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Rok 1984 nie był dobry dla 
polskiej piłki nożnej. Trzecia 
drużyna mistrzostw świata z 
1982 roku, nie zakwalifikowała 
się do mistrzostw Europy. Więc 
jak zwykle zaczęło się mówić o 
kryzysie piłkarskim i braku młodych 
zawodników. Tym bardziej, że zarówno 
PZPN, jak i znane kluby nie interesowa-
ły się szkoleniem najmłodszych adeptów 
sztuki piłkarskiej. Wtedy to Adam Gocel 
z Redakcji Rolnej Telewizji Polskiej wpadł 
na pomysł zorganizowania akcji popula-
ryzującej piłkę nożną wśród młodzieży ze 
środowiska wiejskiego i małych miasteczek, 
bo przecież talenty są wszędzie. Nazwano ją 
„Piłkarska Kadra Czeka” – audycja pod tym 
tytułem od jesieni 1984 roku emitowana 
była raz w tygodniu w TVP. 

Choć telewizja to uznana marka, sama by 
takiemu przedsięwzięciu nie podołała. Do 
współpracy zaproszono więc kilku trene-
rów m.in.: Stanisława Tymowicza, Rudolfa 
Kaperę i Zbigniewa Pawłowskiego, akcję 
wsparli znani sędziowie: Michał Listkiewicz, 
Teresa Orzechowska, Wiesław Tokarczyk. 
A pomocy eksperckiej i organizacyjnej 

udzielały: Zrzeszenie LZS, SZS, PZPN oraz 
Ministerstwo Oświaty i Wychowania. One 
też fundowały nagrody. – Jeździliśmy w teren 
i tam z pomocą uznanych szkoleniowców 
prowadziliśmy treningi, później można było 
obejrzeć to w „okienku” – mówił w jednym 
z wywiadów z 1986 r. Adam Gocel. – Inną 
formą działania był pokaz gry i treningu 
znanych piłkarzy – Pelego, Platiniego, Bońka, 
Deyny. No i sprawa konkretna – organizo-

waliśmy rozgrywki. W pierwszej 
edycji (1984/85) wystartowało w 
nich 1507 gmin. Kolejne etapy 
to mistrzostwa województw 
i makroregionów. W sumie w 

pierwszym roku akcji uczestni-
czyło w niej ponad 70 tys. chłopców 

w wieku od 11 do 15 lat. Dla 8 najlepszych 
drużyn zorganizowaliśmy obóz szkoleniowy 
na obiektach Igloopolu Dębica. 

Dwie najlepsze drużyny z tego obozu spo-
tkały się na Łazienkowskiej przed jesiennym 
meczem ligowym Górnik Zabrze – Legia 
Warszawa. SP Nr 7 Leszno pokonało 3:1 
SP nr 2 Oborniki Wlkp., a 15 najlepszych 
zawodników z pierwszej edycji pojechało 
na międzynarodowy turniej do Anglii, roz-
grywany na stadionie Ipswich Town, gdzie 
zajęli 3 miejsce.

Szybko audycja stała się bardzo popular-
na – w kolejnych edycjach turnieju starto-
wało ponad 60 tysięcy uczestników. A w 
1987 roku jej autor otrzymał nawet nagrodę 
„Złoty Ekran”. 

Finalistów z roku 1988 zaproszono na 
stadion warszawskiej Legii i na zakończe-
nie meczu pierwszej ligi (Legia – ŁKS) i 
wręczono im nagrody. Tak relacjonowa-
no tę uroczystość w TVP – Młodzi piłka-
rze mieli szerokie audytorium warszawskiej 
publiczności, które nie mniej gorąco okla-
skiwało najlepsze zespoły tego turnieju, niż 
strzelca dwóch bramek dla stołecznej Legii, 
wychowanka LKS Grybovia Andrzeja Łatkę. 
Wielki polski trener, Kazimierz Górski wrę-
czył puchar PZPN zdobywcom pierwszego 
miejsca, drużynie LZS Kłaczyna. Zwycięscy 
otrzymali również cenną nagrodę ufundo-
waną przez Radę Główną Zrzeszenia LZS 
– puchar oraz 15 par korkotrampków i tyleż 
strojów piłkarskich.

Niewątpliwą zasługą Adama Gocela jest 
także odkrycie Janusza Chomontka, do 
którego należy 17 rekordów Guinnessa w 
żonglowaniu różnymi rodzajami piłek i w 
różnych miejscach. Program „PKCz” zor-
ganizował na boisku Hutnika Warszawa 
Mistrzostwa Polski w Żonglowaniu Piłką 
(1986 rok) – wygrał je właśnie Chomontek, 

który zrobił międzynarodową karierę. 
Najbardziej popularny był we Włoszech, 
gdzie pobił rekord 7 tysięcy odbić piłki nale-
żący do Diego Maradony – nasz zawodnik 
uzyskał 35 tysięcy odbić!

Począwszy od IV edycji rozpoczęto regu-
larne rozgrywki pn. Ogólnopolski Turniej 
Juniorów Młodszych, a opiekę nad turnie-
jem przejęła Rada Główna LZS. Rozgrywki 
były i są wieloszczeblowe.

W turnieju uczestniczyło w latach 
1987/1999 od 42 do 49 województw. 
Średnio w każdej edycji startuje około 50 
tysięcy młodych piłkarzy, tj. około 3 tysięcy 
drużyn. Z naszej akcji wywodzi się kilku 
piłkarzy grających w ligach krajowych i 
zagranicznych.

Patronem tych rozgrywek na początku lat 
90-tych XX w. został Stanisław Tymowicz, 
związany z tym turniejem od początku. 
Mówiono o nim „nauczyciel piłkarskiego 
narybku”. To on pokierował talentem takich 
piłkarzy jak Jan Tomaszewski, Lesław 
Ćmikiewicz, Marek Rzepka i wielu innych. 
Futbolówkę kochał od najmłodszych lat. 
Za piłką, w rodzinnym Lwowie, uganiał 
się razem z Kazimierzem Górskim, z któ-
rym łączyły go serdeczne więzi koleżeń-
skie i szkoleniowe. To on, obok Adama 
Gocela, zauważył głęboki sens telewizyj-
nej akcji. Jeździł na mecze, obserwował 
młodych piłkarzy. Do końca życia pozostał 
cichym, skromnym bohaterem tego tur-
nieju. Doczekał zaledwie pięciu edycji roz-
grywek „Piłkarska Kadra Czeka” – zmarł w 
1990 roku. Dlatego turniej nosi jego imię.

Iwona Derlatka

30 lat turnieju „Piłkarska kadra Czeka” 

Tak, temu turniejowi „stuknęło” 30 lat! Jest to najstarszy turniej w Polsce dla młodych piłkarzy do lat 15. I choć w ostatnich latach pojawiło 
się więcej takich turniejów, organizowanych przez wielkie korporacje (jak choćby Coca Cola Cup, Lotos Cup, Tymbark Cup) lub państwowe 
instytucje (turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska) to „Piłkarska Kadra Czeka” wciąż istnieje i ciągle uczestniczy w niej tysiące młodych 
piłkarzy, choć finansowo przegrywamy z wyżej wymienionymi organizatorami. Po prostu potęga tradycji. W tym roku nasz turniej otrzymał 
patronat Ministra Edukacji Narodowej i Polskiej Telewizji, a konkretnie TVP Sport. To nasz mały sukces, bo najczęściej na antenie tej stacji 
można oglądać... boks, choć sukcesów w tej dyscyplinie jak na lekarstwo, przynajmniej w sporcie amatorskim. Oczywiście, można też oglą-
dać mecze piłkarskie, ale... najczęściej w ramach cyklu „wspomnień czar” i to niekoniecznie prezentujących polskie osiągnięcia. O młodych 
piłkarzach telewizja milczy. PZPN też. Ale może wybrzydzam, bo przecież oglądalność, sport masowy, kogo to interesuje itp., itd. A powinno, 
bo gdzie szukać następców Bońka, Deyny czy Lubańskiego. Chcemy godnie uczcić nasze 30-lecie. Wkrótce na naszej stronie internetowej 
opiszemy każdy rok tego turnieju. Mamy jednak prośbę. Posiadamy jedynie dokumenty. Brakuje nam wspomnień uczestników, zdjęć. Brałeś 
udział w tym turnieju – podziel się z nami swoimi wrażeniami. Czekamy na Wasze relacje. Poniżej o tym jakie były początki tego turnieju.
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Pierwszy międzynarodowy sukces w tym 
roku należy do Katarzyny Pawłowskiej, 
wychowanki UKS Jedynka Limaro Kórnik i 
trenera Roberta Taciaka, obecnie jeżdżącej 
w zawodowej grupie, która na mistrzo-
stwach świata w kolarstwie torowym w 
kolumbijskim mieście Cali w wyścigu 
scratch zdobyła srebrny medal. 

W lutym oczy całego świata zwrócone 
były na Soczi (Rosja), gdzie odbyły się XXII 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie. W reprezen-
tacji Polski, która liczyła 59 sportowców, 21 
reprezentowało kluby naszego Zrzeszenia. 
Złoty medal olimpijski w łyżwiarstwie 
szybkim zdobył Zbigniew Bródka UKS 
Błyskawica Domaniewice – bieg na 1500 m, 
w tej samej dyscyplinie srebro zdobyła dru-
żyna kobiet, w której startowały Katarzyna 
Bachleda-Curuś i Luiza Złotkowska – obie 
LKS Poroniec Poronin, brązowy medal dru-
żyna mężczyzn, w której wystąpili wyłącz-
nie zawodnicy z naszych klubów – Jan 
Szymański i Konrad Niedźwiedzki z LKS 
Poroniec Poronin oraz Zbigniew Bródka. 
Wychowanek naszych klubów LKS Ząb i 
LKS Poroniec Poronin Kamil Stoch zdobył 
dwa złote medale w skokach narciarskich. 

W lutym cieszyliśmy się z medali junio-
rów w skokach narciarskich. Jakub Wolny 
z LKS Klimczok Bystra został mistrzem 
świata juniorów na średniej skoczni pod-
czas Mistrzostw Świata we Włoszech. Złoty 
medal wywalczyła też polska drużyna, w 
składzie której było 3 zawodników repre-
zentujących kluby naszego Zrzeszenia – 
Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł (KS 
Wisła Ustronianka) i Krzysztof Biegun 
(LKS Sokół Szczyrk).

Na przełomie lutego i marca w Nimes 
(Francja) na Halowych Mistrzostwa Świa-

ta w Łucznictwie juniorów i seniorów 
brą zowy medal zdobyła nasza juniorka 
Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec). 
Brązowy medal zdobyła też drużyna senio-
rek w składzie: Adriana Żurańska (Unia 
Pielgrzymka), Natalia Leśniak (LKS 
Łucznik Żywiec) i Karina Lipiarska (Grot 
Zabierzów) – wszystkie łuczniczki repre-
zentują kluby naszego Zrzeszenia.

W marcu na Halowych Mistrzostwach 
Świata w Sopocie reprezentantki naszych 
klubów wywalczyły dwa medale. Kamila 
Lićwinko z Podlasia Białystok zdobyła złoty 
medal w skoku wzwyż, a Angelika Cichocka 
z ULKS Talexu Borzytuchom srebro w biegu 
na 800 metrów. Medal Kamili Lićwinko jest 
pierwszym złotym medalem zdobytym w 
halowych mistrzostwach świata dla naszego 
kraju przez kobietę i trzecim w historii. W 
tym miejscu warto też przypomnieć, że 
zawodniczka KS Podlasie Białystok 8 lutego 
br. ustanowiła wynikiem 2.00 m rekord 
Polski w skoku wzwyż kobiet! 

Świetnie wypadli nasi zawodnicy na 
seniorskich Mistrzostwach Europy w pod-
noszeniu ciężarów, które w kwietniu odbyły 
się w Izraelu. Srebro w kat. 48 kg zdobyła 
Marzena Karpińska z LKS Znicz Biłgoraj, 
brązowy medal wywalczyła Ewa Mizdal z 
Unii Hrubieszów w kategorii 75 kg. Adrian 
Zieliński zdobył złoto w nowej dla siebie 
wadze 94 kg, a jego brat Tomasz (obaj 
Tarpan Mrocza) wywalczył srebro w tej 
samej wadze. Adrian Zieliński zdobywając 
tytuł mistrza Europy „zaliczył” tzw. koronę 
(mistrzostwo Europy, świata i olimpijskie). 
W historii polskich ciężarów takie osiągnię-
cie mają na swoim koncie tylko Ireneusz 
Paliński, Waldemar Baszanowski i Zygmunt 
Smalcerz. Brązowy medal, w tym samym 
miesiącu w Finlandii, na Mistrzostwach 
Europy seniorów w zapasach w stylu wol-
nym zdobył Krystian Brzozowski (74 kg) z 
Orła Namysłów. 

Z kolei w maju w bułgarskim Samkowie 
odbyły się mistrzostwa Europy kade-
tek i kadetów w zapasach w stylu wol-
nym i klasycznym. Medale zdobyły trzy 
zawodniczki z klubów naszego Zrzeszenia 
– Ewelina Ciunek Orzeł Namysłów i 
Aleksandra Wólczyńska Suples Kraśnik 

złote, Aleksandra Kotlewska Wiking Wolin 
wywalczyła brąz. 

W maju też dwa medale zdobył Rafał 
Wójcik z ULKS Włoszczowice na łuczni-
czych Mistrzostwach Europy Juniorów w 
Ljubljanie – brązowy indywidualnie i srebr-
ny w drużynie wraz z Kasprem Helbinem 
(KS Obuwnik Prudnik) i Kacprem 
Szułkowskim (GLKS Unia Pielgrzymka). 

I wracamy do lekkoatletów, bo mamy 
początek lata. W dniach od 30 maja do 
1 czerwca w Baku 33 naszych lekkoatle-
tów walczyło kwalifikacje na sierpniowe 

Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Nankinie 
(Chiny). W tej grupie było 12 zawodni-
ków z klubów naszego Zrzeszenie, sze-
ścioro z nich te kwalifikacje zdobyło. Są to 
Olga Niedziałek i Bartosz Wójcik z WLKS 
Siedlce Iganie Nowe, Sylwia Indeka z LKS 
Pszczyna, Magdalena Zycer z Pomorza 
Stargard Szczeciński, Mateusz Borkowski 
z LKB Rudnik i Mateusz Strzeszewski z 
Podlasia Białystok.

I informacja z ostatniej chwili – brązowe 
medale na ME juniorów w Katowicach 
zdobyli w stylu wolnym Michał Ogonowski 
z Suplesu Kraśnik i Kamil Rybicki z 
Mazowsza Teresin oraz w stylu klasycznym 
Mateusze Bernatek AKS Piotrków Tryb.

Mamy nadzieję, że druga połowa roku 
nie będzie gorsza od tej pierwszej. Liczymy 
na sukcesy międzynarodowe zawodniczek i 
zawodników z naszych klubów, bo nic tak 
nie zachęca do dalszej intensywnej pracy jak 
medal na piersiach. Pilnie też śledzić będzie-
my wyniki wychowanków naszych klubów. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową, 
tam staramy się przekazywać dobre wieści 
jak najszybciej.

(id)

Sukcesy sportowców LzS  
na arenie międzynarodowej

Mamy się z czego cieszyć
Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy z naszych klubów zdobywają medale mistrzostw Polski, powoływani są do 
reprezentacji kraju i uczestniczą w mistrzostwach Europy i świata. W tym roku już mogliśmy się cieszyć z medali zawodników repre-
zentujących nasze Zrzeszenie w tych najwyższych rangą zawodach sportowych. Poniżej krótki przegląd tegorocznych osiągnięć naszych 
zawodników. Ponieważ to pierwszy numer „Wiadomości Sportowych” jaki w 2014 roku oddajemy w ręce Czytelników, polecamy także 
uwadze informacje zawarte na dalszych stronach, na których prezentujemy wyniki Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS. Mamy 
nadzieję, że medaliści naszych mistrzostw, jeśli zostaną powołani do reprezentacji kraju, z najważniejszych zawodów sportowych przy-
wiozą kolejne medale.

30 lat turnieju „Piłkarska kadra Czeka” 
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Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS

Żagań 2014 	  Kolarstwo przełajowe

Jak co roku jako pierwsi o medale mistrzów LZS walczyli kolarze przełajowi. Mistrzostwa odbyły się 18 stycznia w Żaganiu. 
Następnego dnia rozegrano finał Pucharu Polski. Stawiła się cała krajowa czołówka kolarzy.

Bo do tradycji już należy, że nasze mi  s-
trz o stwa odbywają się tydzień po mistrzo-
stwach Polski. Dla wielu zawodników to 
okazja do rewanżu za krajowy champio-
nat. To były udane mistrzostwa dla klubu 
MLKS Baszta Bytów – 3 złote medale i 
srebro – który wygrał klasyfikację klubową. 
Zofia Rzeszutek zrewanżowała się mistrzy-
ni Polski juniorek Annie Tomczyńskiej z 
Koźminianki Koźminek, przyjeżdżając 
na metę z półtora minutową przewagą. 
Wszystkich rywali pokonał także dopie-
ro piąty w mistrzostwach kraju junior 
Kamil Małecki, m.in. brązowego medalistę 
Remigiusza Gila z POM Strzelce Krajeńskie 
i także lepszego od niego w Bieganowie 
Patryka Złotowicza ze Stobrawy Kluczbork. 
Trzeci złoty „krążek” wywalczył Tomasz 
Rzeszutek, który po raz kolejny zostawił za 
sobą Dawida Łączkiewicza z Koźminianki. 
Najstarszy z rodzeństwa Rzeszutków, 
18-letni Piotr był piąty we wspólnym wyści-
gu elity i orlików, co dało mu drugie miej-
sce mistrzostw LZS w gronie młodzieżow-
ców – Od lat należymy do ścisłej czołówki 
w tej specjalności kolarstwa w strukturach 
LZS. Jednak dawno nie mieliśmy aż tylu 
LZS-owskich mistrzów – powiedział Tomasz 
Natkaniec, szkoleniowiec Baszty. Warto 
dodać, że na początku lutego Kamil Małecki 
startował na MŚ juniorów, zajął 22. miejsce 
– w zajęciu lepszego przeszkodziła mu krak-
sa na starcie, którą spowodował francuski 
kolarz, leżało w niej kilku zawodników. 

