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Jak już informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Wiadomości Sportowych” trzy 
pierwsze miejsca w konkursie zajęli: LUKS 
Gryf Bujny (woj. łódzkie), Stowarzyszenie 
Sportowe LKS „Fortuna Obora” (woj. 
dolnośląskie) i GLKS „Granica” Lubycza 
Królewska (woj. lubelskie). 

W uroczystości uczestniczyli zaprosze
ni goście. Ministerstwo Sportu i Tu ry styki 
reprezentował Tadeusz Rożej z Depar
tamentu Sportu dla Wszystkich. Obecni 
byli członkowie władz statutowych KZ LZS, 
m.in. Wacław Hurko, wiceprzewodniczą
cy RG KZ LZS, Krzysztof Piasek, sekre
tarz RG KZ LZS, Jacek Kucybała, członek 
Prezydium RG KZ LZS oraz Helena Koziej, 

dyrektor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia 
LZS reprezentował Michał Dziubak. 

Zanim jednak doszło do oficjalnego roz
poczęcia uroczystości wszyscy uczestnicy 
mieli okazję zwiedzenia Stadionu Naro
dowego. Nasza „świątynia futbolu” to naj
nowocześniejsza arena wielofunkcyjna i 
je den z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Europie. W 2013 roku stał 
się naj popularniejszym miejscem w Polsce, 
przyciągając 1 milion 300 tys. gości w ciągu 
12 miesięcy. 

Na zwiedzających czekają cztery niezwy
kłe trasy: piłkarza, ekskluzywna, historycz
na, znani i lubiani oraz punkt widokowy na 
górnej trybunie stadionu. Na „Narodowym” 
odbywa się szereg różnych imprez przez 
cały rok. Nasi wycieczkowicze byli niezwy

kle podekscytowani tym, co zobaczyli. Z 
uwagą słuchali przez półtorej godziny prze
wodnika i bez przerwy w ruchu były aparaty 
fotograficzne (w czasie zwiedzania otwarte 
było na płycie głównej lodowisko). Było to 
półtorej godziny niesamowitych przeżyć. 

Spotkanie laureatów konkursu rozpoczął 
wiceprzewodniczący Wacław Hurko, który 
przywitał wszystkich zebranych i przypo
mniał, że jest to szósta edycja konkursu. 
Następnie pałeczkę prowadzenia uroczy
stości przejął kolega Krzysztof Piasek, który 
krótko przedstawiał kolejnych laureatów 
konkursu, a to za co zostali nagrodzeni 
można było oglądać na telebimie (pokaz 

przygotowali pracownicy Biura KZ LZS).
Finaliści konkursu pokazali, że najlepsze 

imprezy sportowe organizuje się tam, gdzie 
angażuje się do pracy jak największą ilość 
organizacji pozarządowych oraz tam gdzie 
samorząd lokalny wspiera aktywność fizycz
ną. Doradca ministra Władysława Kosiniak
Kamysza i zarazem przewodniczącego RG 
KZ LZS, Michał Dziubak podziękował w 
jego imieniu wszystkim uczestnikom za 

zaangażowanie, włożoną pracę, po prostu za 
to, że „chce im się chcieć”. Z kolei Tadeusz 
Rożej z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
który w Komisji konkursowej uczestniczy 
od początku istnienia konkursu powiedział, 
że mimo szóstej jego edycji organizatorzy 
inicjatyw zgłaszanych do konkursu potra
fią go ciągle zaskakiwać, proponują nowe 
formy rekreacji a przede wszystkim pomna
żają wielokrotnie każdą złotówkę wydaną 

na poszczególne imprezy. Gdy mówi, że 
można zorganizować imprezę sportową dla 
100 osób za tysiąc złotych niewielu mu wie
rzy. Można, ale bez wolontariuszy byłoby to 
niemożliwe. W imieniu nagrodzonych głos 
zabrał wójt gminy Łapanów Jan Kulig, który 
podziękował organizatorom i potwierdził, 
że aktywność sportowa mieszkańców roz
wija się tam, gdzie samorząd nie stawia 
tych dziedzin życia człowieka na ostatnim 
miejscu.

Potem była sesja zdjęciowa, wywiady dla 
TVP Info i gorące dyskusje w kuluarach. 

Uczestnicy otrzymali od organizatorów 
drobne gadżety oraz Kalendarz na 2015 rok.

