maz. (brąz na 
800 m), Damian Roszko KS Podlasie 
Białystok, Wojciech Jarosz KLKS 
Juventa-Kobex Starachowice (srebro na 

W Sztokholmie rozegrano III Dru ży-
nowe Mistrzostwa Europy, reprezentacja 
Polski zajęła 6 miejsce. Świetnie spisało 
się dwóch reprezentantów LZS. Paweł 
Fajdek Agros Zamość aż trzykrotnie 
ustanawiał w konkursie rekord życiowy 
(76.73, 76.76, 76.98,). Zajął drugie miej-
sce (za Niemcem Markusem Esserem), 
wyprzedzając takie sławy jak Aleksiej 
Zagoryj, czy Nicola Vizzoni. Kamila 
Kryńskiego KS Podlasie Białystok przy-
dzielono do drugiej serii biegu na 200 
m. Mimo przeciwnego wiatru (-1,8 m/s) 
spisał się bardzo dobrze, wygrywając tę 
serię z czasem 20.83 (0.02 sek. wol-
niej od rekordu życiowego). W drugiej, 
teoretycznie mocniejszej serii szybszy 
był tylko Francuz Christophe Lemaitre 
(20.28 przy wietrze -2,8 m/s!). Kryński 
zdobył więc dla Polski 11 punktów.

800 m). Brązowy medal na 100 m wywal-
czyła Małgorzata Kołdej Agros Zamość, 
srebro w kuli kobiet Aldona Żebrowska 
KS Podlasie Białystok, w oszczepie srebro 
i brąz – Marcin Plener MLKS Krajna 
Sępólno, Krzysztof Szalecki KS Podlasie 
Białystok. Karolina Jaroszek z RLTL ZTE 
Radom zdobyła brąz w biegu na 100 ppł. 
Grzegorz Zimniewicz z UKS Achilles 
Leszno „wybiegał” złoto na 100 m, a 
Mateusz Suchocki KS Podlasie Białystok 
brąz w rzucie dyskiem. Skok wzwyż 
wygrał Szymon Kiecana Agros Zamość, 
a drugi był Jarosław Rutkowski WLKS 
Siedlce Iganie Nowe. 400 m mężczyzn 
wygrał Mateusza Fórmański, a wśród 
kobiet srebro zdobyła Kinga Sadłowska 
– oboje ZLKL Zielona Góra. Srebro na 
200 m zdobył Marcin Grynkiewicz LKS 
Pomorze Stargard.

Cieszą medale juniorów i młodzieżow-
ców oznacza to bowiem, że sprawdza się 
system szkolenia w LZS, że mamy uta-
lentowaną młodzież i dobrych trenerów.

MMP w lekkiej atletyce
– dobry start

iii Drużynowe Mistrzostwa 
europy w la w Sztokholmie

Martyna Bielawska (fot. Rafał Bała PZLA)

Joanna Fiodorow w środku (fot. strona www 
klubu) 
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W lipcu rozpocznie się XVII Ogól no-
polska Olimpiada Młodzieży w sportach 
letnich. W tym roku jej gospodarzem jest 
Mazowsze. 

W olimpiadzie udział weźmie ok. 6 
tysięcy zawodników i zawodniczek, będą 
walczyć o tytuły mistrzów Polski junio-
rów młodszych. Zawody przeprowadzone 
zostaną w 26 dyscyplinach. Na Mazowszu 
odbędą się w następujących miastach: 

Warszawa, Płock, Siedlce, Ciechanów, 
Radom, Teresin, Pruszków, Nowy Dwór 
Maz., Nieporęt. 

Zawody wioślarskie odbędą się na jeziorze 
Malta w Poznaniu, w Gąsawie (woj. wielko-
polskie) hokej na trawie, kajakowy slalom 
w Drzewicy (woj. łódzkie), piłka wodna w 
Łodzi, a kajaki klasyczne w Bydgoszczy. 

Ceremonia otwarcia odbędzie się 21 
lipca w Płocku, w Amfiteatrze na Wzgórzu 

Tumskim, zamknięcie olimpiady zaś nastąpi 
w Warszawie 18 sierpnia w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Warszawie na ul. Jagiel loń-
skiej 26.

Spodziewamy się dobrego startu zawod-
ników klubów naszego Zrzeszenia w takich 
dyscyplinach jak: jeździectwo, kolarstwo 
(MTB, szosowe i torowe), lekkoatletyka i 
łucznictwo.

XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich – Mazowsze 2011

Po mistrzostwach w Sztokholmie 
Paweł Fajdek podopieczny trenera 
Czesława Cybulskiego powiedział – W 
takich deszczowych warunkach bardzo 
specyficznie się rzuca, ale ja lubię taką 
pogodę. Szczerze mówiąc, modliłem się o 
deszcz… Cieszę się, że tak dobrze wypa-

dłem. Potraktowałem te zawody bardzo 
poważnie. Teraz będę się już skupiał na 
młodzieżowych mistrzostwach Europy, 
które będą bardzo ważnym etapem na 
drodze do seniorskich mistrzostw świata 
w Daegu. I słowa dotrzymał. Podczas 
mityngu z serii World Challenge IAAF 
w Madrycie uzyskał rezultat 78.13 m i 
wypełnił minimum na MŚ w Daegu. To 
jego nowy rekord życiowy, a także najlep-
szy w tym roku wynik na świecie wśród 
młodzieżowców i znakomity prognostyk 
przed MME, które w połowie lipca odbę-
dą się w Ostrawie.

Świetnie spisał się biegacz LLKS 
Osowa Sień, Rafał Matuszczak startują-
cy w nieoficjalnych Mistrzostwa Europy 
Juniorów Młodszych w biegach górskich 
w słoweńskiej miejscowości Gorenja Vas. 
Rafał zdobył pierwszy w historii polskich 
startów w imprezach mistrzowskich w 

biegach górskich złoty medal. Oprócz 
sukcesu indywidualnego, znakomity start 
Rafała i bardzo dobra postawa 2 pozo-
stałych reprezentantów Polski – Marcina 
Żychskiego UKS Wiking Rychnowy, 
który był 3. i zdobył brąz oraz Patryka 
Lachowskiego z MKS Halicz Ustrzyki 
Dolne 12. miejsce – zaowocowała rów-
nież złoty medalem drużynowo. W poko-
nanym polu pozostali Rosjanie, Włosi, 
odwieczni faworyci Turcy i pozostałych 
kilkanaście ekip narodowych. Najlepsi 
17-latkowie w Europie mieli do pokona-
nia w Słowenii 2 pętle o łącznym dystansie 
4.600 m i przewyższeniu +170/-170m. To 
największy dotychczasowy sukces spor-
towy podopiecznego trenera Andrzeja 
Orłowskiego. Rafał jest liderem tabel w 
biegu na 3000 metrów (w gronie juniorów 
młodszych) – 8:43.93 (12 czerwca 2011, 
Słubice). Rezultat ten otwiera także tabele 
kwalifikacyjne do finału OOM w Płocku. 
A ma się na kim wzorować – z tego klubu 
wywodzi się Robert Lewandowski

Paweł Fajdek super star

Medale w biegach górskich 

 Nasi na bieżniach, matach, szosach i....

W dniach 17-19 czerwca 2011 r. w 
miejscowościach Kłomnice i Mstów 
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie szosowym juniorów. Tym 
razem miały one świetną oprawę medial-
ną i dużo kibiców. Bardzo dobrze wypa-
dli zawodnicy z klubów zrzeszonych w 

Na rozegranych na torze BGŻ Arena 
w Pruszkowie Młodzieżowych Mis trzos-
twach Polski zawodniczki BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska 
zdobyły 18 medali! Nie sposób wymie-
nić wszystkie – najwięcej złotych 3 zdo-
była Dorota Tarczyło, na podium sta-
wały też Karolina Garczyńska, Sabina 
Napie ralska, Justyna Mazur, Katarzyna 
Kir schenstein, Paulina Menzińska. 
Gratulacje!

Brązowy medal w zapasach w stylu wol-
nym na Mistrzostwach Europy Juniorów 
w serbskiej miejscowości Zrenjanin zdo-
był w wadze 84 kg Zbigniew Barnowski 
(AKS Białogard). 

LZS. Na podium w jeździe indywidualnej 
na czas zajęli wszystkie miejsca – wygrał 
Wojciech Sykała, przed Andrzejem 
Marciniakiem – obaj GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne i Rafałem Jezierskim 
z ALKS Stal Grudziądz, Rafał zdobył 
też srebrny medal w wyścigu ze startu 
wspólnego, a brąz „wyjeździł” Kacper 
Kistowski z Tarnovii. Złoty medal w 
jeździe na czas zdobyła Karolina Jurczak 
z UKS Jedynka Limaro Kórnik, srebr-
ny Katarzyna Wilkos (Poltino Azalia 
Brzóza Królewska) a na najniższym 
stopniu podium stanęła Katarzyna 
Niewiadoma (WLKS Krakus Kraków). 
W wyścigu ze startu wspólnego srebro 
zdobyła Katarzyna Kirschenstein z 
klubu BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki 
Ziemia Darłowska, a brąz – Monika 
Kopińska (LKK Warmia Biskupiec).