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Żagańskie Towarzystwo 

Cyklistów Huragan, współorganizato-
rami zaś Urząd Miasta Żagań, Starostwo 
Powiatowe w Żaganiu, Spółka „Pałac 
Książęcy” w Żaganiu i Centrum Kultury 
UM w Żaganiu. Zawody dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Krajowe 
Zrzeszenie LZS na zawodach reprezentował 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący Rady 
Głównej.

Zawodnicy ścigali się w malowniczym 

terenie – trasa wiodła ścieżkami i duktami 
parkowymi dookoła Pałacu Książęcego w 
żagańskim parku i nasycona była różnorod-
nymi przeszkodami naturalnymi i sztuczny-
mi. Każda runda liczyła ok. 2500 metrów.

Tytuły mistrzów Krajowego Zrzeszenia 
LZS w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zdobyli:

młodzik – Maciej Borkowski (MGLKS 
Olimpijczyk Szczekocin),

młodziczka – Kinga Wika (ULKS 
Huragan Żagań),

junior młodszy – Tomasz Rzeszutek 
(MLKS Baszta Bytów),

juniorka młodsza – Maja Drelak (UKS 
Stobrawa Kluczbork),

junior – Kamil Małecki (MLKS Baszta 
Bytów),

juniorka – Zofia Rzeszutek (MLKS Baszta 
Bytów),

kobiety open – Dorota Warczyk (LKK 
Start Tomaszow Maz.),

elita mężczyzn i orlik – Bartosz Mikler 
(Victoria Jarocin).

(fot. Adam Żyworonek)

15 marca 2014 roku w Żerkowie (woj. 
wielkopolskie) na Stadionie im J. Jajczyka 
i terenach do niego przyległych odbyły się 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Biegach Przełajowych. W zawodach udział 
wzięło 272 biegaczy z 45 klubów z 10 woje-
wództw. Zawodnicy i zawodniczki startowa-
li w 4 kategoriach wiekowych na dystansie 
od 1500 m do 4000 m.

Medale i dyplomy uczestnikom mistrzostw 
wręczali m.in.: wiceprzewodniczący Rady 
Głównej KZ LZS Wacław Hurko, sekre-
tarz RG KZ LZS i wiceprzewodniczący 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Krzysztof 
Piasek oraz burmistrz Żerkowa Jacek 
Jędraszczyk.

Pogoda już tradycyjnie nie sprzyjała 
zawodniczkom i zawodnikom. Biegi odby-
wały się przy porywistym wietrze, niskiej 
temperaturze i przelotnych opadach desz-
czu. Ale wszyscy ambitnie walczyli o jak 
najlepsze miejsca. Pod koniec zawodów zor-
ganizowano również otwarty bieg dla dzieci 
na dystansie 1000 m.

W klasyfikacji generalnej województw 
pierwsze trzy miejsca przypadły: woj. wiel-
kopolskiemu, woj. lubuskiemu, woj. łódz-
kiemu. W klasyfikacji klubowej pierwsze 
miejsce zajęli reprezentanci KS Podlasie 

Żagańskie Towarzystwo Cyklistów 
Huragan – Grupa Kolarska Huragan 
Żagań obchodziła w tym roku 10-lecie 
swojego istnienia. Ale historia klubu 
jest o wiele starsza – sięga początku lat 
50. XX wieku. Założycielem był znany 
kolarz – członek kadry narodowej, uczest-
nik Wyścigu Pokoju – Wiesław Jarzębski. 
Najlepsze lata działalności klubu przy-
padają na lata 70-te i 80-te ubiegłego 
wieku. Obecny trener Lech Walczak, zdo-
był wówczas tytuł Mistrza Polski Juniorów 
w kolarskich przełajach. Był to pierwszy 
mistrzowski tytuł w tej dyscyplinie na 
Ziemi Lubuskiej. W tamtym też czasie, 
trzykrotnie zmieniano nazwę klubu w 
zależności od „opiekunów strategicznych”. 
Byli więc Czarni Żagań, Vistula-Huragan 
Żagań, Bizon-Huragan Żagań. W 1980 
roku klub został zlikwidowany. Dopiero w 
2004 roku grono miłośników i pasjonatów 
kolarstwa postanowiło wskrzesić działal-
ność i przywrócić tradycje uprawiania 
tego sportu w Żaganiu.

Żerków 2014 Biegi przełajowe
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Białystok, drugie – LLKS Osowa Sień, trze-
cie – WMLKS Pomorze.

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS w Warszawie przy współ-
pracy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w 
Poznaniu oraz Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, Gminy Żerków i UKS 
„Przełaj” Żerków. Zawody otrzymały 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Dwa tygodnie później, w Kołczewie odby-
ły się Mistrzostwa Polski juniorów młod-
szych i juniorów. Biegacze z naszych klubów 
zdobyli w sumie 12 medali. Wśród junio-
rek młodszych w biegu na 2 km mistrzyni 
LZS musiała uznać wyższość wicemistrzy-
ni – złoto dla Elizy Lenatrowicz, srebro 
dla Igi Jastrzębskiej. Bieg na 3 km w tej 
samej kategorii wiekowej wygrała Agnieszka 
Filipowska LKB Rudnik. Wśród juniorów 
młodszych w biegu na 5 km złoto zdobył 
Mateusz Borkowski LKB Rudnik, a brąz 
Jarosław Jankowski MLKS Baszta Bytów. 
Srebrny medal na 2 km juniorek zdobyła 
Katarzyna Gawlak LKS Pszczyna, a w biegu 
na 4 km wszystkie medale dla zawodni-
czek z klubów Zrzeszenia:1. Sofia Ennaoui 
Lubusz Słubice, 2. Weronika Pyzik LKS 
Znicz Biłgoraj, 3. Daria Gawłowska Vectra 
Włocławek. Wśród juniorów 3 km wygrał 

mistrz LZS Sławomir Kuc UMLKS Pegaz 
Opoczno, a brązowy medal zdobył wice-
mistrz Michał Rozmys MKS Agros Żary. W 
biegu na 6 km złoto dla Bartosza Wróbla 
MKS Bolesłavia Bolesławiec.

W Siedlcach w dniach od 21 do 23 
marca odbyły się Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS w zapasach kadetek, junio-
rek i kat. młodzieżowej. Startowało ponad 
100 zawodniczek (72 kadetki i 32 juniorki/
kat. młodzieżowa) z 23 klubów. Stoczono 
146 walk. Po raz kolejny Cement Gryf 
Chełm udowodnił, że w zapasach kobiet 
jest najlepszy w kraju. Zapaśniczki z Chełma 
wygrały klasyfikację kadetek i juniorek/kat. 
młodzieżowa. Kadetki zdobyły dwa złote i 
3 brązowe medale, a ich nieco starsze kole-
żanki 5 złotych, dwa srebrne i dwa brązowe 
medale.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, gospodarzem, bezpo-
średnim organizatorem WLKS Siedlce 
Iganie Nowe. Współorganizatorami zaś 
Mazowieckie Zrzeszenie LZS, Starostwo 

Powiatowe w Siedlcach, Urząd Gminy 
Siedlce. Impreza otrzymała dofinansowanie 
MSiT. Radę Główną KZ LZS reprezento-
wał na zawodach jej wiceprzewodniczący 
Wacław Hurko.

Dwa tygodnie wcześniej odbyły się w tych 
kategoriach wiekowych Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Kraśniku. Zawodniczki 
reprezentujące kluby naszego Zrzeszenia 
zdobyły łącznie 6 złotych, osiem srebrnych i 
20 brązowych medali! Klasyfikację klubową 
wśród juniorek wygrał MKS Cement Gryf 
Chełm, a wśród kadetek drugie miejsce zajął 
ULKS Suples Kraśnik. W tej kategorii wieko-
wej najlepsza była drużyna z Ukrainy.

Wyniki:
Młodzik K: 1. Kinga Grabowska (UKS 9 
Kalisz), 2. Milena Sadowska (UKS Arbod 
Dobra), 3. Łucja Wiktorowicz (WMLKS 
Pegaz Opoczno)
Młodzik M: 1. Adrian Ławecki (LLKS 
Osowa Sień), 2. Maciej Wiśniewski (UKS 
Przełaj Żerków), 3. Sebastian Wasilewski 
(UKS Sana Kościan)
Juniorka młodsza: 1. Iga Jastrzębska 
(ZLKL Zielona Góra), 2. Eliza 
Lenartowicz (WMLKS Pomorze), 3. 
Aneta Konieczek (Nadodrze Powodowo)
Junior młodszy: 1. Wiktor Witkowski 
(Sparta Złotów), 2. Mateusz Dębski 
(RLTL ZTE Radom), 3. Tomasz Pietrzak 
(Maraton Turek)
Juniorka: 1. Karolina Bilawa (Nadodrze 
Powodowo), 2. Agnieszka Stachowiak 
(ZLKL Zielona Góra), 3. Dominika 

Wyniki:
Mistrzynie LZS kadetki: 38 kg – Karolina 
Grzegorczyk (Sokół Lublin), 40 kg – 
Karolina Szymczyk (Agros Żary), 43 kg 
– Kinga Kapica (Spartakus Pyrzyce), 46 
kg – Magdalena Majos (ZKS Koszalin), 
49 kg – Klaudia Sikorska (Cement Gryf 
Chełm), 52 kg – Paulina Czechorowska 
(AKS Piotrków Tryb.), 56 kg – Katarzyna 
Szapućko (ZKS Koszalin), 60 kg – Sylwia 
Żebrowska (LMKS Krasnystaw), 65 kg – 
Dominika Wiśniewska (Gryf Wojnowo, 
70 kg – Paulina Roman (Cement Gryf 
Chełm).
Klasyfikacja drużynowa kadetek: 1. 
Cement Gryf Chełm, 2. Agros Żary, 3. 
Armaty Stoczek Łukowski.

Mistrzynie LZS w kategorii juniorka i 
młodzieżowej: 48 kg – Angelika Dytrych 
(Cement Gryf Chełm), 53 kg – Ilona 
Omilusik (Heros Czarny Bór), 55 kg – 
Alicja Gołaszewska (Sobieski Poznań), 

Wiśniewska (WMLKS Pomorze)
Junior: 1. Sławomir Kuc (WMLKS Pegaz 
Opoczno), 2. Michał Rozmys (MLKS 
Agros Żary), 3. Adrian Wyrzykiewicz 
(PLKS Gwda Piła)
Młodzieżowiec K: 1. Katarzyna 
Rutkowska (KS Podlasie Białystok), 
2. Paula Kopciewska (KS Podlasie 
Białystok), 3. Alicja Konieczek (Nadodrze 
Powodowo)
Młodzieżowiec M: 1. Patryk Piotrowicz 
(PLKS Gwda Piła), 2. Krzysztof 
Wasilewski, 3. Maciej Bielawiec (obaj KS 
Podlasie Białystok)
Bieg otwarty dziewcząt: 1. Oliwia 
Sarnecka (LKS Olimpic Szczecin), 
2. Gabriela Góra (MLUKS Postomia 
Sulęcin-Kołczyn), 3. Magdalena Ciołak 
(LUKS Boguszyce)
Bieg otwarty chłopców: 1. Adam 
Olgrzymek (SP Mieszków), 2. Szymon 
Bodura (Orkan Ostrzeszów), 3. Jakub 
Kubiak (MLUKS Mokasyn Płoty).

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Siedlce 2014 	 zapasy kobiet

58 kg – Monika Misiura (Cement Gryf 
Chełm), 60 kg – Karolina Wieczerza 
(Cement Gryf Chełm), 63 kg – Aneta 
Skomorucha (Cement Gryf Chełm), 69 
kg – Marlena Synówka (Cement Gryf 
Chełm), 75 kg – Paulina Kontna (KS 
Koronowo).
Klasyfikacja klubowa juniorek/kat mło-
dzieżowa: 1. Cement Gryf Chełm, 2. 
Sobieski Poznań, 3. Znicz Podzamcze.
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Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn do 
lat 15 i 17 odbyły się w dniach od 4 do 6 kwietnia w Siedlcach. W zawodach udział wzięło 
aż 265 zawodniczek i zawodników! Reprezentowali 41 klubów z 13 województw.

Najlepszymi zawodniczkami i zawodni-
kami mistrzostw w klasyfikacji Sinclaira 
zostali – wśród młodziczek do 15 lat Maria 
Wrzosek (MLKPC Sokołów Podlaski), 
wśród juniorek do 17 lat – Aleksandra 
Pepłowska (CLKS Mazovia Ciechanów), 
wśród młodzików do 15 lat – Piotr 
Kudłaszyk (LKS Budowlani Nowy Tomyśl), 
a wśród juniorów do 17 lat – Kacper 
Badziągowski (Sokół Więcbork). 

Klasyfikację klubową wygrał LKS Budo-
wlani Nowy Tomyśl, a wojewódzką – mazo-
wieckie. 

Zawody zostały doskonale przygotowane 
przez działaczy WLKS Siedlce Iganie Nowe, 
dopisali też kibice. Krajowe Zrzeszenie LZS 
reprezentował wiceprzewodniczący Rady 
Głównej Wacław Hurko.

Łącznie w tych mistrzostwach padło pra-
wie 20 nowych rekordów kraju w rwaniu, 
podrzucie i dwuboju. 

W pierwszym dni zawodów kolekcjoner-
ką rekordów została Sylwia Oleśkiewicz, 
podopieczna trenera Sebastiana Ołubka z 
klubu LKS Omega Kleszczów, która w dwu-
boju w wadze 44 kg uzyskała 119 kg, w 
rwaniu 56 kg (to także rekord do lat 17), w 
podrzucie 63 kg. Przypomnijmy, że zawod-
niczka ta (rocznik 1999) już wpisała się do 
historii. Przed rokiem, podczas pierwszych 
mistrzostw Starego Kontynentu do lat 15 
w Kłajpedzie wywalczyła złoto w pierwszej 

kategorii imprezy – w wadze do 40 kg. 
W kat. 45 kg bardzo dobrze prezento-

wali się bracia bliźniacy Kacper i Mikołaj 
Dach (r. 2000). Kacper został mistrzem 
a Mikołaj wicemistrzem LZS w dwuboju. 
Kacper świetnie rwał po kolei: 53 kg, 55 kg i 

57 kg, co dawało mu prowadzenie po pierw-
szym boju, Mikołaj skończył rwanie na 4 
miejscu. W podrzucie bracia zafundowali 
kibicom dużo emocji – wszystkie ich próby 
zostały zaliczone a przy okazji trzykrotnie 
poprawiali rekord Polski do lat 15! Jako 
pierwszy Mikołaj podrzucając 72 kg później 
Kacper 73 kg i na koniec ponownie Mikołaj 
podrzucając 74 kg.

W drugim dniu zawodów młodzik Piotr 
Kudłaszyk (Budowlani Nowy Tomyśl) 
wygrał wynikiem 218 kg, a drugiego w 
klasyfikacji – Łukasza Hyłę (Gryf Bujny) 
wyprzedził... aż o 72 kilogramy, ustanowił 
też rekord Polski w rwaniu – 95 kg. 

Rekordy Polski w rwaniu, podrzucie i w 
dwuboju pobiła też najlepsza zawodniczka 
do lat 15 w kategorii 63 kg Maria Wrzosek. 

Przypomnijmy, że to ubiegłoroczna mistrzy-
ni Polski w tej kategorii wagowej, a mistrzo-
stwa te zostały rozegrane po raz pierwszy 
w historii, więc w Siedlcach zawodniczka 
MLKPC Sokołów Podlaski pobiła swoje 
rekordy Polski.

Na wyróżnienie zasługuje takżę Kacper 
Badziągowski (Sokół Więcbork), który na 
codzień trenuje w ośrodku w Mroczy. Ten 
utalentowany zawodnik robi stałe postępy, 
jak na mistrza Europy przystało. Tytuł ten 
wywalczył w ubiegłym roku w Kłajpedzie, 
startując w kategorii wiekowej do lat 15.

Organizatorem Mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, bezpośrednim organiza-
torem WLKS Siedlce Iganie Nowe przy 
współpracy Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, 
Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz 
Urzędu Gminy Siedlce. Impreza otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Mistrzynie Krajowego Zrzeszenia LZS 
młodziczki do 15 lat: 
44 kg – Sylwia Oleśkiewicz (LKS Omega 
Kleszczów), 48 kg – Karolina Hyła (Gryf 
Bujny), 53 kg – Natalia Pawlik (Polwica 
Wierzbno), 58 kg – Sandra Kowalska 
(LKS Dobryszyce), 63 kg – Maria 
Wrzosek (MLKPC Sokołów Podlaski), 
69 kg – Małgorzata Kożuchowska (AKS 
Myślibórz), +69 kg – Magdalena Karolak 
(Włókniarz Konstantynów).

Mistrzynie Krajowego Zrzeszenia LZS 
juniorki do 17 lat: 
44 kg – Paulina Kudłaszyk (Budowlani 
Nowy Tomyśl), 48 kg – Patrycja Kłos (GOK 
Koroszczyn); 53 kg – Kinga Mróz (WLKS 
Siedlce Iganie Nowe), 58 kg – Aleksandra 
Pepłowska (Mazovia Ciechanów), 63 kg 
– Anna Grala (UOLKA Ostrów Maz.), 
69 kg – Marta Wesoła (Budowlani Nowy 
Tomyśl), +69 kg – Natalia Nowacka (Znicz 
Biłgoraj).