Wszystkim laureatom serdecznie gratu
lujemy! A tych którzy jeszcze w konkursie  
nie uczestniczyli zapraszamy do tego szla
chetnego współzawodnictwa za rok, bo jak 
„między wierszami” zapowiedział Tadeusz 
Rożej, konkurs będzie kontynuowany. 
Warto chwalić się swoimi osiągnięciami, bo 
nic tak, jak konkretna nagroda nie zachęca 
organizatorów imprez sportowych do dzia
łania. Można się nią pochwalić przed lokal
nymi władzami i kolegami z innych klubów 
i stowarzyszeń. 

Konkurs „Sportowa Gwiazda”
Spotkanie laureatów – było uroczyście i radośnie
15 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród 
laureatom Konkursu „Sportowa Gwiazda” na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich  
w środowisku wiejskim. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 32 nagrodzonych inicjatyw.
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W 2014 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
zre alizowało 14 zadań powierzonych mu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Za dania te realizowano wspólnie z jednost
kami wojewódzkimi i klubami LZS. Wiele 
przy wsparciu samorządów lokalnych. 

W ramach tych zadań: 

 •  zorganizowano 19 mistrzostw Zrzeszenia 
LZS dla 3 278 uczestników w 8 sportach,

 •  przeprowadzono 11 zgrupowań w 6 spor
tach dla 439 uczestników, w tym 401 
zawodników,

 •   w 232 WLKS szkolono ok. 8 000 zawodni
ków i zawodniczek w 38 sportach,

 •  w 61 OSSM LZS szkolono 600 sportow
ców,

 •  zorganizowano „Sportowe wakacje” dla 
110 uczestników (3 obozy w Mielnie), 

 •  dla 5879 uczestników – dzieci i młodzież 
– zorganizowano 15 imprez sportowych w 
ramach akcji „Lato z LZS”,

 •  przeprowadzono 241 imprez eliminacyj
nych i regionalnych w ramach zadania 
Ogólnopolskie Masowe Imprezy Sportowe 
LZS pn. Sport Dla Wszystkich, w których 
uczestniczyło 80 000 osób, 

 •  zorganizowano 7 finałów centralnych 
im prez masowych, w tym Igrzyska LZS, 
turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” Chłop
ców i Dziewcząt (Duża i Mała), turniej o 
Złotą Wieżę, biegi przełajowe, Rodzinne 
Rozgrywki Sportowe i Rozgrywki 
Sportowe LZS dla seniorów dla 3000 
uczestników,

 •  w programie organizator sportu dzieci i 
młodzieży w środowisku wiejskim uczest
niczyło 212 osób z 16 województw,

 •  zorganizowano 10 ogólnopolskich imprez 
turystycznych (uczestniczyło 1296 osób), 

 •  zorganizowano 98 imprez w 16 wojewódz
twach w ramach konkursu „Sportowa 
Gwiazda” – na najlepsze projekty upo
wszechniające sport dla wszystkich w śro
dowisku wiejskim,

 •  przeprowadzono 2 szkolenia pn. „Lepsza 
jesień życia na sportowo” dla 56 animato
rów z 9 województw,

 •  prowadzono działalność sportowotury
styczną w szkołach rolniczych – w róż
nego rodzaju imprezach wzięło udział 15 
700 osób

 •  zorganizowano 2 imprezy centralne pn. 
„Bądź aktywny – Trzymaj wagę” dla 180 
osób,

 •  zorganizowano w ramach „Sportu dla 
wszystkich” projekty „Aktywny senior 
LZS”, w którym uczestniczyło 818 osób 
z 10 województw i „Sport w LZS otwar
ty dla wszystkich” dla ponad 5 tysięcy 
uczestników z 14 województw,

 •  zorganizowano konferencję szkoleniową 
LZS pn. „Aktywność fizyczna osób star
szych, walka z nadwagą – potrzeby a 
rzeczywistość” dla 130 osób.

Jak oceniono realizację zadań przedsta
wionych powyżej? Zacznijmy od szkoleń 
sportowych. Według oceny kadry szkole
niowej i trenerów klubowych zakładane 
cele szkoleniowe zostały osiągnięte. Wysoko 
oceniono poziom sportowy zawodników 
Zrzeszenia szkolonych na centralnych zgru
powaniach. Potwierdzeniem tego są czoło
we lokaty naszych zawodników na takich 
imprezach jak Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, mistrzostwa Polski juniorów i 
juniorów młodszych oraz mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS. Efektem tego jest także 
coraz większa ilość punktów zdobywanych 
przez kluby Zrzeszenia w państwowym sys
temie współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży. Zgrupowania odbyły się już 
tradycyjnie w następujących dyscyplinach 
– zapasy, kolarstwo, lekkoatletyka, podno
szenie ciężarów i tenis stołowy.