MP Polski w kolarstwie 
juniorów

Grad medali dla ziemi 
Darłowskiej na torze

zapasy
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Po raz pierwszy Ministerstwa Sportu 
i Turystyki ogłosiło konkurs na zadanie 
„Promowanie wolontariatu sportowego oraz 
rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy 
obywatelskiej”. Krajowe Zrzeszenie zgłosiło 
ofertę, która została rozpatrzona pozytyw-
nie. Program zgłoszony w ofercie został 
uznany za innowacyjny, jeśli chodzi o wo-
lontariat sportowy. Przy realizacji tego zada-
nia współpracujemy z innymi partnerami, 
są to – Fundacja Volonteers for Sport oraz 
Projekt Społeczny 2012+.

Jesteśmy właśnie po pierwszej sesji 
szkoleniowej. Odbyła się ona w czerwcu w 
Jarnołtówku woj. opolskie w ośrodku Zie-
mowit. Przyjechało 70 osób z czterech woje-
wództw – kujawsko-pomorskiego (10 osób), 
podkarpackiego (10 osób), lubuskiego (10 
osób) i opolskiego (40 osób, podzielonych 
na dwie grupy). Uczestnikami zajmowało 
się 5 profesjonalnych trenerek, którym po-
magało 5 wolontariuszy. Program szkolenia 
jest bardzo szeroki, pierwsza sesja obejmo-
wała zagadnienia dotyczące zarządzania 
organizacją i wolontariatem, omawiano 
obowiązujące prawo z zakresu wolontariatu, 
podstawy tworzenia diagnozy lokalnej, za-
sady tworzenia dokumentów strategicznych, 
metody angażowania społeczności lokalnej 
do działań. Szkolenie zorganizowano i po-
prowadzono bardzo ciekawie. Takich stan-
dardowych wykładów, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni na prawie każdym szko-
leniu, było tylko dwa – o bezpieczeństwie 
imprez sportowych i pierwszej pomocy. Ale 
były to tematy dodatkowe, uznaliśmy je za 
ważne i poprzedziły one szkolenie zasadni-
cze. Pozostałe zajęcia to były warsztaty, które 
zmuszały do aktywności każdego uczestni-
ka, nie można było być biernym. Trenerki 
do tego nie dopuszczały. Te warsztaty mia-
ły dać uczestnikom po pierwsze wiedzę, po 
drugie umiejętności, po trzecie uruchomić 
myślenie długofalowe i ukształtować posta-
wę przyjazną wolontariatowi, bo nie ma co 
ukrywać ciągle podchodzimy do tego zjawi-
ska sceptycznie i sceptyków nie brakowało 
też na tym szkoleniu. 

Żeby coś zmienić w naszym klubie, ogni-
wie, organizacji trzeba ją dobrze znać, Tre-
nerki więc zaczęły od pytań powiedzieliby-
śmy podstawowych – jacy ludzie działają w 
waszej organizacji lub ją wspierają, jakie są 
główne cele – misje organizacji i czy je zna-
my. Czyli chciały, by uczestnicy stworzyli 

wszechobecny dziś w różnych dziedzinach 
życia SWOT. Technika analityczna SWOT 
polega na posegregowaniu posiadanych in-
formacji o danej sprawie na cztery grupy – 
mocne strony, słabe strony, szanse i zagroże-
nia. Prowadząc w ten sposób zajęcia można 
następnie określić potrzeby organizacji – 
wskazać zadania, których nie ma kto wy-
konać lub w których organizacja potrzebuje 
wsparcia (oczywiście z wyłączeniem kasy i 
infrastruktury). Dalej wskazać grupy czy 
środowiska, a nawet konkretne osoby, któ-

rych potencjał można wykorzystać. Uświa-
domić sobie, że obok nas są inne organizacje 
sportowe, które nie są naszą konkurencję, że 
współdziałając z nimi można zrobić więcej. 
Wreszcie zrozumieć różnicę między działa-
czem społecznym a wolontariuszem, oraz to 
że wolontariat nie może być wprowadzany 
na siłę bo taka jest moda, a jego koordyna-
cja musi być przemyślana. Rozjeżdżając się 
z tej pierwszej sesji szkoleniowej, uczestnicy 
otrzymali zadanie domowe – przygotować 
się do napisania strategii swojej organizacji, 
która będzie omawiana, doskonalona pod-
czas zajęć na drugiej sesji i będzie końcową 
pracą na zakończenie szkolenia.