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS 
młodzicy do 15 lat: 
45 kg – Kacper Dach (Promień 
Opalenica), 50 kg – Kamil Góralski 
(Polwica Wierzbno), 56 kg – Szymon 
Jurecki (Tarpan Mrocza), 62 kg – Piotr 
Kudłaszyk (Budowlani Nowy Tomyśl), 69 
kg – Łukasz Kwapich (Tarpan Mrocza), 77 
kg – Paweł Szmeja (Narew Pułtusk), 85 
kg – Filip Komorniczak (Narew Pułtusk), 
+85 kg – Patryk Kulski (Tarpan Mrocza).

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS 
juniorzy do 17 lat: 
50 kg – Bartosz Majewski (AKS 
Myślibórz), 56 kg – Kamil Oleśkiewicz 
(LKS Dobryszyce), 62 kg – Dariusz Januś 
(Lechia Sędziszów Młp.), 69 kg – Paweł 
Brylak (UOLKA Ostrów Maz.), 77 kg – 
Kacper Badziągowski (Sokół Więcbork), 
85 kg – Daniel Goliasz (Mazovia 
Ciechanów), 94 kg – Daniel Sokołowski 
(Narew Pułtusk), +94 kg – Jarosław Jarnut 
(Budowlani Nowy Tomyśl).

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Siedlce 2014 	    Podnoszenie ciężarów Kobiet i Mężczyzn 

do lat 15 i 17
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W dniach 16-18 maja w Siedlcach odby-
ły się mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS do lat 20 i 23. W zawodach starto-
wało prawie 120 zawodniczek i zawodni-
ków. Reprezentowali oni 29 klubów z 9 
województw. Gospodarzem mistrzostw był 
klub WLKS Siedlce Iganie Nowe. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentował wiceprze-
wodniczący Rady Głównej Wacław Hurko, 
obecni też byli przedstawiciele Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów – Bogusław 
Maliszewski, kierownik wyszkolenia i Rafał 
Grążawski, członek Prezydium Zarządu.

Łączną klasyfikację klubową wygrał 
WLKS Siedlce Iganie Nowe, przed Mazovią 
Ciechanów i Agrosem Zamość. W klasy-
fikacji województw na pierwszym miejscu 
mazowieckie, przed lubelskim i łódzkim.

Zawody stały na wysokim poziomie, a 
w kilku kategoriach walka o medale była 
niezwykle zacięta. W punktacji Sinclaira w 
obu kategoriach wiekowych najlepsze oka-
zały się zawodniczki gospodarzy – wśród 
juniorek Agata Rok, a wśród pań do lat 
23 – Wioleta Jastrzębska. Agata Rok w 
kat. do 58 kg uzyskała 239,90 pkt. Sinclaira 
(170 kg) i wyprzedziła w tej klasyfikacji 
złotą medalistkę z kat. do 53 kg Agnieszkę 
Kuczmaszewską z Agrosu Zamość 208,70 
pkt. (133 kg) oraz mistrzynię w kat. + 75 kg 
Katarzynę Ordzińską Gryf Bujny – 206,30 
pkt. (198 kg). 

Z kolei Wioleta Jastrzębska, która bez 
problemów zwyciężyła w kat. 53 kg do lat 23 
uzyskała 255,90 pkt. (162 kg), wyprzedzając 

w punktacji Sinclaira Magdalenę Pędzich 
(UOLKA Ostrów Maz.) 246,20 pkt. (179 
kg) i Agnieszkę Zacharek (AKS Białogard) 
243,30 pkt. (162 kg). 

O emocje postarali się juniorzy do 20 lat w 
kat. 77 kg – sztangista WLKS Siedlce Iganie 
Nowe Damian Śliwiński zapewnił sobie 
złoty medal ostatnim podejściem podrzutu 
na 151 kg i 270 kg w dwuboju. Damian 
pokonał bardziej utytułowanych kole-
gów – Mateusza Szatkowskiego (Polwica 
Wierzbno) oraz Dominika Mikołajczyka 
(UOLKA Ostrów Maz), który nie zaliczył 
żadnej próby w podrzucie.

W drugim dniu na pomoście rywalizo-
wali wyłącznie panowie. W gronie dwu-
dziestolatków punktację Sinclaira wygrał 
zawodnik z klubu Narew Pułtusk – Paweł 
Jasiński – 290 kg w dwuboju (133 kg w 
rwaniu + 157 kg w podrzucie) – 255,90 pkt. 
Wśród młodzieżowców najwartościowszy 
rezultat osiągnął Damian Sikorski (CLKS 
Mazovia Ciechanów) – 305 kg (140 + 165) 
– 381,30 pkt.

Organizatorem Mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, bezpośrednim organiza-
torem WLKS Siedlce Iganie Nowe przy 
współpracy Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, 
Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz 
Urzędu Gminy Siedlce. Impreza otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Pod koniec czerwca rozpoczynają się w 
Kazaniu (Rosja) Mistrzostwa Świata junio-
rek i juniorów. Nasza reprezentacja liczy 14 
osób – 4 zawodniczki i 8 zawodników, w 

tym 8 atletów z klubów naszego Zrzeszenia. 
Największe szanse na zdobycie medalu 
ma niewątpliwie Jarosław Samoraj z CLKS 
Mazovia Ciechanów w wadze 105 kg.

Mistrzynie LZS do lat 20: 
48 kg – Marlena Polakowska (POM Iskra 
Piotrowice), 53 kg – Agnieszka Kuczma-
szewska (Agros Zamość), 58 kg – Agata 
Rok (WLKS Siedlce Iganie Nowe), 63 kg 
– Monika Dzienis (Talent Wrocław), 69 
kg – Kinga Jacak (LKS Dobryszyce), 75 
kg – Sylwia Niesłuchowska (Mazovia Cie-
chanów), +75 kg – Katarzyna Ordzińska 
(Gryf Bujny).

Mistrzowie LZS do lat 20: 
56 kg – Jakub Nowicki (Promień Poli-
ce), 62 kg – Adrian Franczyk (Polwica 
Wierzbno), 69 kg – Szymon Skoczek (Tar-
pan Mrocza), 77 kg – Damian Śliwiński 
(WLKS Siedlce Iganie Nowe), 85 kg – Pa-
weł Jasiński (Narew Pułtusk), 94 kg – Ja-
rosław Daniluk (Orlęta Łuków), 105 kg – 
Julian Falkowski (Meyer Elbląg), +105 kg 
– Mateusz Sikora (Narew Pułtusk).

Mistrzynie LZS do lat 23: 
48 kg – Justyna Zawada (Gryf Bujny), 53 
kg – Wioleta Jastrzębska (Siedlce Iganie 
Nowe), 58 kg – Agnieszka Zacharek (AKS 
Białogard), 63 kg – Magdalena Pędzich 
(UOLKA Ostrów Maz.), +75 kg – Marta 
Droździel (Znicz Biłgoraj).

Mistrzowie LZS do lat 23: 
56 kg – Bartłomiej Kula (Gryf Bujny), 62 
kg – Andrzej Tomczyk (UMLKS Radom-
sko), 69 kg – Dominik Kwapisz (Stal Ku-
nów), 77 kg – Łukasz Wawrzeczko (LKS 
Dobryszyce), 85 kg – Damian Sikorski 
(Mazovia Ciechanów), 94 kg – Damian 
Szczepanik (Mazovia Ciechanów), 105 kg 
– Tomasz Remiszewski (AKS Myślibórz).

Mistrzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu  
ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20

8 czerwca w Zamościu odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu 
ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20. Go-
spodarzem mistrzostw był KS Agros Za-
mość. Startowali reprezentanci 49 klubów 
z 14 województw. W sumie prawie 180 za-
wodniczek i zawodników. Wśród juniorek 
atletki z naszych klubów zdobyły 6 złotych, 
5 srebrnych i 5 brązowych medali. Wśród 

juniorów było po 5 złotych, srebrnych i brą-
zowych medali – łącznie 31 medali! Według 
punktacji Sinclaira najlepszą zawodniczką 
zawodów była Izabela Wróblewska a wśród 
mężczyzn Jarosław Samoraj – oboje CLKS 
Mazovia Ciechanów. 

W klasyfikacji klubowej kobiet zwyciężył 
KS Agros Zamość przed LKS Dobryszyce 
i UKS Talent Wrocław. Natomiast wśród 

mężczyzn zwyciężył CLKS Mazovia Ciecha-
nów przed CWS Zawisza Bydgoszcz i UOL-
KA Ostrów Maz.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Siedlce 2014 	    Podnoszenie ciężarów Kobiet i Mężczyzn 

do lat 20 i 23
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Wyścig ten, popularnie zwany „Skopenką”, 
jest wieloetapowym wyścigiem szosowym 
dla zawodników w kategorii wiekowej do 23 
lat (orlik). To jeden z najstarszych wyścigów 
w Polsce. W tym roku wzięło w nim udział 
62 zawodników z 13 klubów polskich i ukra-
ińskich. Organizatorzy po raz kolejny, ale 
tym razem z wiadomych względów, zade-
cydowali, że młodzi kolarze w 58. Skopence 
ścigać się będą tylko w Polsce. Wyścig liczył 
5 etapów (507 km).

Drużynowo najlepszą okazała się ekipa 
Pogoni-Mostostalu Puławy. Najlepszy z 
polskich kolarzy był Grzegorz Haba Pogoń 
Mostostal Puławy, który w „generalce” zajął 
4 miejsce. Roman Buzile wygrał także kla-
syfikację dla aktywnych. W górskiej naj-
lepszy okazał się Łukasz Klasiński ze Stali 
Grudziądz, a w punktowej Grzegorz Haba. 

Krajowe Zrzeszenie LZS na wyścigu 
reprezentował wiceprzewodniczący Rady 
Głównej Wacław Hurko, który wraz z byłym 
europosłem Arkadiuszem Bratkowskim, 
wiceprzewodniczącym RG KZ LZS i prze-
wodniczącym Wojewódzkiego Zrzeszenie 
LZS w Lublinie Józefem Poteruchą, zna-
nym elzetesowskim byłym kolarzem 
Zbigniewem Brzezińskim i przedstawiciela-
mi miejscowych władz nagradzał zawodni-
ków. Organizatorami wyścigu było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Zawody dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pierwszy etap wyścigu liczący 126 

km wygrał Rafał Jeziorski z Mostostalu 
Puławy, który po emocjonującym fini-
szu pokonał Iwana Dziubuka z ukraiń-
skiej ekipy KOLLS. Trzecie miejsce zajął 
Roman Szewczuk Track Ukraina. Drugi 
etap – jazdę indywidualną na czas – wygrał 
Andriej Brataszczuk KOLLS, który trasę 
19 km pokonał w czasie 24.19,97, drugi był 
również Ukrainiec Witalij Hryniew, a trzeci 
Michał Paluta Pacific Toruń. Tego samego 
dnia rozegrano trzeci etap – kolarze mieli 
do przejechania 122 km. Jako pierwszy na 
mecie zameldował się Łukasz Klasiński ze 
Stali Grudziądz, drugi był Grzegorz Haba z 
Mostostalu Puławy, a trzeci Roman Buzile 
KOLLS. Czwarty etap – kryterium ulicz-
ne w Zamościu (82,5 km) wygrał Adrian 
Kucharek z Pacificu Toruń, drugi był 

Norbert Krakowiak z TC Chrobry Głogów, 
a trzeci Mateusz Kazimierczak z Mostostalu 
Puławy. 

Piąty etap liczył 126,2 km, rozegrano go 
na trasie Zamość – Jacnia – Zwierzyniec 
– Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość. Na 
metę przyjechała razem ponad 20 osobowa 
grupa, najszybciej z niej finiszował Michał 
Czerkies z Mostostalu, drugi był Michał 
Kasperek z TC Chrobry Głuchołazy a trzeci 
Roman Buzile KOLLS.

Wyścig ukończyło 58 kolarzy. Na Rynek w 
Zamościu przybyli liczni kibice, a o wyścigu 
po raz pierwszy chyba od wielu lat informo-
wali w czasie trwania Giro d’Italia komenta-
torzy Eurosportu, którym wyniki przesyłał 
Wojciech Lembrych z WZ LZS w Lublinie.

1 czerwca br. zakończył się w Zamościu 58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej  
im. płk. W. Skopenko. Wygrał go Ukrainiec Roman Buzile.

Ukraińcy znowu górą!

58. Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej  
im. płk. W. Skopenko
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Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS 
w jeździe indywidualnej na czas został 
Dawid Adamczyk z WLKS Krakus BBC 
Czaja Swoszowice, podopieczny trenera 
Zbigniewa Klęka, w jeździe ze startu wspól-
nego Kamil Turek z UKS Gim Twojamerida 
Imielin. On też został zwycięzcą całego 
3-etapowego XXXII Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego Juniorów „Złote Koło”. 
Wyścig rozegrano w dniach od 30 maja 
do 1 czerwca. Startowała rekordowa licz-
ba zawodników – 110 (w tym kolarze z 
Białorusi). 

Organizatorami wyścigu byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS przy współpracy urzędów miasta i 
gminy Myślenice, Raciechowice, Łapanów, 
Jodłownik oraz WLKS Krakus Swoszowice. 
Imprezę dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. 

Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentowali 
na wyścigu: dyrektor Biura Rady Głównej 
Helena Koziej i członek Prezydium RG KZ 
LZS, wiceprzewodniczący Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS Jacek Kucybała. 

Walkę kolarzy na etapach obserwowali 
wójtowie Łapanowa Jan Kulig, Raciechowic 
Marek Gabzdyl – oni też ufundowali puchar 
dla zwycięzcy etapowego na terenie swoich 
gmin. W uroczystości zakończenia wyścigu 
oraz wręczeniu pucharów i nagród wziął 
udział Jacek Krupa, członek Zarządu Woj. 
Małopolskiego, liczne grono sponsorów, 
fundatorów nagród na czele ze Stanisławem 
Czają i Stanisławem Dymkiem. Nagrodę 
specjalną dla zwycięzcy drugiego etapu 
ufundował Rafał Majka.

Tradycją już jest, że nasze mistrzostwa 
juniorów odbywają się na drogach wokół 
Dobczyc, gdzie kolarstwo jest bardzo popu-
larne, bo stąd pochodzi (Zegartowice) 
znakomity kolarz z zawodowego peletonu, 
wychowanek WLKS Krakus Swoszowice, 
Rafał Majka (ostatni jego wyczyn to 6. 
miejsce w Giro d’Italia). A jako junior był 
zwycięzcą tego wyścigu i mistrzem LZS. 

Stałym gościem na tym wyścigu jest 
także jego ojciec Piotr Majka, który wrę-
czał nagrodę ufundowaną przez syna. Ten 
wyścig ma też swoją renomę wśród trene-
rów, bo trasa jest trudna, prowadzi przez 
górskie tereny i jest doskonałym sprawdzia-
nem formy dla młodych zawodników.

Trzydniowy wyścig rozpoczęła 5-kilo-
metrowa jazda indywidualna na trasie 
Droginia – Brzezowa. Dawid Adamczyk 
przejechał ten odcinek trasy w 8 minut i 4 
sekundy. Drugi był Patryk Złotowicz (UKS 
Stobrawa Kluczbork) z 15 sekundową stratą 
i on wywalczył tytuł I wicemistrza naszego 
Zrzeszenia, a trzecie miejsce zajął Damian 
Sławek (LKS POM Strzelce Krajeńskie), 
który przegrał ze Złotowiczem zaledwie o 

10 setnych sekundy i zdobył tytuł II wicemi-
strza Krajowego Zrzeszenia LZS.

31 maja rozegrano drugi etap tego wyści-
gu (108 km), który zaliczany był do ogólnej 
punktacji XXXII Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego Juniorów „Złote Koło”. Po solo-
wej akcji wygrał go Mariusz Gąsiorowski 
(ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz). 

Ostatni etap liczący 106,5 km wiódł górzy-
stym terenem, peleton mocno się porwał. Na 
metę jako pierwsza wpadła czwórka kolarzy 
– pierwszy był Kamil Turek (mistrz LZS w 
jeździe ze startu wspólnego), drugi Dawid 
Adamczyk (I wicemistrz LZS), który stracił 
do zwycięzcy 16 sekund, trzeci Ilia Wołkow 
(Białoruś) a czwarty Szymon Jąkała UKS 
Sokół Kęty (II wicemistrz LZS).

Klasyfikacja klubowa:
1. WLKS Krakus BBC Czaja Swoszowice
2. LKS POM Strzelce Krajeńskie
3. KK Tarnovia Tarnowo Podgórne
Startowało 15 klubów z 8 województw.

XXXii Ogólnopolski wyścig Kolarski Juniorów  
„złote Koło” Memoriał Józefa Tropaczyńskiego

Przez dwa dni w Darłowie (30 i 31 maja) 
i dzień w Jarosławcu (1 czerwca) odbywa-
ły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia 
LZS i XVII Edycja Pucharu Polski w ko-
larstwie szosowym kobiet. Startowało w 
nich 176 zawodniczek z kraju oraz z Litwy, 
Białorusi i Niemiec. W mistrzostwach LZS 
o medale i tytuły walczyły juniorki młodsze 
oraz juniorki i orliczki (kat. open) w jeździe 
indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu 
wspólnego.

Wśród juniorek młodszych mistrzynią 
LZS w jeździe na czas została Nikola Różyń-
ska z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, 
a ze startu wspólnego Klaudia Seremak z 
LUKS JF Duet – BCM Nowatex Goleniów. 
W kategorii open (juniorki i orliczki) w 
„czasówce” najlepsza okazała się Anna 
Plichta (TKK Pacific Toruń), a w wyścigu 
ze startu wspólnego jej koleżanka klubowa 
Katarzyna Wilkos.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
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Zrzeszenie LZS i KK BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska. Impreza dofinansowana została 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Urząd Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego.