Obozy i zgrupowania lokalizowano w 
ośrodkach zapewniających zawodnikom 
możliwości specjalistycznego treningu, wła
ściwego wyżywienia i odpoczynku po zaję
ciach.

Istotnym elementem szkolenia zawodni

ków jest też działalność WLKSów i OSSM
ów. W 2014 roku powołano 232 WLKSy 
(38 sportów), w których zgodnie z umową z 
MSiT szkolenie prowadzono było przez cały 
rok. W wyborze WLKS preferowano kluby 
dobrze zorganizowane i współpracujące z 
UKSami i szkołami. Wsparciem finanso
wym objęto 6975 młodych sportowców, z 
którymi pracowało 564 instruktorów i tre
nerów. W 61 OSSM szkolono 600 zawodni
ków w 8 sportach, najwięcej w lekkoatletyce 
(181) i kolarstwie (118), najmniej w narciar
stwie klasycznym (27).

Najlepszym sprawdzianem dla sportowca 
i jego trenera jest udział w różnego rodzaju 
zawodach – im wyższe rangą tym lepiej. 
Dlatego też Krajowe Zrzeszenie od lat orga
nizuje swoje mistrzostwa. W 2014 roku 
zorganizowano 19 imprez mistrzowskich 
w 8 sportach. Łącznie wzięło w nich udział 

Krajowe Zrzeszenie L ZS

13 grudnia 2014 roku spotkamy się w Warszawie by podsumować osiągnięcia sportowe naszych klubów i wojewódzkich Zrzeszeń, 
poinformujemy o realizacji zadań powierzonych Krajowemu Zrzeszeniu LZS przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Będą gratulacje, puchary i życzenia, pewnie podobne jak co roku, czyli zamykające się w 
formule „oby ten następny rok nie był gorszy od tego mijającego”. Bo od wielu już lat nie ma długofalowego planowania, gdyż MSiT 
ogłasza konkury ofert raz lub dwa razy w roku. Cieszmy się więc z sukcesów naszych zawodników i z tego, że po raz kolejny udało 
się nam zrealizować nasze najważniejsze imprezy centralne, szkolenia, zgrupowania i mistrzostwa LZS.
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Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w Mistrzostwach KZ LZS w 2014 roku

1. Wielkopolskie – 1447 pkt. 
2.  Lubelskie – 1131 pkt.
3. Mazowieckie – 1001,5 pkt.
4.  Zachodniopomorskie – 777 pkt.
5. Kujawskopomorskie – 744 pkt.
6.  Łódzkie – 712 pkt.
7. Podlaskie – 584 pkt.
8. Lubuskie – 428,5 pkt.
9. Dolnośląskie – 414,5 pkt.

10. Warmińskomazurskie – 294 pkt.
11. Małopolskie – 281 pkt.
12. Opolskie – 204 pkt.
13. Świętokrzyskie – 154pkt.
14. Pomorskie – 150 pkt.
15. Śląskie – 138 pkt. 
16. Podkarpackie – 103,5 pkt.
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Od 1998 roku, czyli od 16 lat, przygoto
wujemy podsumowanie osiągnięć naszych 
klubów, a w tym i całego Zrzeszenia w spo
rcie młodzieżowym. Robimy to dla siebie, 
by poznać siłę naszego sportu młodzieżowe
go. W przyszłości wyrastają z niego mistrzo
wie seniorzy pozostający w Zrzeszeniu lub 
przechodzący do innych klubów. Ale robi
my to także, by trenerzy i działacze mogli 
porównać swoją pracę z innymi klubami.  

Poniższe dane pokazują, że pracuje
my efektywnie, szkolimy bardzo szeroko, 
zachęcamy do sportu w najmniejszych 
miejscowościach, wreszcie że realizowa
ny „Program rozwoju sportu w środowi
sku wiejskim”, prowadzony od 1997 roku, 
sprawdził się i służy całemu polskiemu 
sportowi. Dyscypliny uznane wtedy za tzw. 
wiodące, najbardziej popularne i tradycyjne 
w Zrzeszeniu, dają największy procentowy 
wkład klubów Zrzeszenia w dorobek tych 
dyscyplin. 

Należy podkreślić, że bardzo rozszerzyła 
się liczba dyscyplin, w których szkolona 
jest młodzież w klubach LZS i która zdo
bywa punkty w ogólnopolskiej rywalizacji. 