Teraz w województwach trwa druga tura 
szkolenia, podczas której omawiane są mo-
tywacje działania wolontariuszy, jak przeko-
nać innych do otwarcia się na wolontariat, 
jak pozyskać wolontariusza, jak przygotować 
jego miejsce pracy, a efektem końcowym ma 
być przygotowanie programu współpracy z 
wolontariuszami oraz programu rozwoju i 
modernizacji działania naszej organizacji, 
środowiska.

O kilka słów refleksji z tego szkolenia po-
prosiliśmy Helenę Koziej, która je pilnie ob-
serwowała: 

– Dla mnie bardzo ważne było to, że przy-
jechało tyle osób, które chcą zmierzyć się z 
czymś nowym. Zderzenie bardzo doświad-
czonych działaczy, z młodzieżą, która wcho-
dzi w działalność naszej organizacji da na 
pewno ciekawe efekty, co już było widać na 
tym pierwszym spotkaniu. Ważne jest też, że 
powstał podręcznik „Wolontariat sportowy” 
przygotowany na potrzeby tego szkolenia, do 
którego będziemy wszyscy wracać. Może go 
zmodyfikujemy, uzupełnimy ale podstawy już 
są. Dawno nie widziałam tak wielkiego za-
angażowania „szkolonych”, metoda warszta-
tów, dyskusji okazała się atrakcyjna, czasami 
wzbudzała kontrowersje, różnice zdań, wy-
nikające m.in. z doświadczenie. Ale w końcu 
wszyscy potrafili znaleźć wspólny mianownik. 

Nikt się nie nudził, nie uciekał na przerwy, 
chociaż za oknem „czyhała” piękna pogoda 
i wspaniałe widoki, ale to nie przeszkodziło 
stuprocentowej obecności. Na pewno uczest-
nicy, odświeżyli sobie wiedzę z różnych dzie-
dzin, poznali zasady działania wolontariatu, 
uświadomili sobie też inną wiedzę – że niewy-
starczająco promują własne działania i dzia-
łania swoich organizacji w społecznościach 
lokalnych i, że bycie „Zosią Samosią” nie jest 
konieczne, nie przystaje do naszych czasów, 
że musimy się uczyć w przyspieszonym tem-
pie umiejętności dzielenia pracą i odpowie-
dzialnością, czyli jakby powiedziała trenerka 
kompetencjami i odpowiedzialnością, tylko w 
ten sposób znajdziemy pomocników i przy-
gotujemy swoich następców. Mam nadzieję, 
że uczestnicy będą dzielić się swoją wiedzą, 
doświadczeniami z innymi działaczami ze 
swoich i ościennych województw. My również 
czekamy na spostrzeżenia, uwagi, które po-
zwolą doskonalić ten program.

– Jedna z trenerek, tak podsumował swoją 
grupę – to świetni ludzie, bardzo dużo robią 
dla swojego środowiska, kochają sport, zna-
ją swoją wartość, ale wielu z nich uważa, że 
ich praca na rzecz środowiska nie jest doce-
niana, że członkowie zarządów organizacji 
trzymają się starych zasad, że nie chcą lub 
boją się zmian.

– Jest w tym dużo prawdy, ale jest również 
inna prawda – do zarządów nikt się nie pcha. 
Ci zahartowani w bojach działacze, biorą na 
swoje barki kolejny raz to „przewodzenie” by 
nie zaprzepaścić dorobku minionych lat i ro-
bią to tak, jak potrafią najlepiej – pomagajmy 
im i temu celowi służą takie dyskusje i szko-
lenia. 

Na pasjonatach sportu, działaczach sportowych opiera się od 65 lat działalność Ludowych Zespołów Sportowych. Ale coraz częściej 
pojawiają się też wolontariusze. Ten rok został ogłoszony przez Unię Europejską – Rokiem Wolontariatu. Zrzeszenie LZS jest właśnie 
w trakcie realizacji szkolenie profesjonalnych koordynatorów wolontariatu sportowego. 

Szkolenie profesjonalnych koordynatorów  
wolontariatu sportowego
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Prawie zawsze bywa tak, że Ogólnopolskie 
Igrzyska Zrzeszenia LZS poprzedzane 

są podobnymi zawodami w poszczególnych 
województwach. W tym roku w wielu woje-
wództwach już je zorganizowano. 

Ponad 1250 osób spotkało się w dniach 
4-5 czerwca br. w Ośrodku Sportowym w 
Ręcznie na Letnich Igrzyskach Zrzeszenia 
LZS Województwa Łódzkiego. Swoje 
reprezentacje wystawiły LKS-y, LZS-y, UKS-
y, gminy i powiaty. W sumie do zawodów 
przystąpiły 22 drużyny, w których startowali 
zawodnicy od 12 do 40+ lat. Rozegrano tur-
nieje kobiet i mężczyzn w koszykówce, piłce 
nożnej, siatkówce, w przeciąganiu liny oraz 
zawody lekkoatletyczne, w tych ostatnich 
startowali także zawodnicy niepełnospraw-
ni i dla nich prowadzona była oddzielna 
klasyfikacja.