30 maja w ramach Pucharu Polski roze-
grano kryterium w formie wyścigu australij-
skiego. W kategorii żaczka zwyciężyła Laura 
Kliber (KK BCM Nowatex Ziemia Darłow-
ska) wśród młodziczek (7,8 km) Juste Ju-
skeviciute (Silales SM), juniorek młodszych 
(15 km) Olivija Balaisyte (El-Eko-Sport), 
juniorek (16,2 km) Ema Manikaite (Litwa), 
w elicie kobiet (16,2 km) Katarzyna Wilkos 
(TKK Pacific Toruń).

31 maja rozegrano jazdę indywidualną na 
czas. Juniorki miały do przejechania 9,8 km, 
a kategoria open 17,2 km. Wśród juniorek 

drugi po Nikoli Różyńskiej czas uzyska-
ła Katarzyna Socha z KLKS Azalia Brzóza 
Królewska, a trzeci Wiktoria Pikulik z KK 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska. W kate-
gorii open druga była Bogumiła Dziuba z 
KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska, która 
przegrała jednak z Anną Plichtą aż o 1:25, a 
pokonała o 23 sekundy swoją koleżankę klu-
bową Agatę Drozdek. 

W wyścigu ze startu wspólnego wśród ju-
niorek młodszych za Klaudią Seremak upla-
sowała się Nikola Różyńska z ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz, a trzecia była Ka-
rina Topolska z KK BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska. W kategorii open za Katarzyną 
Wilkos przyjechała na metę Łucja Pietrzak 
UKS Koźminianka Koźminek, a trzecia była 
Weronika Lorkowska z LUKS JF Duet – 
BCM Nowatex Goleniów.

W mistrzostwach LZS startowało 81 za-
wodniczek. Klasyfikację klubową (starto-
wało 15 klubów z 10 województw) wygrał 
ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz przed 
KK BCM Nowatex Ziemia Darłowska i 
LUKS JF Duet – BCM Nowatex Goleniów. 
Klasyfikację województw wygrało zachod-
niopomorskie przed kujawsko-pomorskim 
i wielkopolskim.

Warto w tym miejscu nadmienić, że dar-

łowski samorząd od lat wspiera Klub Ko-
larski „Ziemia Darłowska”. W roku 2014 
jednorazowe nagrody za osiągnięcia spor-
towe otrzymało 11 zawodniczek, a stypen-
dia sportowe dwie. Poza tym na zadanie pn. 
„Organizacja pozalekcyjnych zajęć spor-
towo – rekreacyjnych poprzez kolarstwo” 
przekazano klubowi 10.500 zł, a na organi-
zację Ogólnopolskiego Kryterium o Puchar 
Burmistrza Miasta Darłowo oraz Międzysz-
kolny Darłowski Wyścig Kolarski – 5.500 
zł. A zawodniczki, trenerzy i działacze od-
wdzięczają się znakomitymi wynikami. Od 
lat bowiem „Ziemia Darłowska” należy do 
najlepszych klubów w kolarstwie szosowym 
i torowym kobiet. Oby wszędzie tak lokalne 
władze interesowały się klubami działający-
mi na ich terenie.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolar-
stwie szosowym młodzików i juniorów 
młodszych odbyły się w dniach 7-8 czerwca 
br. w Turawie. Pierwszego dnia, w Niwkach 
odbyła się jazda na czas, drugiego wyścig 
ze startu wspólnego. Jednocześnie odbył się 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski – Memoriał 
Joachima Halupczoka (walczono o punkty 
do klasyfikacji Pucharu Polski i kwalifikacje 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży). 
Kolarze rywalizowali w następujących 
kategoriach: orlik, junior, junior młodszy/
juniorka młodsza i młodzik. W sumie ści-
gało się ponad 400 zawodników. 

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w 
jeździe indywidualnej na czas i ze startu 
wspólnego młodzików został Cezary Bzdak 
ULKS Pajęczno, wśród juniorów młodszych 
tytuł mistrzowski w jeździe na czas wywal-
czył Dawid Czubak KTK Kalisz, a ze star-
tu wspólnego Piotr Michalski ALKS Stal 
Ocetix Iglotex Grudziądz. 

Organizatorami mistrzostw byli: Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, 
Starostwo Powiatowe w Opolu, Urząd 
Gminy Chrząstowice, Urząd Gminy i 
Miasta w Ozimku, Urząd Gminy Turawa, 
Ludowy Klub Sportowy Ziemia Opolska w 
Opolu. Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzo-
stwach reprezentowała dyrektor Biura RG 
Helena Koziej.

Mistrzostwa odbywały się przy pięknej 
pogodzie i palącym słońcu. Uroczystość roz-
poczęcia mistrzostw odbyła się w Niwkach, 
przy pomniku Joachima Halupczoka, który 
w tej miejscowości się urodził. Wzięli w niej 
udział m.in.: Barbara Kamińska, członek 
Zarządu Województwa Opolskiego, Helena 
Rogacka wójt gminy Chrząstowice, Marek 
Truchan, prezes OZKol, Joachim Wiesbach, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku, 
Gerard Halama, prezes Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Opolu. Nad przebiegiem 

całości tego kolarskiego współzawodnictwa 
czuwał trener LKS Ziemi Opolskiej Marian 
Staniszewski, niestrudzony propagator 
kolarstwa, szkoleniowiec Benedykta Kocota, 
Joachima Halupczoka i Tobiasza Lisa Warto 
w tym miejscu dodać, że gmina Chrząstowice 
to jedyna gmina w Polsce, z której wywodzi 
się trzech medalistów olimpijskich w kolar-
stwie (Kocot, Barcik i Halupczok).

Najpierw do walki ruszyli w jeździe indy-
widualnej na czas młodzicy. Trasa liczyła 5 

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Turawa 2014 kolarstwo szosowe
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km. Najlepszy z nich Cezary Bzdak prze-
jechał ją w 8 minut i 48 sekund. Drugi 
był Piotr Gruszczyński LKS POM Strzelce 
Krajeńskie, który stracił do zwycięzcy 
aż 21 sekund, trzecie miejsce zajął Piotr 
Marcoń DSR Author LK UKS Pszczyna. 
Juniorzy młodsi mieli do przejechania 10 
km. Zwycięzca Dawid Czubak uzyskał czas 
13:28, drugi był Piotr Pękala KS Pogoń 
Mostostal Puławy z czasem o 5 sekund 
gorszym, a trzeci Karol Zdun KKS Gostyń. 

Drugiego dnia na trasie wokół Jeziora 
Turawskiego odbył się wyścig ze startu 
wspólnego, młodzicy mieli do przejechania 
30 km. Na metę przyjechał cały peleton. 
Najszybciej finiszował Cezary Bzdak, drugi 
był Maciej Borkowski MGLKS Olimpijczyk 
Szczekociny, a trzeci Dawid Łysak LKK 
Warmia Biskupiec. Juniorzy młodsi mieli 
do przejechania 90 km, co zajęło im 2 
godziny i nieco ponad 10 minuty. Z 16 
sekundową przewagą nad pozostałą grupą 
metę przejechało 6 zawodników – najszyb-
szy na finiszu był Piotr Michalski, drugie 
miejsce zajął Erwin Misztela LKS Stomil 
Bełchatów, a trzecie Krzysztof Kucio KS 
Pogoń Mostostal Puławy. 

Później na trasę wyruszyli juniorzy, orli-
cy i juniorki młodsze. Ostatni zawodnik 
przekroczył linię mety o godz. 15.00. Wtedy 
pokazały się mażoretki z zespołu Diament, 
które defiladowym krokiem, przy akompa-
niamencie muzyki, przeszły główną ulicą 
przez linię startu i mety. Po zakończeniu ich 
występu nastąpiła ceremonia dekoracji naj-

lepszych zawodników i zawodniczek.
W Memoriale Halupczoka jazdę na czas 

juniorów młodszych wygrał Dawid Czubak 
KTK Kalisz, wśród juniorek młodszych naj-
lepsza była Katarzyna Socha KLKS Azalia 
Brzóza Królewska. W wyścigu ze startu 
wspólnego memoriał wśród juniorek młod-
szych wygrała Katarzyna Makarewicz 
Mayday Start Lublin, wśród juniorów Karol 
Cygan KS Pogoń Mostostal Puławy, a wśród 
orlików Grzegorz Haba z tego samego 
klubu, który tydzień wcześniej zajął 4 miej-
sce w naszym wyścigu im. Skopenki, plasu-
jąc się najwyżej z polskich kolarzy.

Tobiasz Lis w zawodowym peletonie
Na początku tego roku 19-letni Tobiasz 

Lis, wychowanek trenera Mariana Sta ni-
szewskiego, dotychczas zawodnik LKS 
Zie mia Opolska podpisał swój pierw-
szy kontrakt z zawodowy. Będzie jeździł 
w barwach grupy Wibatech Fuji Żory. 
Przez kilka ostatnich miesięcy zawodowe 
kolarstwo łączył także z nauką w ostatniej 
klasie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Świdnicy. Przypomnijmy, że mimo młodego 
wieku to już zawodnik utytułowany. Ma na 
swoim koncie m.in. medale Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, mistrzostw Polski 
juniorów i starty w kilku wyścigach zagra-
nicznych, a w 2011 roku wyróżnienie noszą-
ce imię byłego Prezesa PKOl śp. Piotra 
Nurowskiego przyznawane przez Europejski 
Komitet Olimpijski. Nagrodę odbierał pod-
czas uroczystej sesji MKOl w Soczi, a była 

ona efektem m.in. świetnego występu na 
Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 
w Trabzon w Turcji, gdzie Lis zwyciężył w 
wyścigu ze startu wspólnego.

20 lat temu zmarł Joachim Halupczok 
jeden z najbardziej znanych polskich kola-
rzy. Srebrny medalista olimpijski, mistrz 
świata amatorów. Urodził się 3 czerwca 1968 
w Niwkach. Swoją przygodę z kolarstwem 
zaczął w klubie LKS Ziemia Opolska, w 
której barwach jeździł w latach 1982 – 1989. 
To, co w bardzo młodym wieku osiągnął 
Joachim Halupczok, pozwalało wierzyć, że 
doczekaliśmy się zawodnika, który będzie 
w stanie wygrywać największe wyścigi, 
takie jak Tour de France czy Giro d'Italia. 
Niestety, losy kolarza z Opolszczyzny poto-
czyły się dramatycznie.

Eksplozja jego formy przypada na rok 
1989, kiedy to zajął czwarte miejsce w 
Wyścigu Pokoju. Potem przyszły pamiętne 

mistrzostwa świata w Chambery. Halupczok 
na trasie liczącej 185 km zdeklasował rywa-
li. Dwa ostatnie okrążenia pokonał samot-
nie, osiągając niemal 3 minuty przewagi 
nad grupą pościgową. Był też już 4-krot-
nym mistrzem Polski. Po tych sukcesach 
przeszedł na zawodowstwo. Pierwszy rok 
startów był dla Halupczoka udany. W 1990 
roku podczas rutynowych badań lekarskich 
we Włoszech stwierdzono, że Polak ma 
arytmię serca. Zakazano mu startów na rok. 
Na początku 1992 r. dolegliwości częściowo 
ustąpiły i kolarzowi zezwolono na powrót 
do peletonu, ale pod koniec sezonu choroba 
się pogłębiła. Tym razem decyzja była już 
jednoznaczna: koniec z rowerem i ściga-
niem się. Nie umiał żyć bezczynnie, bez 

sportu, grywał w piłkę nożną. Zasłabł pod-
czas rozgrzewki w trakcie turnieju w Opolu. 
Zmarł w karetce nie odzyskując przytom-
ności 5 lutego 1994. Pochowany został na 
cmentarzu w Osowcu. Miał zaledwie 26 lat.

Był żonaty, osierocił dwoje dzieci: Annę 
i Roberta. Od 1994 dla uczczenia pamięci 
znakomitego kolarza odbywa się wyścig o 
Memoriał Joachima Halupczoka na Ziemi 
Turawskiej. A 21 sierpnia 2010 roku w 
Niwkach odsłonięto jego pomnik.

20 lat temu zmarł Joachim Halupczok

Marian Staniszewski,  
propagator kolarstwa

Pan Marian urodził się 29 kwietnia 
1951 roku w miejscowości Łanięta w 
województwie łódzkim (wtedy płoc-
kie). W 1978 roku przeprowadził się 
do gminy Chrząstowice. Na przełomie 
lat 60-tych i 70-tych był zawodnikiem 
LKS Ziemia Opolska, a od roku 1977 do 
dziś jest trenerem klubowym. W swo-
jej pracy trenerskiej był wychowaw-
cą tak utytułowanych zawodników 
jak Joachim Halupczok czy Benedykt 
Kocot. W klubie jest nie tylko wycho-
wawcą młodego pokolenia kolarzy, 
ale także menedżerem i dyrektorem 
sportowym. Nieprzerwanie od 1981 
roku jest współorganizatorem imprez 
kolarskich na Opolszczyźnie, m.in.
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 
o Puchar Wójta Gminy Chrząstowice, 
który na stałe wpisany jest w kalen-
darz wyścigów PZKol, Memoriału im. 
Joachima Halupczoka, tzw. Sobót 
Kolarskich, czy Wyścigu w Kolarstwie 
Przełajowym w Falmirowicach. Od 
ponad 30 lat współpracuje również ze 
szkołami i nieprzerwanie organizuje 
wyścigi szkolne.



c z e r w i e c  2 0 1 412

Od 6 do 8 czerwca na stadionie lek-
koatletycznym bialskiej AWF odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Udział w nich wzięło ponad 1300 zawodni-
ków z 91 kubów reprezentujących 15 woje-
wództw. Świadczy to o tym, że lekkoatletyka 
to jedna z najpopularniejszych dyscyplin w 
naszym Zrzeszeniu. 

Poza konkurencją wystartowali też stu-
denci AZS AWF Biała Podlaska. O tytu-
ły mistrzowskie walczyli juniorzy młodsi i 
juniorzy oraz zawodnicy U-23, w katego-
rii open przeprowadzono bieg na 3000 m 
kobiet i sztafety 4x400 m kobiet i mężczyzn. 
Impreza była niezwykle udana, padło kil-
kadziesiąt rekordów życiowych i wyników 
najlepszych w sezonie. Martwi tylko to, że 

bardzo słabo były obsadzone konkurencje w 
kategorii wiekowej U-23. Kilka konkurencji 
nie zostało zaliczonych do mistrzostw LZS, 
bo startowała zbyt mała liczba zawodników. 

Na wyróżnienie zasługują przede wszyst-
kim: Damian Nowicki, junior z KS Podlasie 
Białystok, który uzyskał 2.16 w skoku wzwyż, 
co stanowi minimum na MŚ w Eugene 
(USA), Kornelia Wróbel LUKS Hańcza 

Suwałki, królowa juniorskiego sprintu 
(rekordy życiowe na 100 i 200 m) oraz Daria 
Zabawska w rzucie dyskiem (51.23). Na 
nietypowym dla siebie dystansach wystąpił 
Mateusz Borkowski LKB Rudnik, ale za to 
skutecznie, wygrał biegi na 400 i 800 metrów 
juniorów młodszych. Rewelacyjnie od jakie-
goś czasu spisuje się Mateusz Strzeszewski, 
junior młodszy KS Podlasie Białystok, który 
wygrał rzut oszczepem, a ostatnio bił jak na 
zawołanie rekordy Polski.

Wiele zawodniczek i zawodników uzy-
skało na zawodach wyniki, które dają im 
przepustkę na Mistrzostwa Polski Juniorów, 

które odbędą pod koniec czerwca w Toruniu.
Klasyfikację klubową wygrało KS Po -

dla sie Białystok, przed KS Agros Za  mość 
i UKS Orkan Środa Wlkp., wojewódzką: 
wielkopolskie przed podlaskim i lubel-
skim. Przewaga KS Podlasie Białystok nad 

pozostałą stawką była zdecydowana. Prawie 
wszyscy startujący w barwach tego klubu 
juniorzy młodsi i juniorzy uczą się w Zespole 
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Białymstoku. A „sportu” 
uczą ich tam znakomicie, dobrze znani 
w środowisku trenerzy: Robert Na zar-
kiewicz, Tomasz Dąbrowski, Wojciech 
Nie dźwiecki, Mariusz Roszkowski, Prze-
my sław Zabawski.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, gospodarzem MKS Żak 
Biała Podlaska przy współpracy Marszałka 

Mistrzynie LZS juniorki:
100 i 200 m – Kornelia Wróbel LUKS 
Hańcza Suwałki (12.19 RŻ), 400 m – 
Natalia Bartosiewicz MKS Żak Biała 
Podlaska (55.31 RŻ), 100 m ppł – Karolina 
Koniczka LKS Orkan Wlkp. Poznań, 400 
m ppł – Karolina Konieczka LKS Orkan 
Wlkp. Poznań (63.69 RŻ), 800 m – Kinga 
Szarzyńska LUKS Podium Kup, 1500 m 
– Weronika Pyzik LKS Znicz Biłgoraj 
(4:38.61 RŻ), 2000 m ppł – Andżelika 
Majdecka LUKS Orkan Września, rzut 
młotem – Marta Kordykiewicz LLKS 
Pomorze Stargard (52,64 RŻ), rzut dyskiem 
– Daria Zabawska KS Podlasie Białystok, 
skok wzywż – Joanna Stanisławska UKS 
Orkan Środa Wlkp., skok w dal – Ewelina 
Wyszczelska MKS Durasan Płońsk (5,96 
RŻ) i trójskok (11.97 RŻ), pchnięcie kulą 
– Klaudia Kardasz KS Podlasie Białystok, 
rzut oszczepem – Maria Andrejczyk 
LUKS Hańcza Suwałki.