Koszykówkę kobiet wygrała drużyna RP 
ZLZS Sieradz (startowało 12 zespołów), 

wśród mężczyzn najlepsza była Gmina 
Grabowiec (16 drużyn). W turnieju piłki 
nożnej wystartowało 17 drużyn kobiecych i 
20 męskich – wygrali reprezentanci Gminy 
Opoczno kobiety i LKS Omega Kleszczów 
mężczyźni. W siatkówce kobiet najlepsza 
była drużyna Gminy Sulejów (17 startu-

jących), spośród 18 drużyn męskich naj-
lepsi okazali się zawodnicy LKS Omega 
Kleszczów. W przeciąganiu liny nie było 
mocnych na reprezentantów Powiatu 
Łowickiego, przeciągnęli 15 drużyn.

W zawodach lekkoatletycznych panie 
biegały na 800, 1500 i 2000 metrów. 
Poszczególne biegi odpowiednio wygra-
ły: Paulina Jarosińska GZ LZS Rozprza, 
Katarzyna Kołowrotkiewicz – ta sama przy-
należność, Monika Czyż – Powiat Łowicki. 
Skok w dal wygrała Emilia Łęczna GZ LZS 
Rozprza, a pchnięcie kulą 4 kg Ewelina 
Gajewska Gmina Wola Krzyszoporska. 
Startowało 15 drużyn – wygrał GZ LZS 
Rozprza.

Panowie biegali na 1000, 2000 i 3000 
metrów. Najlepsi zawodnicy to: Dawid 

Jachimowski GZ LZS Rozprza, Marcin 
Filipczak Gmina Opoczno i Tomasz 
Pietryniak LKS Omega Kleszczów. W 
skoku w dal wygrał Rafał Nowosielski 
Gmina Sulejów, a rzut kulą 7,26 kg Paweł 
Świątek Gmina Żarnów. Startowało 15 dru-
żyn – tu też najlepszy był GZ LZS Rozprza.

Zawody integracyjne „Sprawni inaczej” 
wygrał Powiat Radomszczański. Najlepiej 
lotką do celu rzucali Anna Nowak MG 
LKS Zelów i Jacek Pielużek Gmina Wola 
Krzysztoporska, bieg terenowy na 60 m 
wygrali Karolina Misztela GZ LZS Rozprza 
i Paweł Zakrajda MG LKS Zelów. W skoku 
w dal najlepsi byli Martyna Ciupa Powiat 
Radomszczański, która wygrał też rzut kulą 
oraz Robert Wilczak z tej samej drużyny. 
Pchnięcie kulą mężczyzn wygrał Mirosław 
Krzympiec z LKS Omega Kleszczów.

Na „pudle” w klasyfikacji generalnej sta-
nęły reprezentacje: 

1. GZ LZS Rozprza, 
2. LKS Omega Kleszczów, 
3. Powiat Łowicki.

Dla zwycięzców, jak przystało na igrzyska, 
przygotowano medale, puchary i dyplomy, a 
wręczał je Marek Mazur, przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi 
i przewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego.

Organizatorem imprezy było Woje-
wódz kie Zrzeszenie LZS w Łodzi i Rada 
Powiatowa Zrzeszenia LZS w Piotrkowie 
Trybunalskim. Zawody sfinansowano z 
środ ków Ministerstwa Sportu i Turystyki i 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Wieści z wojewódzkich zrzeszeń LzS
łódzkie

Igrzyska w Ręcznie



c z e r w i e c  2 0 1 1 17

Wielkopolskie Zrzeszenie ma 25 powia-
towych rad oraz około 30 tys. człon-

ków fizycznych. 77 wielkopolskich klubów 
zdobyło w 2010 roku 3138 punktów we 
współzawodnictwie sportowym młodzieży i 
zajęło 2 miejsce w punktacji LZS.

W Zjeździe uczestniczyło 98 delegatów 

reprezentujących 116 stowarzyszeń człon-
ków prawnych WZ LZS, co dawało dobrą 84 
procentową frekwencję.

 Z zaproszonych gości w Zjeździe uczestni-
czyli: Wojciechy Ziemniak – poseł na Sejm 
RP, Wacław Hurko – z-ca przewodniczące-
go RG KZ LZS, Tomasz Wiktor – dyrektor 

Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, Maciej Jankowski – 
prezes Zarządu Okręgu PZMot oraz inni 
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń 
sportowych z terenu Wielkopolski. Wśród 
delegatów było wielu samorządowców róż-
nego szczebla.

Najważniejszymi sprawami, jakim zajął 
się Zjazd było ustalenie programu działalno-
ści na lata 2011–2014, dostosowanie Statutu 
WZ LZS do zapisów Ustawy o Sporcie 
oraz wybór na nowa kadencje władz – 21 
osobowej Rady Wojewódzkiej, 5-osobowej 
Komisji Rewizyjnej a także wybór 8 delega-
tów na Krajowy Zjazd Delegatów KZ LZS.

Przewodniczącym Rady Wielko-
pol   skiego Zrzeszenia LZS na kolejna, 
już czwartą kadencję, wybrano kole-
gę Tadeusza Tomaszewskiego, a prze-
wodniczącym Komisji Rewizyjnej kolegę 
Grzegorza Wasielewskiego, dotychczaso-
wego skarbnika.

Zjazd podjął 12 uchwał oraz nakreślił kie-
runki działania Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS na najbliższe lata. Delegaci i zaproszeni 
goście zwracali uwagę na coraz trudniejsze 
warunki finansowania sportu i turystyki 
oraz wzrastającą biurokrację.

Wieści z wojewódzkich zrzeszeń LzS
wielkopolsk ie

Zjazd Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w 
Poznaniu było głównym organiza-

torem Rodzinnej Sportowo Rekreacyjnej 
Spartakiady LZS Mieszkańców Wsi.

Odbyła się ona 18 czerwca br. w 
Żerkowie na wspaniale wyposażonym 
przyszkolnym boisku przystosowanym 

do rozegrania różnorodnych konkuren-
cji. Startowały reprezentacje 14 powiatów, 
łącznie około 400 uczestników. Impreza 
była częścią Współzawodnictwa Sportowo- 
Turystycznego Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Jej prze-
prowadzenie było możliwe dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Największą atrakcją zawodów okazał się... 
rzut beretem, gdyż zawodnicy w swoich 
rzutach musieli uwzględnić silny, zmienia-
jący się boczny wiatr. Na twarzach wszyst-
kich uczestników gościł uśmiech. Wynik 
był ważny, ale nie tak bardzo. Liczył się 
miły, sportowy i zdrowy sposób spędzania 
czasu wolnego w gronie rodziny i przyja-
ciół. Impreza będzie kontynuowana w roku 
przyszłym.

Klasyfikacja powiatów: 1. Września, 2. 
Ostrów Wlkp., 3 .Środa Wlkp., 4. Wągrowiec, 
5. Piła, 6. Krotoszyn  

WZ LZS Poznań Ryszard Szukała

17 czerwca br. w Auli Gimnazjum w Żerkowie odbył się IV Zjazd Sprawozdawczo–
Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Jest to pierwszy 
zjazd jaki odbył się w województwach w obecnej kadencji.

Rodzinna spartakiada w Żerkowie
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W dniach 17–19 czerwca 2011 r. w 
Ośrod ku Szkoleniowo–Sportowym w 
Nowej Bystrzycy odbył się Dolno śląski 
Finał Rodzinnego Turnieju Samo rzą-
dow ców i Działaczy LZS oraz ich rodzin 

organizowany w ramach XII Dolnośląskich 
Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi. W turnieju 
wystartowało 12 drużyn z terenu woje-
wództwa dolnośląskiego, łącznie 71 uczest-
ników, będących zwycięzcami eliminacji 
strefowych. Startowali przedstawiciele gmin 

i powiatów. Drużyny zmierzyły się w pięciu 
konkurencjach rekreacyjno–sportowych, tj. 
strzały z broni pneumatycznej, strzały na 
bramkę, strzały z łuku, rzuty do kręgli oraz 
hokej na asfalcie. Oprócz punktowanych 

konkurencji na hali sportowej wieczorem 
odbywały się rozgrywki piłki siatkowej oraz 
halowej piłki nożnej. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie oprócz zmagań sportowych odby-
ła się też piesza wycieczka do Schroniska 
„Jagodna” oraz integracyjne ognisko. Sędzią 

głównym turnieju był zastępca przewod-
niczącego Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS 
we Wrocławiu Leszek Noworól. Wszystkie 
uczestniczące drużyny otrzymały pamiątko-
we dyplomy, puchary i medale.