Mistrzowie LZS juniorzy:
100 m – Marcin Milian LKS Lubusz 
Słubice, 200 m – Kacper Więcław MLKS 
Sokół Lubin (21.87 RŻ), 400 m – Dariusz 
Kowaluk MKS Żak Biała Podlaska 
(48.66 RŻ), 800 m – Michał Rozmys 
MLKS Agros Żary, pchnięcie kulą – Jan 
Parol WLKS Iganie Nowe (18.50 RŻ), 
rzut oszczepem – Mateusz Kwaśniewski 
ULKS Uczniak Szprotawa, 110 m ppł 
– Paweł Suproń KS Podlasie Białystok 
(14,37 RŻ), 400 m ppł – Jakub Goss MKS 
Bolesłavia Bolesławiec (53.22 RŻ), skok w 
dal – Grzegorz Chmielewski LKS Narew 
Kurpiewski Łomża, skok wzwyż – Damian 
Nowicki KS Podlasie Białystok (2.16 
RŻ), rzut młotem – Dawid Kopała MKS 
Bolesłavia Bolesławiec, 1500 m – Paweł 
Polakowski OKLA Ostrołęka (3:58:72 
RŻ), 3000 m – Mateusz Kaczmarek 
WMLKS Nadodrze Powodowo (8:41.88 
RŻ), rzut dyskiem – Karol Wołkowski 
ULKS Uczniak Szprotawa, chód 10000 
– Szymon Zieliński UKS Orkan Środa 
Wlkp., trójskok – Paweł Szuber LLKS 
Pomorze Stargard (14.18 RŻ), 2000 m ppł 
– Mateusz Kaczmarek WMLKS Nadodrze 
Powodowo, 4x100 – MLKS Sokół Lubin.

Mistrzowie LZS juniorzy młodsi:
100 m – Jakub Gałandziej MLKS Agros 
Żary, 200 m – Adrian Wesela UKS Orkan 
1 Środa Wlkp. (21.81 RŻ), 400 m i 800 
m – Mateusz Borkowski LKB Rudnik, 
110 ppł – Bartosz Zaparty LUKS Orkan 
Września (14.66 RŻ), 1500 m – Mateusz 
Obecny CMLK Człuchów, 2000 m ppł – 
Mateusz Dębski RLTL ZTE Radom, 400 
m ppł – Jakub Olejniczak STS Pomerania 
Szczecinek, 3000 m – Grzegorz Ebel MLKS 
Baszta Bytów, rzut oszczepem – Mateusz 
Strzeszewski KS Podlasie Białystok, skok 
w dal – Patryk Ręgocki UKS Cyprianka, 
skok wzwyż – Maciej Grynienko UKS 
Orlica Domaniów (1.95 RŻ), rzut młotem 
– Szymon Gajda LLKS Ziemi Kociewskiej 
Skórcz, rzut dyskiem – Oskar Stachnik 
ULKS Uczniak Szprotawa, chód 10000 
– Robert Goławski WLKS Iganie Nowe, 
pchnięcie kulą – Michał Walenda WLKS 
Iganie Nowe, trójskok – Paweł Jóźwiak 
MKS Bolesłavia Bolesławiec (13. 92 RŻ).

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Biała Podlaska 2014 	 LekkA atletyka
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Nie dziwi tak duża liczba uczestników 
(choć była ograniczona). Przez trenerów ten 
turniej jest uważany za jeden z najważniej-
szych, ponadto niemal wszystkie czołowe 
kluby są zrzeszone w Ludowych Zespołach 
Sportowych.

Mistrzami LZS zostali: Dominika 
Gilewska (UKS TS Ósemka Białystok) i 
Samuel Kulczycki (GKS Gorzovia Gorzów 
Wlkp.) w kategorii młodzików, Maja Mań-

kiewicz i Kamil Urbanowicz (oboje LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński) w katego-
rii kadetów, Aleksandra Dąbrowska (KS 
Galaxy Białystok) i Szymon Szewczyk 
(LUKS Warmia Lidzbark Warmiński) 
w ka tegorii juniorów, a także Paulina 
No wacka (KS Stella Niechan Gniezno) i 
Antoni Witkowski (GLKS Nadarzyn) w 
kategorii młodzieżowców. 

Mistrzostwa poprzedziły kwalifikacje 
wo jewódzkie (mistrzostwa województw), 
powiatowe i gminne. W każdej z czterech 
kategorii wiekowych nie brakowało kadro-
wiczów i zawodników ze ścisłej krajowej 
czołówki. Najwięcej było ich wśród kadetów, 
gdzie na starcie zameldowała się pierwsza 
trójka listy rankingowej Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. Rozegrano wiele cieka-
wych pojedynków. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują: Paulina Nowacka, która po raz 

trzeci z rzędu została mistrzynią LZS w kate-
gorii młodzieżowej, Paulina w ćwierćfinale 
pokonała Agnieszkę Marchewską z MKS 
Victoria Jelcz Laskowice 3:0, w półfinale 
koleżankę klubową Magdalenę Wysocką 3;1 
i w finale Katarzynę Lech z LUKS Skrzyszów 
3:0 oraz Samuel Kulczycki (patrz str. 16)

Radę Główną KZ LZS reprezentował 
na tur nieju wiceprzewodniczący Wacław 
Hurko, który dokonał otwarcia mistrzostw.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Warmińsko-Mazurskie 
Zrze szenie LZS oraz jako gospodarz turnie-
ju MLKS Ostródzianka Ostróda. 

Turniej dofinansowało Ministerstwo 
Spor tu i Turystyki. 

Klasyfikację województw wygrało war-
mińsko-mazurskie, przed kujawsko-po-
morskim i wielkopolskim.

Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Lublinie, Gminy Miejskiej 
Biała Podlaska i LOZLA w Lublinie.

Mistrzostwa dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Lekkoatletom kibicowali i nagradzali 
medalami m.in: dziekan AWF Biała Podlaska 
prof. Krystyna Górniak, prezydent mia-
sta Biała Podlaska Andrzej Czapski, prezes 

Żaka Waldemar Wiśniowski, i wicepre-
zes tego klub Zbigniew Bujak. Krajowe 
Zrzeszenie LZS reprezentowali: wiceprze-
wodniczący RG Wacław Hurko i Tadeusz 
Pasennik.

W dniach 23-25 maja odbyły się w Ostródzie Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Tenisie Stołowym. Rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych: młodzik, 
kadet, junior i młodzieżowiec. Startowało 228 zawodniczek i zawodników.

Mistrzynie LZS juniorki młodsze:
100 m – Paulina Potasznik GUKS Asy 
Dywity (12.68 RŻ), 200 m – Weronika 
Chojka LKS Omega Kleszczów (25.07 
RŻ), 400 m – Natalia Gulczyńska LKS 
Olimpic Szczecin, 800 m – Aleksandra 
Deryło KS Agros Zamość (2:13.87 
RŻ), 1500 m – Agnieszka Filipowska 
LKB Rudnik (4:36.59 RŻ), 100 m ppł – 
Karolina Jóźwiak Osa Zgorzelec (14,48 
RŻ), 400 m ppł – Izabela Sochaj KS 
Agros Zamość (65.08 RŻ), rzut dyskiem 
– Izabela Mendyk KS Polonia Pasłęk 
(37.94 RŻ), rzut młotem – Magdalena 
Zycer, LLKS Pomorze Stargard Szcz., 
2000 m ppł – Aneta Konieczek WMLKS 
Nadodrze Powodowo, skok wzywż 
– Zuzanna Kubiak UKS Orkan Środa 
Wlkp., skok w dal – Wioleta Dąbrowska 
WLKS Technik Trzcinica (5.80 RŻ), trój-
skok – Aleksandra Glapińska MULKS 
Żeromski Sieradz, pchnięcie kulą – Kinga 
Łepkowska LLKS Pomorze Stargard (13.71 
RŻ), rzut oszczepem – Monika Sandak 
MKS Bolesłavia Bolesławiec, chód 5000 
m – Olga Niedziałek WLKS Iganie Nowe, 
4x100 m – UKS Jedlińsk.

Mistrzynie LZS U-23: 100 m – Wioletta 
Brągiel ULKS Technik Trzcinica, rzut 
oszczepem – Karolina Bołdysz KS Polonia 
Pasłęk, 400 i 800 m – Monika Kosz MKS 
Agros Chełm (58.43 RŻ i 2:13.17 RŻ), rzut 
dyskiem – Andżelika Przybylska KKL 
Rodło Kwidzyn, 1500 m – Joanna Szmit 
KS Agros Zamość, skok w dal – Ewa 
Korniluk KS Podlasie Białystok, 4x100 
m – KS Podlasie Białystok, pchnięcie kulą 
– Lidia Augustyniak LKS Maraton Turek.
Mistrzowie LZS U-23: 100 m – Kamil 
Bijowski KS Podlasie Białystok, 200 i 
400 m – Kamil Szumert STS Pomerania 
Szczecinek (49.48 RŻ), 400 m ppł – Jakub 
Smoliński RLTL ZTE Radom, rzut dys-
kiem – Patryk Łabieniec KS Podlasie 
Białystok, skok w dal i trójskok – Sławomir 
Glapiński MULKS MOS Sieradz, 1500 
i 3000 m – Mateusz Bak ZLKL Zielona 
Góra, 800 m – Patryk Piotrowicz PLKS 
Gwda Piła.
W kategorii open bieg na 3000 m – Marta 
Olczyk LKS Omega Kleszczów (10:18.59 
RŻ), 4x400 kobiet – MLUKS Tarnów, 
4x400 mężczyzn – KS Agros Zamość.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
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W Piotrkowie Trybunalskim w dniach 
od 30 maja do 1 czerwca odbyły się 
Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
kadetów, juniorów/młodzieżowców w 
zapasach w stylu klasycznym. Wśród kade-
tów startowało 63 zapaśników z 15 klubów, 
wśród juniorów/młodzieżowców 61 zawod-
ników z 16 klubów. 

Dla niektórych juniorów był to jeden z 
najważniejszych sprawdzianów przed rozpo-
czynającymi się 17 czerwca Mistrzostwami 
Europy w Katowicach. Ale brakowało też 
kilku czołowych zapaśników, przede wszyst-
kim Mateusza Bernatka z ekipy gospoda-
rzy, którzy w dniu zakończenia zawodów 
w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczynali 
przygotowania na zgrupowaniu do wspo-
mnianych wyżej mistrzostw.

Klasyfikację klubową łączną wygrał AKS 
Piotrków Trybunalski, który zgromadził aż 
133 punkty. Jego zawodnicy zdobyli 5 zło-
tych medali (4 kadeci i jeden w kategorii 
junior/młodzieżowiec), 4 srebrne (odpo-
wiednio 3 i 1) oraz 5 brązowych (2 kadeci i 
3 juniorzy/młodzieżowcy). Drugie miejsce 
w tej klasyfikacji zajął KS Sobieski Poznań 
zdobywając 82 punkty, a trzecie MLKS 
Agros Żary i 51 punktów. Klasyfikację woje-

wódzką wygrało łódzkie przed wielkopol-
skim i warmińsko-mazurskim. 

– Chłopcy świetnie się zaprezentowali, cie-
szę się, bo to impreza dużej rangi. Przed 
nami jeszcze Mistrzostwa Polski i Olimpiada 
Młodzieży, wyniki uzyskane przez moich 
podopiecznych podczas tej imprezy świadczą 
o tym, że w tych dwóch turniejach też może-
my zdobyć kilka medali – powiedział Karol 
Sala, trener piotrkowskich kadetów.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Łódzkie Zrzeszenie LZS 
i AKS Piotrków Trybunalski przy współ-
pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

i Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski. 
Zawody dofinansowało Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Krajowe Zrzeszenie LZS 
reprezentował na mistrzostwach Tadeusz 
Pasennik. 

Klasyfikację klubową kadetów wygrał 
AKS Piotrków Trybunalski przed KS 
Sobieskim Poznań i LUKS Athletic Wola 
Krzysztoporska. Wśród juniorów/mło-
dzieżowców najlepszy również był AKS 
Piotrków Trybunalski, na drugim miejscu 
uplasował się MLKS Agros Żary a na trze-
cim KS Sobieski Poznań.

Ponad 100 zawodników z 20 klubów 
rywalizowało w dniach 6-8 czerwca we 
Włodawie w Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS w zapasach w stylu wol-
nym. Na macie walczyli kadeci, juniorzy 
i młodzieżowcy. W czasie trwania zawo-
dów odbyła się zbiórka charytatywna na 
rzecz włodawskiego hospicjum. W kla-
syfikacji klubowej kadetów pierwsze 
miejsce zajął Ceramik Krotoszyn, drugi 
był AKS Białogard, a trzeci MLUKS 
Zapasy-Włodawa. Rywalizację junio-
rów i młodzieżowców wygrał LMKS 

Krasnystaw, przed Iskrą Spiczyn i Orłem 
Namysłów. Organizatorem mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS, gospoda-
rzem MLUKS Zapasy Włodawa, a współ-
organizatorami Urząd Marszałkowski w 
Lublinie, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Lublinie, Lubelski Związek Zapaśniczy 
w Chełmie, Powiat Włodawski, Miasto 
Włodawa, Publiczne Gimnazjum Nr 1 
we Włodawie. Impreza uzyskała dofinan-
sowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Gospodarze mistrzostw zdobyli pięć medali 
– złoty krążek wywalczył w kategorii wago-

Mistrzowie LZS kadeci: 
46 kg – Michał Zawadzki MLKS Sokół 
Lubawa, 50 kg – Bartosz Skóra, 54 kg 
– Artur Chojnacki, 58 kg – Mateusz 
Szewczuk – wszyscy AKS Piotrków 
Trybunalski, 63 kg – Maciej Grzegrzółka 
MLKS Agros Żary, 69 kg – Mateusz 
Ułasewicz, 76 kg – Marek Magdziak, 
85 kg – Gerard Kurniczak – wszyscy 
KS Sobieski Poznań, 100 kg – Maciej 
Kleczewski AKS Piotrków Trybunalski.

Mistrzowie LZS juniorzy/młodzieżowcy: 
55 kg – Jakub Karolewicz MLKS Agros 
Żary, 60 kg – Andrzej Kmiecik MLKS 
Agros Żary, 66 kg – Dominik Sikora 
KS Sobieski Poznań, 74 kg – Arkadiusz 
Medyński MLKS Agros Żary, 84 kg – 
Łukasz Charzewski Zagłębie Wałbrzych 
(ZKS), 96 kg – Kamil Dzitkowski AKS 
Piotrków Trybunalski, 120 kg – Dawid 
Zbutowicz LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Piotrków Trybunalski 2014	 zapasy styl klasyczny

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
włodawa 2014 zapasy st yl wolny
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W Przysusze w dniach od 30 maja do 1 
czerwca odbył się Turniej o Puchar Prze-
wodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS 
w zapasach w stylu wolnym młodziczek 
i młodzików, i w stylu klasycznym mło-
dzików. Startowało 150 zawodników i za -
wodniczek z 14 klubów reprezentujących 
5 województw. 

Prawo startu mieli zapaśnicy z rocz-
nika 2000 i młodsi, a więc zawodniczki 
i zawodnicy w wieku od 12 do 14 lat. 
Organizatorem turnieju było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Mazowieckie Zrzeszenie 
LZS przy współpracy Starostwa Po wia-
to wego w Przysusze i Urzędu Gminy w 
Borkowicach. Gospodarzem turnieju był 
MULKS „Platan” Borkowice. Impreza dofi-
nansowana została przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Głównego organizatora 
– Krajowe Zrzeszenie LZS – reprezentował 
na zawodach Tadeusz Pasennik.

W stylu wolnym wystartowało 55 zapa-
śników. Najwięcej swoich młodych zawod-
ników wystawił do walki na matach Feniks 
Stargard Szczeciński – 9 oraz Mazowsze 
Teresin – 7. Stoczono wiele ciekawych walk. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawod-
nicy „Feniksa” Michał Wolański oraz Emil 
Stachera, wysoka klasę potwierdzili Szymon 
Dębiński i Krystian Mądrowski, który 

podąża w ślady siostry (choć nie powio-
dło się jej na ME juniorek w Katowicach, 
dopiero 10 miejsce). Poszczególne katego-
rie wygrali: 

35 kg – Mairbek Salimov (Podlasie 
Bia łystok), 38 kg – Ryszard Rydzewski 
(Zapasy Kołobrzeg), 42 kg – Krystian 
Mą drowski (Feniks Stargard Szczeciński), 
47 kg – Szymon Dębiński (Feniks Stargard 
Szczeciński), 53 kg – Filip Nocoń (Husaria 
Fight Team Kozielice), 59 kg – Mateusz 
Selerski (Mazowsze Teresin), 66 kg – 
Mateusz Trendak (Mazowsze Teresin), 73 
kg – Rafał Górnicki (Mazowsze Teresin), 85 
kg – Dominik Kowalewski (AKS Białogard).

Najmłodszym zapaśnikiem startującym 
w turnieju był Maciej Milczarek, rocznik 
2004, z Platana Borkowice (waga 35 kg).

Klasyfikację klubową wygrało Mazowsze 
Teresin przed Feniksem Stargard Szczeciński 
i Podlasiem Białystok.

Wśród dziewcząt na macie walczyło 38 
zawodniczek z 14 klubów. Najwięcej repre-
zentowało Spartakusa Pyrzyce – 7 i Feniksa 
Stargard Szczeciński – 5. 

W poszczególnych kategoriach wago-
wych zwyciężyły: 

32 kg – Julia Drygała (Spartakus Pyrzyce), 
37 kg – Amelia Sarnat (Spartakus), 40 kg – 
Monika Klepuszewski (MLUKS Karlino), 
44 kg – Natalia Lewandowska (ZKS 
Koszalin), 48 kg – Oliwia Czajkowska (ZKS 
Koszalin), 52 kg – Sylwia Martyka (SOWA 
Pieszyce), 57 kg – Angelika Mytkowska 
(ZKS Koszalin), 62 kg – Wiktoria Chołuj 
(AKS Białogard), 67 kg – Weronika 
Kutasiewicz (Spartakus Pyrzyce).