Wieści z wojewódzkich zrzeszeń LzS
dolnośląskie lubelskie

Jak już pisaliśmy na stronie 8 tego wyda-
nia, Klub Sportowy Agros Zamość obcho-
dzi w tym roku 35-lecie swojego istnienia. 
W klubie istnieje obecnie 6 sekcji spor-
towych. Gwiazdą jest niewątpliwie Paweł 
Fajdek, który przewodzi lekkoatletom. 
Polski Związek Lekkiej Atletyki podsumo-
wał właśnie rozgrywki rundy wiosennej Ligi 
Lekkoatletycznej Seniorów. Klub uplasował 
się na 8 pozycji i wystąpi w rundzie finało-
wej, która odbędzie się 10 września 2011 r. w 
Krakowie z udziałem 12 najlepszych zespo-
łów (drugim naszym klubem będzie KS 

Podlasie Białystok 11. miejsce). Zakończyła 
się także runda wiosenna ligi juniorów. 
Zawody finałowe odbędą się 24 września br. 
w Częstochowie z udziałem 16 najlepszych 
zespołów klubowych w Polsce. W grupie 
tej jest także Agros Zamość, a ponadto KS 
Podlasie Białystok, ZLKL Zielona Góra i 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża.

Zakończyły się też eliminacje do fina-
łu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Zawody lekkoatletyczne odbędą się w 
Płocku (21-25 lipiec). Do reprezentacji woj. 
lubelskiego zakwalifikowało się 19 zawod-
ników i zawodniczek z Agrosu Zamość. 
Trenerami zawodników są: Andrzej 

Gdański, Wojciech Bikowski, Sławomir 
Murat, Tomasz Wawrzusiszyn, Krzysztof 
Stipura, Janusz Stryjewski, Wiesław Grzyb, 
Wojciech Swatowski oraz Janusz Zając.

5 łuczników Agrosu będzie reprezentować 
województwo na finale OOM, który odbę-
dzie się w Teresinie 14-17 lipca. Największe 
nadzieje wiązane są z występem Katarzyny 
Kłody. Trenerem łuczników jest Leszek 
Stempel.

W kolarstwie szosowym na OOM wystar-
tuje 2 kolarzy Agrosu – Konrad Kawala 
i Karol Lewandowski, ich trenerem jest 
Stanisław Frańczuk. Zawody odbędą się 
21-24 lipca w Siedlcach. 

Turniej samorządowców i działaczy LZS

Klasyfikacja końcowa
1. Lwówek Śląski 
2. Lubin 
3. Zgorzelec 
4. Chojnów 
5.  Żmigród (gmina Żmigród i powiat 

Trzebnica)
6. Świdnica 
7. Kłodzko 
8. Kamienna Góra 
9. Środa Śląska 
10. Dzierżoniów 
11. Oława 
12. Jelenia Góra

Sukcesy Agrosu Zamość
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Ogólnopolski Zlot Turystów LZS na 
Lubelszczyźnie to jedna z najstarszych 
imprez turystycznych w Zrzeszeniu. W 
tym roku odbył się po raz 46. Jego począt-
ki sięgają 1963 roku, kiedy w Przytocznie 
zorganizowano Wojewódzki Zlot Motorowy 
„Szlakiem Walk Batalionów Chłopskich” z 
udziałem 170 motocyklistów. Od 1968 roku 
stał się imprezą ogólnopolską. 

Tegoroczny zlot odbył się w Firleju 
(miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji), 
w dniach 26-29 maja, wzięło w nim udział 
prawie 150 uczestników, reprezentujących 
4 województwa i 11 powiatów. Ma on zwy-
kle bardzo bogaty program – tak było i 
tym razem. Turyści musieli wykazać się 
znajomością geografii, ekologii, przepisów 
z zakresu ruchu drogowego i sprawnością 
fizyczną.

Firlej to niewielka osada położona nad 
jeziorem o tej samej nazwie. Brak przemy-
słu, piękne, duże kompleksy leśne bogate 
w grzyby, jagody i borówki, dwa jeziora 
Kunów i Firlej, rzeki Wieprz i Tyśmienica ze 
swoistym zróżnicowanym otoczeniem, cisza 
i spokój sprzyjają aktywnemu wypoczyn-
kowi. Nad jeziorami są piaszczyste plaże i 
wiele ośrodków wypoczynkowych. Idealne 
miejsce na spotkanie turystów. 

A spotkanie to rozpoczęło się od meto-
dycznej wycieczki pieszej, podczas której 

trzeba było wykazać się znajomością wie-
dzy o Unii Europejskiej, znaków topogra-
ficznych, określić odległość „na oko” oraz 
wykonać pomiar azymutu. Konkurencję 
wygrała pierwsza drużyna ze szkoły w 
Piotrowicach (Lublin), przed II drużyną tej 
szkoły i Libero III z powiatu Ryki. 