Klasyfikację klubową wygrał Spartakus 
Pyrzyce (reprezentowali go uczniowie 
szkół podstawowych z Okunicy i Pyrzyc), 
przed Feniksem Stargard Szczeciński i ZKS 
Koszalin.

W stylu klasycznym zaprezentowało się 
57 zapaśników z 13 klubów, najwięcej do 
boju wystawili: Feniks Stargard Szczeciński 
– 9 i Cement Gryf Chełm – 8. 

W poszczególnych kategoriach wago-
wych zwyciężyli: 

35 kg – Mairbek Salimov (Podlasie 
Białystok), 38 kg – Kamil Madejski (MLUKS 
Karlino), 42 kg – Krystian Mądrowski 
(Feniks Stargard Szczeciński), 47 kg – 
Przemysław Deneka (Cement Gryf Chełm), 
53 kg – Damian Korbus (ZKS Koszalin), 59 
kg – Marek Kaluga (Orlik Wierzbica), 66 
kg – Kamil Angrot (MLUKS Karlino), 73 kg 
– Bartosz Boniecki (Podlasie Białystok), 85 
kg – Łukasz Fedec (Cement Gryf Chełm).

Klasyfikację klubową wygrał Cement 
Gryf Chełm, przed Podlasiem Białystok i 
Feniksem Stargard Szczeciński.

wej 50 kilogramów kadet Łukasz Rusiński. 
Wśród kadetów najsilniejszą drużynę 
wystawił Ceramik Krotoszyn – 15, następ-
nie gospodarze – 6, wśród juniorów/mło-
dzieżowców LMKS Krasnystaw – 8.

9 czerwca prawie wszyscy mistrzowie 
LZS kadetów stawili się na zgrupowaniu 
Kadry Narodowej w Raciborzu, gdzie pod 
okiem trenerów Dariusza Grzywińskiego i 

Sławomira Rogozińskiego przygotowywali 
się do Mistrzostw Świata, które odbędą się 
w Bułgarii w lipcu.

Mistrzowie LZS kadeci: 
42 kg – Adrian Wagner Mazowsze Teresin, 
46 kg – Filip Woźnica Ceramik Krotoszyn, 
50 kg – Łukasz Rusiński MLUKS Zapasy-
Włodawa, 54 kg – Kamil Banaszek 
Mazowsze Teresin, 58 kg – Wiktor 
Lejczak Orzeł Namysłów, 63 kg – Robert 
Zubyk Orzeł Namysłów, 69 kg – Patryk 
Kaźmierowski Tęcza Środa Wlkp., 76 kg 
– Dawid Setecki Ceramik Krotoszyn, 85 
kg – Karol Chołuj AKS Białogard, 100 kg – 

Damian Chołuj AKS Białogard.
Mistrzowie LZS juniorzy/młodzieżowcy: 
50 kg – Dominik Lubelski Mazowsze 
Teresin, 55 kg – Szymon Makuch Orzeł 
Namysłów, 60 kg – Marcin Kijko Suples 
Kraśnik, 66 kg – Mateusz Pisarski LMKS 
Krasnystaw, 74 kg – Damian Fałat ZKS 
Koszalin, 84 kg – Hubert Mazurek Iskra 
Spiczyn, 96 kg – Andrzej Hermanowski 
Iskra Spiczyn, 120 kg – Nowaczyk Filip 
Tęcza Środa Wlkp.

Turniej o Puchar Przewodniczącego Krajowego 
Zrzeszenia LZS w zapasach młodzików Przysucha 2014
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Uwaga! Talent!

Urodził się w 1997 roku, mieszka w Moń-
kach i tam ukończył gimnazjum. To właśnie 
nauczyciel wychowania fizycznego i pierw-
szy trener Bogdan Sierba, zauważył jego 
bardzo dobre warunki fizyczne i potencjał 
do uprawiania sportu. Namówił Mateusza, 
by wybrał rzut oszczepem. Jego pierwszym 
krajowym sukcesem było zajęcie czwarte-
go miejsca na Mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS. Wtedy talentem młodego 

zawodnika zainteresował się trener klasy 
mistrzowskiej w lekkiej atletyce (wicemistrz 
Polski w rzucie oszczepem) Mariusz Rosz-
kowski. I tak Strzeszewski trafił do Klubu 
Sportowego Podlasie Białystok i do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.

Już po trzech miesiącach praca tego spor-
towego duetu przyniosła znakomite efekty. 
Mateusz, jako piętnastolatek, oszczep 700 g, 
posłał na odległość 58,33 m, a 800 gramowy 
na odległość 57,12 m. Kolejny rok ciężkiej 
pracy przyniósł jak to się mówi „eksplozję” 
jego talentu. Już w pierwszych zawodach 
lekkoatletycznych sezonu 2014 w Aleksan-
drowie Łódzkim (26 kwietnia br.) Mateusz 
Skrzeszewski rzucił oszczepem na odległość 
69,90 m. Na kolejnych zawodach w Białym-
stoku uzyskał wynik 74,70 m, a na Mistrzo-
stwa Województwa Podlaskiego juniorów 
młodszych, rozegranych 18 maja w Łomży, 
posłał oszczep (700 g) na odległość 76.12 m, 
którym ustanowił nowy rekord Polski w tej 
kategorii wiekowej. 

30 maja w Baku uzyskał „paszport” na 
Igrzyska Olimpijskie Młodzieży do lat 18, 

które odbędą się w drugiej połowie sierpnia 
w Nankinie (Chiny) i poprawił wynikiem 
76.39 swój własny rekord Polski. Tydzień 
później został także mistrzem naszego Zrze-
szenia.

Sofia ennaoui
biegi średnie, LKS Lubusz Słubice

Kolejny lekkoatletyczny talent to Sofia En-
naoui. Ma 19 lat, urodziła się w Ben-Guerir 
(Maroko), jest córką Polki i Marokańczyka. 
Gdy miała dwa lata, przyjechała do nasze-
go kraju. Mieszka w Lipianach między Go-
rzowem a Szczecinem. Trenuje pod okiem 
Wojciecha Szymaniaka, reprezentuje barwy 
LKS Lubusz Słubice – filia Barlinek. Jest naj-
większym talentem, jaki w ostatnich latach 
pojawił się w Polsce w biegach na średnich 
dystansach. Bije rekordy słynnej Lidii Cho-
jeckiej. Odebrała jej ostatnio dwa – na 1500 i 
na 3000 m (czerwiec 2014), w tym ostatnim 
przekroczyła jako pierwsza Polka granicę 9 
minut – 8:59.44. Wygrała z halową mistrzy-
nią świata na 800 m Angeliką Cichocką na 
Memoriale Kusocińskiego w Szczecinie na 
1500 metrów. A jaka jest prywatnie? Na Fa-
cebook’u informuje, że jej ulubiony sport, 
zajęcie i zainteresowania to... bieganie, jest 
fanką Cristiano Ronaldo, z polskich spor-
towców lubi Adama Kszczota, Małgorzatę 
Hołub i Agatę Bednarek, ulubiona muzyka 
to artyści z Chocolate City Group. 

Ma tylko 158 centymetrów wzrostu i waży 
obecnie 40,5 kilograma – nie są to warunki 
fizyczne „imponujące”, ale w biegach śred-
nich to nie ma większego znaczenia. 

Dobra passa Sofii rozpoczęła się już w 

ubiegłym roku. Najpierw w Rieti została 
wicemistrzynią Europy juniorów w biegu 
na 1500 m. Następnie w grudniu, podczas 
zawodów rozgrywanych Belgradzie, zdobyła 
tytuł wicemistrzyni Europy juniorek w bie-
gach przełajowych. 1 lutego br. we Francji w 
biegu na 1500 m (hala) o dwie sekundy po-
prawiła swój własny rekord Polski juniorek. 
Kilka dni później, 6 lutego w Sztokholmie 
ustanowiła rekord Europy juniorów w hali 
w biegu na 3000 m (9:06:27). Jej najbliż-
szym marzeniem jest usłyszenie Mazurka 
Dąbrowskiego na MŚ juniorów w Eugene 
(USA), czego jej serdecznie życzymy, i wy-
stęp na seniorskich ME w Zurychu.

Malwina Smarzek,
siatkarka, wychowanka ŁMLKS Łask

Po jej występie podczas turnieju kwali-
fikacyjnego do Mistrzostw Europy 2015, 
który odbył się w Polsce w maju br., zebrała 
mnóstwo pochwał od jednego z najlepszych 
trenerów w kobiecej siatkówce Andrzeja 
Niemczyka. 3 czerwca 2014 roku Malwina 
Smarzek obchodziła 18 urodziny. Jest wy-
chowanką ŁMLKS Łask (II liga). Na począt-
ku trenowała lekkoatletykę, ale siatkówką 
interesowała się od zawsze. Obecnie jest 
uczennicą SMS PZPS w Sosnowcu.

Najlepszy jak dotychczas mecz w barwach 
biało-czerwonych rozegrała podczas wspo-
mnianych wyżej kwalifikacji w starciu z 
Ukrainą. Zdobyła 20 punktów i była najsku-
teczniejszą zawodniczką w naszej drużynie. 
A zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji 
w maju br. w Lugno, w meczu z gospodynia-
mi kwalifikacyjnego turnieju, Szwajcarkami. 
Jak dotąd największym sukcesem w karierze 
Smarzek jest złoty medal zdobyty na mi-
strzostwach Europy kadetek w 2013 roku. Z 
kolei na tegorocznych mistrzostwach Polski 
juniorek otrzymała nagrody dla najlepszej 
atakującej i dla MVP turnieju, a jej zespół 
MOS Wola Warszawa zdobył srebrny medal. 

Mierząca 191 cm wzrostu Smarzek zagra w 
przyszłym sezonie (2014/2015) w Orlen Li-
dze, w barwach Siódemki KS Bank Legiono-
vii Legionowo. Właśnie podpisała kontrakt.

Talent – osoba, która posiada wrodzone, niezwykłe zdolności 
w pewnej dziedzinie.

Ze sportem pojęcie talent związane jest w sposób naturalny, oczywisty. Jest on bowiem dziedziną, w której o wielkich sukcesach 
i osiągnięciach decydują przede wszystkim uzdolnienia i określone predyspozycje. Ale jak wiemy, to nie wszystko. Trzeba jeszcze 
do tego dołożyć pracę, a więc prawie zawsze ciężki trening pod kierunkiem mądrego trenera. Talent sportowy to także charakter 
– ambicja i wytrwałość w dążeniu do celu, zdolność pokonywania trudności. W ponad 60-letniej historii Ludowych Zespołów 
Sportowych talentów sportowych mieliśmy tysiące – wyrosło z nich wielu wspaniałych, utytułowanych, dorosłych sportowców, 
byli też tacy, którzy zaprzepaścili swoje szanse, choć w wieku młodzika czy juniora nie mieli sobie równych. Mamy nadzieję, że 
młodzi sportowcy, których przedstawiamy będą należeć do tych pierwszych.

Mateusz Strzeszewski 
rzut oszczepem, KS Podlasie Białystok



c z e r w i e c  2 0 1 4 c z e r w i e c  2 0 1 4 17

Łaski Międzyszkolny Ludowy Klub Spor-
towy istnieje od 2003 roku, trenerem jest 
Wiktor Czwartek. Sukcesy na arenach 
mię dzy narodowych odnoszą też inne wy-
chowanki tego klubu – siatkarki plażowe 
Katarzyna Kociołek (rocznik 1995) m.in. 
mistrzyni świata U-21 (2011 i 2013) czy Ka-
tarzyna Sowała, brązowa medalistka mło-
dzieżowych mistrzostw świata i mistrzyni 
Polski, od dwóch lat studiuje i gra w Stanach 
Zjednoczonych.

Samuel Kulczycki, 
tenis stołowy, GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.

To najmłodszy z naszych talentów. Urodził 
się w 2002 roku, ma więc dopiero 12 lat, a już 

jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów i 
ma na koncie wiele sukcesów krajowych i 
międzynarodowych, w tym dwukrotnie ty-
tuł mistrza Europu do lat 10. W tym roku 
wywalczył już tytuł mistrza Polski młodzi-
ków indywidualnie i w deblu, jest mistrzem 
Zrzeszenia LZS. W wielu turniejach wystę-
puje ze swoim obecnie 9-letnim bratem Ala-
nem. Chce zostać mistrzem Europy, świata 
i mistrzem olimpijskim. Czy będzie drugim 
Grubbą? W zawodach zaczął występować w 
wieku 5 lat, choć głowa mu ledwie wystawa-
ła znad stołu. Uczy się w Szkole Podstawo-
wej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Go-
rzowie Wielkopolskim. Tenis stołowy ma we 
krwi, zaangażowanych w ten sport jest aż 18 
członków rodziny Kulczyckich (dyrektorem 
klubu jest jego dziadek dr Ryszard Kulczyc-
ki, autor kilku książek o tym sporcie, jeden 
z założycieli Gorzovii w 1990 roku, a trene-
rem ojciec Szymon, jeden z czołowych do 
niedawna zawodników Superligi, a obecnie 

grający trener). Ojciec dba o to, aby nie znie-
chęcić i nie przeciążyć małego mistrza i nie 
bardzo chce rozmawiać o przyszłości syna, 
za to chętnie słucha opinii innych. Razem 
bywali na treningach wielce utytułowanego 

mistrza Lucjana Błaszczyka. Według niego 
Samuel wyróżnia się koordynacją ruchową 
i szybkością. Ocenił, że chłopiec ma szansę 
na sukces także w kategoriach seniorskich. Z 
uwagą będziemy śledzić jego dalszy rozwój.

Tradycyjnie w Mielnie, tradycyjne rodzinnie, 
tradycyjnie sportowo

Najmłodszą uczestniczką zawodów była 
Gabriela Jaśkowiec, woj. warmińsko-ma-
zurskie (wiek: 16 miesięcy). Jubilatem na 
imprezie był Igor Ryński obchodzący czter-
naste urodziny (rocznik: 03.05.2000). Sędzią 
głównym była Maryla Glazik. Rozegrano 
11 konkurencji sportowo-rekreacyjnych. 
Emocji nie brakowało, wszyscy z niecierpli-
wością oczekiwali ostatecznych wyników, bo 
patriotyzm lokalny u naszych zawodników 
był silny. Klasyfikację końcową wygrało woj. 
łódzkie przed lubuskim i opolskim.

Poszczególne konkurencje wygrali: bieg 
w worku – Bożena i Jan Perużyńscy (woj. 
lubuskie), rzuty do kosza – drużyna woj. 
wielkopolskiego (Andrzej i Renata Cywiń-
scy, Krzysztof Pluta), kręgle – drużyna KZ 
LZS (Dorota Borzycka, Dariusz Szymanek, 
Janusz Hrapek), marsz z kijkami – Boże-
na i Jan Perużyńscy (przed tą konkuren-
cją trening nordic-walking przeprowadził 
instruktor Tadeusz Jurek), rzucanka siat-

karska – Paweł Marchel, Krystyna Barci-
kowska (woj. kujawsko-pomorskie), rzut 
woreczkiem do celu – Danuta Stakuć, Anna 
Kużel (woj. zachodniopomorskie), dart 
– Zdzisław Butrym, Jan i Bożena Peru-
żyńscy, kalambury pokazywane – drużyna 
woj. pomorskie (Aleksandra, Patryk, Ka-
mil, Zuzanna Szczodrowscy, Aleksandra 
Hinc), rzut na kijek – Aleksandra i Patryk 
Szczodrowscy, test wiedzy – Anna Kociń-
ska-Scholz, Bogdan Kociński (woj. opol-
skie), slalom piłkarski – Miłosz i Marcelina 
Marynowscy (woj. warmińsko-mazurskie), 
strzelanie do puszek – Grzegorz Scholz 
(woj. opolskie).

Specjalny program dla dzieci przeprowa-
dził sędzia Mariusz Krzemiński. Zorganizo-
wano także wycieczkę krajoznawczo-tury-
styczną do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy 
i Kołobrzegu. Powtórzono także pomysł z 
ubiegłorocznych rozgrywek – każda dru-
żyna mogła przedstawić swój program do-
wolny, który nie wliczany był do punktacji 
generalnej. W 2013 roku zdecydowały się 
pochwalić swoimi umiejętnościami tylko 4 
drużyny, w tym roku już 10. W programach 
były tańce, śpiewy, recytacje wierszy, gra na 
gitarze i zagadki (karty). Można więc po-
wiedzieć, że w części artystycznej bawiono 
się świetnie i wspólnie.

Wręczono także dodatkowe wyróżnie-
nia: puchar dla „Najaktywniejszej Rodziny” 

otrzymała reprezentacja województwa łódz-
kiego w składzie: Katarzyna, Marcin, Miłosz, 
Marcel, Marta, Mariusz, Michalina i Mate-
usz Mazur; puchar dla „Najbardziej Uspor-
towionej Rodziny” wręczono reprezentacji 
województwa pomorskiego za udział rodzi-
ny Szczodrowskich (Aleksandra, Zuzanna, 
Patryk i Kamil) we wszystkich ośmiu kolej-
nych rozgrywkach rodzinnych w Mielnie.

Uhonorowano również medalami ro-
dzinę państwa Wilczopolskich za aktywny 
udział w rozgrywkach rodziny wielopo-
koleniowej w składzie: seniorka rodu Kry-
styna Wilczopolska oraz jej dzieci, wnuki 
i prawnuki: Janina, Leszek Wilczopolscy, 
Paulina, Gabriela, Wojciech Jaśkiewiczowie, 
Bożena, Tadeusz, Kacper, Miłosz, Julian i 
Marcelina Marynowscy.

W uroczystości otwarcia i zakończenia za-
wodów uczestniczyli: Iwona Kusińska-Ka-
nia z Krajowego Zrzeszenia LZS oraz Hen-
ryk Stakuć, dyrektor COS LZS w Mielnie.

Czyli, tradycji stało się zadość (pisane razem, a nie oddzielnie, bo rodzinnego sportu nigdy za wiele) i w dniach 1-4 maja 
br. w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym LZS w Mielnie spotkało się 100 osób (ponad 20 rodzin) by uczestniczyć w Finale 
Centralnym Ogólnopolskich Rodzinnych Rozgrywek Sportowych LZS. 
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Dwudniowy Międzypokoleniowy Festyn 
Rekreacyjno-Sportowego „Sport łączy po-
kolenia” zorganizował LKS Fortuna Obora 
wraz z Gminą Wiejską Lubin, Szkołą Pod-
stawową w Szklarach Górnych, Radami 
Sołeckimi wsi Szklary Górne i Obora, Klu-
bem Abstynenta Arka z Lubina, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Raszówce, Gminnym 
Zrzeszenie LZS.

31 maja gospodarzem festynu była Szkoła 
Podstawowa w Szklarach Górnych. Na do-
bry początek zaprezentowano krótki spek-
takl teatralny „Baba Jaga na wakacjach”, a 
następne były występy taneczne dziewcząt 
oraz prezentacje wokalne utalentowanych 
uczennic. Potem wszyscy przenieśli się na 
boisko i teren wokół szkoły. Można było 
wziąć udział w loterii fantowej, skorzystać z 
przejażdżki na kucyku, zjeżdżać na dmucha-

nej zjeżdżalni i pobawić się z Myszką Miki. 
Dla aktywnych sportowo przygotowano 
konkurencje sprawnościowe takie jak: rzu-
ty ringo na pachołek, rzuty piłkami do celu, 
strzały do małej bramki. żonglerka piłką 
nożną, kręcenie hula-hopem. 

Dla rodzin przygotowano dziewięć kon-
kurencji. Rodziny rywalizowały i wspaniale 
się bawiły, biegając w workach, przenosząc 
jednocześnie trzy piłki na wyznaczone miej-
sce. Starsi i młodsi mogli rzucać piłkami do 
celu, strzelać do bramki piłką nożną, rzucać 
na odległość piłkę lekarską. Wiele śmiechu 
i radości było przy przeciąganiu skakanki 
prze rękawy w bluzce, biegu bliźniaków czy 
przenoszeniu dziecka na „krzesełku” utwo-
rzonym z rąk. 

Druga, równie bogata w atrakcje część fe-
stynu miała miejsce 1 czerwca na obiekcie 
sportowym w miejscowości Obora. Starsi i 
młodsi sprawdzali swoją sprawność i zręcz-
ność w rzutach do tarczy, rzutach ringiem, 
kręglach ekologicznych, unihokeju, strza-
łach do bramki oraz łapaniu lassem... byka 
z Obory. Rozegrano także turniej siatkar-
ski, gdzie młodsi zawodnicy rywalizowali 
z seniorami. Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudził mecz piłkarski, w którym zmie-
rzyły się drużyny oldbojów Fortuny i Klubu 
Abstynenta Arka. Zawodnicy zaprezento-

wali wspaniałą kondycję mimo, iż większość 
z nich reprezentowała grupę wiekową 50+. 
Puchary ufundowali i wręczyli obu druży-
nom – Jan Chełpa, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Lubin oraz Marek Kasperski, 
prezes Klubu Abstynenta Arka. Była też 
dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki na kucy-
ku i harley’u, zabawy z mydlanymi bańka-
mi, czy tak ulubione przez dzieci malowanie 
twarzy. Panie z KGW w Oborach przepro-
wadziły warsztaty kulinarne, podczas któ-
rych dzieci przygotowywały kolorowe ka-
napki. Potem częstowano nimi uczestników, 
a dobrowolne datki przeznaczono na cel 
charytatywny. Gminny Ośrodek Kultury w 
Raszówce przeprowadził warsztaty plastycz-
ne oraz konkurs piosenki.

Frekwencja dopisała, w festynie wzięło 
udział łącznie ok. 1000 osób. Patronatem 
honorowym imprezę objęli: wójt gminy Lu-
bin Irena Rogowska oraz Przewodniczący 
RG Lubin Jerzy Szumlański. A lista sponso-
rów była imponująca.

(woj. dolnośląskie)

11 czerwca na stadionie w Chełmicy 
odbyło się święto „Królowej Sportu” jakim 
niewątpliwie był XV Powiatowy Mityng 
Lek koatletyczny „Nadzieje Olimpijskie”, w 
którym rywalizowało prawie 300 młodych 
zawodników, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z terenu powiatu 
wło cławskiego i sąsiednich. Organizatorami 
mityngu byli: Uczniowski Klub Sportowy 
„Cyprianka” oraz Publiczna Szkoła Pod-
sta wowa w Cypriance od pierwszego mi -
tyn gu wspierani przez Gminę Fabianki, 
Powiat Włocławski i Kujawsko-Pomorskie 
Zrzeszenie LZS oraz sponsorów prywat-
nych, których lista była nieskończenie długa. 

Honorowy patronat nad zawodami objął 
Jan Krzyżanowski – wójt Gminy Fabianki. 
Zawody swoją obecnością uświetnili zapro-
szeni goście – przedstawiciele instytucji 
wspierających organizację mityngu oraz 
sponsorów, którzy wręczali nagrody najlep-

szym zawodnikom – 34 komplety medali, 
35 pucharów oraz 135 nagród rzeczowych. 
Sprawne przeprowadzenie zawodów było 
możliwe dzięki wsparciu ze strony opie-
kunów startujących zespołów, nauczycieli 
PSP w Cypriance oraz sympatyków lek-
kiej atletyki. Nagrody specjalne za najlep-
sze wyniki zawodów otrzymali: Michalina 
Jeziorska (pchnięcie kulą), Aleksandra 
Wojciechowska (bieg na 300 m), Patryk 
Ręgocki (bieg na 300 m i skok w dal), 
Witold Kmieć (pchnięcie kulą), Martyna 
Czekalska (pchnięcie kulą) i Przemysław 
Krzeszewski (skok w dal).

(woj. kujawsko-pomorskie)

Konkurs „Sportowa Gwiazda”
Po raz szósty odbędzie się konkurs na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich 
w środowisku wiejskim. Co roku zmieniają się nieco jego zasady i zadania, a także główne 
hasło. Ale niezmiennie organizatorami pozostają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS. Mamy za sobą już pierwszą fazę konkursu. W 
16 województwach zgłoszono 98 projektów rywalizujących o finał. Część imprez zaplanowanych 
przez organizatorów w ramach tego konkursu już się odbyła. Poniżej informacje o trzech z nich.

Sport łączy pokolenia – LKS 
Fortuna Obora

Nadzieje Olimpijskie – UKS Cyprianka
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– Rodzinne spotkania z udziałem miesz-
kańców, nie tylko gminy Kłoczew, ale również 
ościennych gmin, dawniej były u nas bardzo 
popularne. Przez kilkanaście ostatnich lat nie 
były jednak organizowane, ale z informacji, 
które do nas dotarły wynika, że cieszyłyby 
się także teraz dużym zainteresowaniem – 
mówili na różnych forach pomysłodaw-

cy tej imprezy. I zorganizowali pierwszy 
po kilkunastoletniej przerwie festyn, który 
odbył się 15 czerwca na boisku szkolnym w 
Kłoczewie. A inicjatorami byli Zespół Szkół 
i Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”. Na 

ich zaproszenie odpowiedziało około 300 
mieszkańców, nie tylko gminy Kłoczew, ale 
również sąsiednich gmin, którzy przez kilka 
godzin uczestniczyli w zawodach sporto-
wych, zabawach i konkursach.

Podczas festynu odbył się Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kłoczew z 
udziałem 6 drużyn, złożonych z zawodni-
ków w wieku co najmniej 16 lat. Główne 
trofeum zdobyli „Budowlani Ratusz” 
Żelechów. Najlepsze ekipy otrzymały nagro-
dy, które wręczył ich fundator wójt Zenon 
Stefanowski.

Rozegrano także 9 innych konkurencji. W 
konkursach m.in. rzutów do kosza dla pań, 
strzałów z 11 metrów do bramki dla panów, 
rzutów ringo do celu dla dzieci i drużyno-
wym konkursie w przeciąganiu liny oraz 
innych zawodach wzięło udział prawie 220 
osób. Ich triumfatorzy otrzymali medale i 
upominki ufundowane przez Spółdzielnię 
Mleczarską w Rykach. 

Dla wszystkich uczestników festynu orga-
nizatorzy przygotowali potrawy z grilla, 

spółdzielnia mleczarska oferowała nowe 
gatunki serów, a najmłodsi mogli poszaleć 
na dmuchanych zjeżdżalniach.

– Wprawdzie pogoda nie była idealna, 
ale na szczęście nie padało. Mamy nadzieję, 
że za kilka tygodni, aura będzie lepsza i 
frekwencja będzie jeszcze większa – mówią 
pomysłodawcy festynu i już teraz zapraszają 
na kolejną imprezę. Będą to prawdopodob-
nie mistrzostwa w konkurencjach siłowych, 
które są planowane na pierwszą połowę 
lipca.

(woj. lubelskie)

UKS „Orzeł” Kłoczew – Rodzinne spotkania po 
kilkunastoletniej przerwie

Szkolenie seniorów-animatorów sport – Mielno 2014

ruszcie się z kanapy!
Żyjemy coraz dłużej – w Polsce męż-

czyźni przeciętnie żyją 71 lat, kobiety 80 
– ale ważne jest przede wszystkim to by 
próg niesprawności fizycznej i intelektual-
nej związanej ze starością przekroczyć jak 
najpóźniej. Jednym z podstawowych ele-
mentów, który może nam w tym pomóc jest 
aktywność fizyczna. Tymczasem jak poka-
zują badania różnych instytucji i organizacji 
pozarządowych połowa Polaków nigdy nie 
bierze udziału w żadnych zorganizowanych 
zajęciach sportowych, a do podejmowania 
aktywności fizycznej raz w tygodniu przy-
znaje się tylko 12% Polaków w wieku 60+. 
Prawie 75% seniorów nie ćwiczy nigdy. 

Głęboko gdzieś w świadomości mamy za-
kodowane przekonanie: dzieci do zabawy, 
dorośli do pracy, a starzy do wypoczynku, 
czyli „nic nie robienia”. Jak to zmienić? Jak 
przekonać rówieśników do maszerowania, 

biegania, jazdy na rowerze, gimnastyki czy 
pływania? Jak przełamać te stereotypy? Jaką 
rolę może w zachęcaniu do uprawiania re-
kreacji pełnić organizacja sportowa? Jak za-
chęcić osoby starsze do wolontariatu sporto-
wego? Na czym polega praca animatora? To 
tylko niektóre zagadnienia i problemy, które 
omawiano na wykładach i podczas dyskusji 
na szkoleniu seniorów-animatorów, którego 
celem było upowszechnianie modelu aktyw-
nego spędzania czasu wolnego. 

Szkolenie odbyło się w dniach od 14 do 
18 maja w Centralnym Ośrodku Szkolenio-
wym LZS w Mielnie. Wzięło w nim udział 
39 osób z 8 województw, które wcześniej 
przysłały ankiety zgłoszeniowe. Szkolenie 
dofinansowało Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. 

Przedstawiono także pomysły na zajęcia 
sportowe w każdym miejscu i każdych wa-
runkach. Było też spotkanie z dietetykiem. 

W bloku sportowym uczestnicy grali w 
boule, palanta i krokieta. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się zajęcia nordic wal-
king. Zanim wyruszono w teren instruktor 
udzielił chętnym lekcji z „nauki chodzenia 
z kijkami”, bo niewłaściwe używanie kijków 
może przynieść więcej szkód niż pożytku. 
Poinformował także o najlepszych sposo-
bach przekonania kolegi, koleżanki, męża, 
żony, sąsiada do uprawiania nordic walking. 

Jednym słowem o tym, jak ruszyć osobę, na 
której zdrowiu nam zależy... z kanapy.

Wiele uwagi poświęciliśmy także turysty-
ce, gdyż jak wynikało z ankiet zgłoszenio-
wych, o wiele łatwiej namówić osoby starsze 
na wycieczki niż np. na nordic walking czy 
jazdę na rowerze. 

Jak powinna wyglądać dobrze zorgani-
zowana wycieczka? Jak wybrać miejsce na 
wycieczkę? Jak rozplanować czas wycieczki? 
Jakie przygotować zajęcia dodatkowe poza 
zwiedzaniem? Praktycznym doświadcze-
niem była wycieczka do Kołobrzegu i do 
Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Z inicja-
tywy jednego z uczestników szkolenia zor-
ganizowano także wycieczkę do pracowni 
wyrobu biżuterii z bursztynu, gdzie można 
było zobaczyć cały proces powstawania jan-
tarowych cacuszek.

Najlepszym podsumowaniem szkolenia 
animatorów-seniorów była wypowiedź jed-
nego z uczestników, który na zakończeniu 
szkolenia stwierdził – Nie jest to takie trudne 
tylko trzeba chcieć.
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Główne uroczystości nadania tego statusu 
odbyły się 9 marca br. Imprezę swoją obec-
nością zaszczycili m.in.: prezes polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnic-
ki, prezes Polskiego Związku Jeździeckiego 
senator Łukasz Abgarowicz, wiceprezes 
Polskiego Związku Jeździeckiego Monika 
Słowik, senatorowie RP Andrzej Szewiński 
i Aleksander Świeykowski, posłowie Brygi-
da Kolenda-Łabuś i Leszek Korzeniowski, 
marszałek województwa opolskiego Andrzej 
Buła, wicewojewoda Antoni Jastrzębski, 
starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 
Małgorzata Tudaj oraz Bruce Thomson pre-
zes Metropolitan Horsemen’s Association.

Ojcem tego sukcesu jest niewątpliwie pre-
zes „Lewady” Andrzej Sałacki, który przez 
wiele lat szukał sprzymierzeńców do reali-
zacji Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-
Rekreacyjnego w Zakrzowie. I wreszcie zna-
lazł w osobie wójta gminy Krystyny Helbin 
a także Zarządu Województwa Opolskiego. 
Władze gminy przy współpracy klubu złoży-
ły odpowiedni wniosek o pozyskanie na bu-
dowę ośrodka funduszy europejskich. I się 
udało, prace rozpoczęto w 2010 roku. Cała 
inwestycja kosztowała ponad 20 milionów 

złotych – 7 milionów pochodziło z unijnej 
dotacji, kolejne 7 milionów w ośrodek za-
inwestowała gmina, zaś 4,5 miliona złotych 
dołożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W planach jest jeszcze budowa widowni do 
hali oraz budowa zewnętrznego hipodromu. 
Warto przypomnieć, że niecałe 20 lat temu 
w miejscu dzisiejszych stajni i hal stał kiedyś 
PGR. Upadłe gospodarstwo zaczęto stop-
niowo przekształcać pod potrzeby ośrodka 
jeździeckiego. W 1991 roku powstał tu Lu-
dowy Klub Jeździecki „Lewada”.

Trenerem i twórcą sukcesów klubu jest 
wspomniany wyżej Andrzej Sałacki, olbrzy-
mi autorytet w dziedzinie ujeżdżania. Jest 
dwunastokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski w tej dyscyplinie i członkiem zarzą-
du Internationale Dressage Trainers Club, 
skupiającego najwybitniejszych trenerów 
na świecie. Z powodzeniem przekazuje taj-
niki ujeżdżania swoim uczniom, organizuje 
też wspaniałe zawody i turnieje. Do grona 
sympatyków klubu należy wiele osób z krę-
gu kultury i sztuki. Honorowymi członkami 
klubu są między innymi Katarzyna Do-
wbor, Marek Frąckowiak, Daniel Olbrych-
ski i Beata Tyszkiewicz.

LKJ „Lewada” w Zakrzowie Ośrodkiem Szkolenia 
Olimpijskiego
Centrum Jeździeckie Lewada przeszło gruntowną rozbudowę i uzyskało status ośrodka przygotowań olimpijskich. To pierwszy 
tak nowoczesny obiekt w kraju – ma dwie hale treningowe – w tym jedną ogrzewaną, która pozwala na całoroczny trening. 
Ewenementem są też ogrzewane stajnie. Poza ośrodkiem jeździeckim w Zakrzowie powstał też basen, hotel, sala konferencyjna 
i centrum odnowy biologicznej.

25-lecie LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl

16 maja br. LKS „Budowlani” Nowy 
Tomyśl obchodził 25-lecie swojego istnienia. 
Jubileuszowa uroczystość zgromadziła liczne 
grono byłych i obecnych zawodników, trene-
rów, działaczy i kibiców. Wielu z nich nagro-
dzono Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi 
Odznakami LZS. Wręczali je przewodniczą-
cy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, poseł 
Tadeusz Tomaszewski i wiceprzewodniczą-
cy, sekretarz KZ LZS Krzysztof Piasek. List 
z gratulacjami przysłał Andrzej Biernat, 
minister sportu oraz prezes PZPC Szymon 
Kołecki. Na uroczystości obecni również 
byli: poseł Jakub Rutnicki, przedstawi-
ciel Urzędu Marszałkowskiego, Bartosz 
Dziewiałtowski, przedstawiciele władz 
powiatowych, oraz gmin Nowy Tomyśl i 
Lwówek. 

Osiągnięcia klubu przypomniał prezes 
Jerzy Nowak. Sportowcy z Nowego Tomyśla 
zdobyli w ciągu tych 25 lat 117 medali 
mistrzostw Polski, Europy i świata.

A wszystko zaczęło się w 1989 roku od 
obiecującego zawodnika Pawła Najdka i 

jego trenera Jerzego Nowaka. Obaj prze-
nieśli się z Opalenicy do Nowego Tomyśla. 
Nowak zakłada tu sekcję podnoszenia cię-
żarów. W marcu 1989 roku zaczynają się 
regularne treningi. W 1990 roku pierwszy 
medal dla klubowych barw zdobywa i to od 
razu złoty Paweł Najdek na Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Młodzieży w Białogardzie.