Konkurs wiedzy o ekologii i ochronie 
przyrody wygrał powiat Ryki, a najlepiej 
na przepisach ruchu drogowego znali się 
uczniowie z powiatu Opole Lubelskie. 
Konkurs artystyczny wygrał powiat 
Piotrków Ziemski, turniej siatkówki powiat 
Lublin. W konkursie wiedzy krajoznawczej 
o Lubelszczyźnie najlepiej wypadli ucznio-
wie z powiatu Ryki, a konkurs sprawnościo-
wy wygrała drużyna z Lubartowa.

Klasyfikację powiatów wygrały Ryki 
przed Lubartowem i Lublinem, a klasyfi-
kacja wojewódzka przedstawia się nastę-
pująco: 1. lubelskie, 2. łódzkie, 3. mazo-
wieckie, 4. podkarpackie.

Niewątpliwie atrakcją dla uczestników 
zlotu była wycieczka do oddalonej od 
Firleja 12 km Kozłówki. Jak ciekawe to 
miejsce niech świadczy fakt, że Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce uzyskało nomi-
nację do plebiscytu „Polska jest najfajniej-
sza” organizowanego przez miesięcznik 
„National Geographic”. Zespół pałacowo-
parkowy został zbudowany w XVIII w., 

a następnie rozbudowany przez rodzinę 
Zamoyskich. Największy okres świetności 
tej rezydencji przypada na początek XX 
w., kiedy to Konstanty Zamoyski założył 
tu ordynację i pragnął uczynić z Kozłówki 
jedną z najbardziej monumentalnych i 
reprezentacyjnych siedzib magnackich w 
kraju. W latach 1944-1979 była tu składnica 
muzealna Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 
budynku dawnej powozowni znajduje się 
jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu, 
w której jest ponad 1600 prac – obrazy, 
rzeźby, rysunki, plakaty – z okresu I połowy 
lat 50. XX wieku. Swoistym dopełnieniem 
galerii są stojące na zewnątrz zdemontowa-
ne w całym kraju pomniki Lenina, Bieruta, 
Marchlewskiego. Największe wrażenie na 
zwiedzających robią puszczane z głośników 
przemówienia sekretarzy partii, dźwiękowe 
fragmenty kronik oraz pieśni masowe z 
tamtego okresu. To znakomita lekcja histo-
rii dla uczniów.

Organizatorami zlotu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Rada Wojewódzka 
Zrzeszenia LZS w Lublinie przy współpra-
cy GUKS Firlej, Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Lubartowie, Klubu Motorowego 

Pionier oraz Zarządu Okręgowego PZM 
w Lublinie. Zlot sfinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Zdjęcia do publikacji udostępnił nam Zespół Szkół 
Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach. 
Dziękujemy.

Czy wiesz, że regularny wysiłek fizyczny 
może ci zapewnić dodatkowe 10 lat życia. 
Leżenie na kanapie i oglądanie telewizji 
nie jest najlepszym sposobem na urlop czy 
weekend. Bieganie to najprostsza, najbar-
dziej naturalna forma ruchu dla zdrowia. 
I dodajmy najtańsza – nie wymaga spe-
cjalistycznego, drogiego sprzętu, karnetu 
na siłownię i dojazdu do stadionu. Biegać 
możesz wszędzie – wokół własnego domu, 

w parku, na łące, albo szybko chodzić z kij-
kami (nordic walking) lub bez.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do 
uprawiania biegu? Pierwsza zasada nie prze-
sadzać. Nie podejmować zbyt dużego wysił-
ku jak na nasze możliwości. Generalnie bar-
dzo nieliczne choroby wykluczają trening. 
Pod kontrolą lekarza mogą ćwiczyć nawet 
zawałowcy.

Jakie korzyści daje nam regularne biega-

nie? Wymieńmy tylko niektóre: powiększa 
objętość serca, zmniejsza ryzyko miażdżycy, 
przyspiesza metabolizm spoczynkowy, co 
daje większą kontrolę nad wagą, zwiększa 
nasycenie krwi tlenem, zmniejsza ryzyko 
zawału serca, zwiększa wydolność fizycz-
ną, uaktywnia układ odpornościowy, obni-
ża stężenie złego cholesterolu, poprawia 
pamięć, ułatwia zasypianie i działa antyde-
presyjnie.

Przyszło lato, najlepsza pora na rozpo-
częcie regularnych treningów biegowych. 
Warto zadbać o własne zdrowie. Tak nie-
wiele przecież trzeba.

Bieg po zdrowie – polecamy

Zlot turystów na Lubelszczyźnie
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