W następnych latach medale MP senio-
rów i juniorów zdobywają poza Pawłem 
także Tomasz Kudłaszyk, Krzysztof Franc 
i Marcin Lampe. W 1995 roku w klubie 
pojawia się pierwsza zawodniczka Adrianna 
Adamczyk. Ale potem nadchodzą chude 
lata – klub ma problemy finansowe, odcho-
dzą Nowak i Najdek. W 2004 roku jako 
trener przychodzi do klubu były zawodnik 
Marcin Lampe. W ciągu niespełna dwóch 
lat, zwiększa znacznie ilość zawodników. 
Po jedenastu latach, w 2008 roku, Grzegorz 
Klimek znów zdobywa dla „Budowlanych” 
medal MP juniorów. A funkcję prezesa 
obejmuje były zawodnik, olimpijczyk Paweł 
Najdek. 

W 2010 roku zostaje oddana do użytku 
najlepsza sala do treningu podnoszenia cię-
żarów w Wielkopolsce. Patrycja Piechowiak 
zdobywa złoty medal na OOM. W 2011 
roku do klubu powraca Jerzy Nowak i obej-
muje funkcję prezesa. A młodzi zawodnicy i 
zawodniczki zdobywają coraz więcej meda-
li. A należą do nich m.in: Marta Wesoła, 
Szymon Kawa, Jarosław Jarnut, Paulina 
i Piotr Kudłaszyk. W 2013 roku Patrycja 
Piechowiak debiutuje w mistrzostwach 
świata seniorek we Wrocławiu (zajmuje 12 
miejsce), w 2014 roku jest piąta na mistrzo-
stwach Europy a Piotr Kudłaszyk zdobywa 
srebrny medal na ME juniorów do lat 17.

Gratulujemy Jubilatowi i życzymy wora 
kolejnych medali.
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15 czerwca 2014 roku tradycyjnie na 
obiektach Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się 
Letnie Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe Województwa Świętokrzyskiego. 
Otwarcia Igrzysk dokonał przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Jerzy Kula. 
W zawodach uczestniczyło ponad 530 osób. 

Przewodniczący Jerzy Kula szczególnie 
gorąco powitał gospodarzy gminy Łopusz-
no w osobach przewodniczącej Rady Gminy 
Danuty Łukasik, Wójta Gminy Zdzisława 
Oleksiewicza, sekretarza gminy Małgorzaty 
Barcickiej i kierownika obiektu Małgorzaty 
Jarząbek. 

Zawody obserwowali i medale zwycięz-
com poszczególnych konkurencji wręczali 
m.in.: poseł Marek Gos, wice wojewoda 
Grzegorz Dziubek, dyrektor Deparlamentu 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki W Urzędzie Marszałkowskim Jacek 
Kowalczyk, oraz członkowie władz Święto-
krzyskiego Zrzeszenia LZS: Jan Mazur, Bar-
bara Chuda i Tadeusz Laskowski.

Podczas igrzysk rozegrano następujące 

konkurencje: piłka ręczna, piłka nożna, siat-
kówka, koszykówka, sztafeta sprawnościowa 
trójbój samorządowy, podnoszenie odważ-
nika i przeciąganie liny. 

W punktacji ogólnej LZS-ów pierwsze 
miejsce zdobył Lechów, na kolejnych upla-
sowały się: Kazimierza Wielka, Staszów, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 
Włoszczowa. W punktacji gmin pierwsze 
miejsce zdobyło Skarżysko Kamienne, dru-
gie Złota Pińczowska, trzecie Bieliny. W 

punktacji powiatów zwyciężyły Kielce przed 
Skarżysko, Włoszczową, Staszowem, Piń-
czowem i Kazimierzą Wielką.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
reprezentować będą wojewódzkie zrzeszenie 
na Igrzyskach KZ LZS w Słubicach.

Letnie igrzyska LzS województwa 
Świętokrzyskiego Łopuszno 2014

17 czerwca br. na stadionie im. Janusza 
Kusocińskiego w Ostrzeszowie odbyła się 
V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 
„Sprawni – Razem”. Startowało 234 zawod-
ników z 13 placówek opiekuńczych. Do 
sportowo-rekreacyjnej zabawy włączyły się 
wszystkie placówki z terenu powiatu ostrze-
szowskiego, m.in. Domy Pomocy Społecz-
nej, Warsztaty Terapii Zajęciowe, Zakłady 
Aktywności Zawodowej oraz Środowiskowe 
Domy Samopomocy. Uczestnicy rywalizo-
wali między innymi w biegach na 60 m i 100 
m, w sztafetach, w skoku w dal, wykonywali 
rzuty piłką lekarską oraz piłeczką palanto-

wą, był też wyścig na wózkach inwalidzkich, 
marsz z kijkami, rzuty do kosza i rzuty lotka-
mi do tarczy. Zawody sportowe urozmaicił 
występ drużyny aerobiku z I Liceum Ogól-
nokształcącego w Ostrzeszowie, który pro-
wadzi Bogumiła Alcer oraz zespołów Crazy 
Kids i Crazy Dance pod wodzą Joanny Kon-
doł. A ponieważ pogoda dopisała wszyscy 
bawili się znakomicie.

Spartakiadę zorganizowali wspólnie: Po-
wiatowe Zrzeszenie LZS w Ostrzeszowie, 
warsztaty terapii zajęciowej i domy pomocy 
społecznej powiatu ostrzeszowskiego oraz 
Zakład Aktywności Zawodowej w Książe-
nicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Ostrzeszowie i LKS Orkan 
Ostrzeszów. Przedsięwzięcie wsparło Sta-
rostwo Powiatowe, Miasto i Gmina Ostrze-
szów oraz Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy. Celem spartakiady była popularyzacja 
sportu i ożywienie działalności sportowej 
wśród osób niepełnosprawnych, rehabilita-
cja i podnoszenie sprawności fizycznej oraz 
szeroko rozumiana integracja.

8 czerwca br. na obiektach sportowych 
OSS LZS w Ręcznie odbyły się Letnie 
Igrzy ska Sportowo-Rekreacyjne LZS 
Wo jewództwa Łódzkiego. W programie 
igrzysk znalazły się gry zespołowe: ko-
szykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, 
przeciąganie liny oraz konkurencje lek-
koatletyczne: skok w dal, pchnięcie kulą 
i biegi przełajowe. Wzorem lat ubiegłych 
rozegrano także zawody integracyjne dla 
niepełnosprawnych. 
Zawody zorganizowało Wojewódzkie 
Zrze  szenie LZS w Łodzi przy współpra-
cy m.in.: Urzędu Marszałkowskiego, Sta-
rostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb., 
Rady PZ LZS w Piotrkowie Tyb. oraz 
OSS LZS Ręczno. Rozgrywkom towa-
rzyszyła piękna pogoda, dobra zabawa 
oraz spora doza sportowej rywalizacji. 
Startowało 21 drużyn. Igrzyska wygra-
ła Gmina Roz prza, drugie miejsce zajął 
Powiat kutnowski, a trzecie Gmina Wola 
Krzy sztoporska.

Igrzyska LZS 
Województwa Łódzkiego  
– Ręczno 2014

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
świętokrzyskie/wielkopolskie/łódzkie

„Sprawni – razem”
Ostrzeszów 2014



„Z myślą o bezpieczeństwie” to ogólnokrajowa akcja prewencyjna PZU, która ma na celu zwiększenie naszej świadomości i wiedzy 
na temat bezpieczeństwa. Dla Krajowego Zrzeszenia LZS ważne jest szczególnie bezpieczeństwa w czasie aktywności fizycznej, czy 
uprawiania sportu. Dlatego przyłączyliśmy się do niej. Chcemy przekonać naszych członków i nie tylko, że zachowanie ostrożności 
na drodze, ulicy, w wodzie, na słońcu, na boisku, przy pracach polowych i w obejściu gospodarskim, gdzie bawią się dzieci jest 
ważne bo chroni nas przed groźnymi wypadkami, a nawet śmiercią. Akcja KZ LZS odbywa się pod hasłem „Bądź rozważny – żyj bez-
piecznie”. Na naszych najważniejszych imprezach sportowych będziemy rozdawać ulotki i gadżety (kamizelki odblaskowe, naklejki 
i chusty odblaskowe), a także odbędą się pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bezpieczny rower
Sezon rowerowy w pełni. Coraz więcej 

rowerzystów pojawia się na drogach, uli-
cach i ścieżkach rowerowych. Pamiętajmy, 
że rowerzyści zaliczani są do grupy niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego. Nie 
chroni ich karoseria, nie są zabezpiecze-
ni pasami bezpieczeństwa i poduszkami 
powietrznymi. W przypadku zderzenia z 
pojazdami narażeni są znacznie bardziej na 
obrażenia. Najważniejszy jest zdrowy roz-
sądek i znajomość przepisów – tak mówią 
fachowcy od bezpieczeństwa i miłośnicy 
roweru z długim stażem. Ale też apel do 
rowerzystów dbajcie o swój sprzęt i nie 
narażajcie się niepotrzebnie. 

Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
każdy rower musi być obowiązkowo wypo-
sażony w następujące elementy:

– z przodu – jedno światło barwy białej 
lub żółtej selektywnej,

– z tyłu – jedno światło odblaskowe 
barwy czerwonej o kształcie innym niż trój-
kąt oraz jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej, które może być migające,

– co najmniej jeden sprawnie działający 
hamulec,

– dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy 
o nieprzeraźliwym dźwięku.

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo 
możesz zastosować dodatkowe oświetlenie 
pasywne:

– odblaski na szprychach, które zwłasz-

cza podczas ruchu koła zwiększają widocz-
ność roweru z boku,

– odblaski na pedałach, te poprawiają 
naszą widoczność z przodu i tyłu podczas 
pedałowania,

– opaska odblaskowa, którą możemy 
założyć na nogawce lub na rękę

– kamizelka odblaskowa, która będzie 
widoczna z każdej strony – jej rozmiar powi-
nien być tak dobrany, aby nie przeszkadzał 
w jeździe na rowerze,

Kask, mimo że nie jest obowiązkowy, 
znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo 
urazu podczas kolizji lub upadku z roweru. 
Szczególnie polecany dzieciom.

Jak informują policjanci z drogów-
ki główne grzech rowerzystów to: brak 
sygnalizacji manewrów, prowadzenie roz-
mów telefonicznych w czasie jazdy a także 
jazda ze słuchawkami na uszach, jeżdżenie 
z jedną ręką przy kierownicy lub puszczanie 
jej, nie korzystanie z dróg dla rowerów, za 
to korzystanie z chodnika dla pieszych w 
sposób niezgodny z przepisami. Najbardziej 
na bakier z przepisami są szczególnie osoby 
starsze – nie znają ich i nie śledzą zmian w 
przepisach drogowych.

Kodeks rowerzysty
Warto więc wsiadając na rower stosować 

się do tych kilku wskazań:
 • Stosuj się do przepisów ruchu drogowego.
 • Jeśli to tylko możliwe, unikaj jeżdżenia 

po ulicy – jeśli nie ma ścieżki rowerowej, to 

możesz korzystać z chodnika, ale w przy-
padkach określonych prawem: gdy masz 
pod opieką dziecko w wieku do lat dziesię-
ciu, w trakcie niesprzyjającej, złej pogody 
albo gdy na drodze dopuszczono prędkość 
wyższą niż 50 km/h, a jednocześnie chod-
nik ma co najmniej 2 metry szerokości. Na 
chodniku zawsze bezwzględne pierwszeń-
stwo ma pieszy.

 • Jedź zawsze prawą stroną.
 • Nie przejeżdżaj przez ulicę na przejściu na 

pasach – zejdź z roweru i przeprowadź go 
przez jezdnię.

 • W grupie jedź raczej gęsiego.
 • Zadbaj o odpowiednie wyposażenie 

roweru.
 • Pamiętaj o kasku i odblaskach.
 • Bądź czujny i zawsze rozglądaj się na boki 

oraz słuchaj, co dzieje się dookoła – jazda w 
słuchawkach – niedozwolona.

 • Unikaj popisów i „szarżowania” – np. nie 
puszczaj kierownicy w czasie jazdy.

 • Dbaj o stan techniczny roweru: sprawdzaj 
oświetlenie, układ hamulcowy i kierowniczy, 
czyść światła odblaskowe.

 • Do jazdy na rowerze wybierz odpowiedni 
strój.

 • Naucz się zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Zapamiętaj! Bądź trzeźwym 
rowerzystą! Nie ryzykuj! Narażasz 
siebie i innych uczestników ruchu! 



Bądź rozważny – żyj bezpiecznie

Bezpieczne woda
Odnaleziono ciało młodego mężczyzny, 

który wczoraj wieczorem zniknął pod wodą 
w.... Trwają poszukiwania mężczyzny, który 
najprawdopodobniej utonął w starej żwi-
rowni... Wczoraj nad Wartą prąd porwał 
trójkę rodzeństwa, a czwartego nastolat-
ka wciąż szukają nurkowie... Od początku 
wakacji utonęło ponad 200 osób. Tylko w 
miniony weekend aż 25 osób straciło życie 
podczas wypoczynku nad wodą... Takie 
informacje padają w mediach właściwie 
przez cały rok. Choć najwięcej utonięć notu-
jemy w okresie letnim. Policyjne statystyki są 
zatrważające. 

Wypadkom nad wodą sprzyja wyso-
ka temperatura, brawura, alkohol i brak 
opieki nad dziećmi. Wypoczynek nie 
zmieni się w tragedię, jeśli będziemy 
przestrzegać kilku prostych zasad:

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, 
czyli tam gdzie jest ratownik WOPR. Pod 
żadnym pozorem nie wolno wchodzić do 
wody w miejscach zabronionych.

2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na 
którym przebywasz.

3. Dzieci powinny bawić się nad wodą 
tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy 
wchodzimy z dziećmi do wody zabezpiecz-
my je w specjalne rękawki.

4. Pod żadnym pozorem nie wolno wcho-
dzić do wody po wypiciu alkoholu.

5. Nie skacz do wody w miejscach nie-
znanych. Może się to skończyć śmiercią 
lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w 
takich miejscach skoki „na główkę”.

6. Zabawy w wodzie powinny być dosto-
sowane do Twoich umiejętności pływackich. 

7. Pamiętaj, że materac dmuchany nie 
służy do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło.

8. Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo 
wodorostów lub wiesz, że występują zawi-
rowania wody lub zimne prądy. Pływaj w 
miejscach dobrze Ci znanych.

9. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie 
wchodźmy od razu do wody, najpierw stop-
niowo zmocz ciało. W ten sposób unikniemy 
szoku termicznego.

10. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj 
uwagę na osoby obok. Może się okazać, że 
ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. 
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń 
to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli 
nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom 
inne osoby.

11. Naucz się udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej.

Niebezpieczne może być także słońce, 
a więc zachowaj ostrożność:

1. Zachowaj umiar w przebywaniu na 
słońcu.

2. Noś nakrycia głowy i okulary przeciw-
słoneczne (Uwaga! Noszenie ciemnych oku-
larów bez filtra UV jest szkodliwe. Źrenica, do 
której dochodzi mniej światła, rozszerza się, 
dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej 
promieni UV).

3. Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
4. Chroń się w cieniu w godzinach połu-

dniowych.
5. Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj 

filtry ochronne.
Najczęściej długie przebywanie na słońcu 

kończy się oparzeniem słonecznym a niekie-
dy też udarem słonecznym.

Oparzenia słoneczne
W razie znacznego bólu lub wystąpienia 

pęcherzy, trzeba zwrócić się do lekarza. 
Stosowanie kremów przeciwzapalnych z 

zawartością kortykosteroidów przyspiesza 
gojenie się skóry. Z naturalnych sposobów 
łagodzenia oparzeń słonecznych można 
polecić okłady z kefiru lub jogurtu. Nie 
wolno wychodzić na słońce, dopóki nie 
ustąpi zaczerwienienie i wrażliwość na ucisk.

Udar słoneczny
Pierwszym jego objawem jest zmęcze-

nie, osłabienie, bladość skóry, silne poce-
nie, płytki i szybki oddech, bóle głowy, 
wysoka temperatura ciała, mdłości a nawet 
wymioty. W tym wypadku chory powinien 
być natychmiast przeniesiony w zacienio-
ne, przewiewne miejsce. Kładziemy go w 
pozycji półleżącej, robimy zimny kompres 
lub owijamy ciało zmoczonym w zimnej 
wodzie ręcznikiem. Podajemy (tylko osobie 
przytomnej) napoje, najlepiej wodę. Osoba 
poszkodowana powinna być zbadana przez 
lekarza.

Zapamiętaj lub zapisz numery służb 
ratwoniczych:

997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe
112 – telefonując z telefonu komór-

kowego dodzwaniamy się do najbliższej 
jednostki policji. Połączenie jest bezpłatne 
i można je zrealizować z dowolnego telefo-
nu komórkowego nawet bez logowania się 
do sieci operatora.

601 100 100 – Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – połączenie z każ-
dego telefonu komórkowego.

601 100 300 – Górskie oraz Tatrzańskie 
Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe.



Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

zaprasza na:

oraz na:

XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS  
– Finał Centralny, Słubice 28-30.08.2014

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

4. Ogólnopolski Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
dziewcząt i chłopców. Finał Centralny, Siedlce 2-5.07 2014

XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Przewodniczącego 
KZ LZS juniorka młodsza i junior młodszy. 
Mikstat-Ludwików-Doroszew, 18-20.07.2014

Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”. 
14. Finał Centralny dziewcząt, Opole, 3-8.08.2014

Ogólnopolski Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”. 
30. Jubileuszowy Finał Centralny chłopców, 
Słubice, 8-13.08.2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w łucznictwie juniorów 
młodszych, juniorów i młodzieżowców K i M. 
Zamość, 16-17.08. 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie – MTB 
juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców K i M. 
Orawa, 17-18.08. 2014