Cieszy to wszystkich działaczy Zrzeszenia, 
bo oznacza, że kluby LZS otwarte są na 
ciekawe propozycje, a młodzież jest chętna 
i szuka dla siebie miejsca w nowych dla 
Zrzeszenia dyscyplinach. 

Przedstawione, poniżej dane za rok 2014 
pozwalają na dokonanie porównań i ocen 
dyscyplin i klubów oraz mogą być podstawą 
planowania pracy organizacyjnej i szkole
niowej na następny rok.

Kluby i dyscypliny

Dorobek 2014 roku to: 34253,99 pkt. 
zdobyte przez 723 klubów w 57 sportach. W 
2013 roku 710 klubów uzyskało 33643,90 w 
57 sportach.

Zdobyte punkty wnoszą do dorobku całe
go sportu młodzieżowego 23,19%, w 2013 
roku było to 22,67% czyli zawodnicy z klu
bów LZS zdobywają co czwarty punkt.

Dyscypliny najpopularniejsze w Zrze sze
niu (lekkoatletyka, kolarstwo, podnoszenie 
ciężarów, łucznictwo, tenis stołowy, zapa
sy K i M, narciarstwo kl.), tzw. wiodące, 
wniosły w 2014 – 22 693,88 pkt co stanowi 

54,15% wkładu LZS w całkowity dorobek 
tych dyscyplin.

W roku 2014 zawodnicy Zrzeszenia 
punktowali w 57 sportach na 70 objętych 
systemem współzawodnictwa.

Wkład procentowy klubów LZS w doro
bek dyscyplin zwanych wiodącymi w 
Zrzeszeniu w roku bieżącym wynosi: w 
zapasach K – 78,99%, w kolarstwie – 77,44 
%, w zapasach w st. wol. M – 63,4 %, w 
łucznictwie – 63,27 %, w podnoszeniu cię
żarów – 71,22 %, w zapasy st. kl. – 53,39 %, 
w tenisie stołowym – 45,47%, w lekkoatle
tyce – 39,83%, w narciarstwie klasycznym 
– 42,5%. Ilościowy udział klubów w liczbie 
punktujących ogółem jest również wysoki i 
wynosi od ponad 50% do ponad 70%. 

Na liście 200 najlepszych klubów w Polsce 
znalazło się w 2014 r. – 52 kluby, zaś w 
pierwszej setce – 22 kluby. 

Najwyżej spośród klubów naszego Zrze
szenia plasują się: ALKS Stal Grudziądz 
– 8 miejsce, KS Podlasie Białystok – 13, KS 
Agros Zamość – 15, WLKS Nowe Iganie – 
23, LKS Łucznik Żywiec – 35 i KS Społem 
Łódź – 36.

3278 uczestników, w tym 460 organizatorów 
(sędziowie, lekarze, obsługa techniczna). 

W ramach mistrzostw prowadzone jest 
współzawodnictwo wojewódzkich zrzeszeń. 
W 2014 roku pierwsze miejsce zajęło w nim 
woj. wielkopolskie, które uzyskało 1447 
pkt. – złożył się na start 496 zawodników 
z 52 klubów na 14 mistrzostwach. Drugie 
miejsce zajęło woj. lubelskie – 1131 pkt., 
317 zawodników z 36 klubów w 12 mistrzo
stwach, na trzecim miejscu uplasowało 
się woj. mazowieckie z 1001,5 pkt. – 272 
zawodników z 25 klubów startowało w 12 
mistrzostwach.

O imprezach masowych i finałach cen
tralnych, realizowanych w ramach sportu 
powszechnego szczegółowo pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Sportowych” i na 
naszej stronie internetowej. Warto tylko 
przypomnieć, że imprezy te zostały zorga
nizowane przez pracowników, działaczy i 
wolontariuszy Krajowego Zrzeszenia LZS 
oraz jednostek wojewódzkich przy współ

pracy samorządów różnych szczebli. O jed
nej imprezie warto jednak wspomnieć. W 
tym roku Ogólnopolski Turniej „Piłkarska 
Kadra Czeka” chłopców obchodził jubileusz 
30lecia istnienia. Więc sierpniowy finał 
centralny w Słubicach miał wyjątkowy cha
rakter. Turniej odbywał się pod patronatem 
Ministra Edukacji i TVP Sport. Na stronie 
internetowej (www.lzs.pl) zamieszczono w 
miarę szczegółową historię turnieju, dodat
kowo opracowano jej skróconą formę w 
postaci kolorowego biuletynu zamieszczo
nego również przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki na swojej stronie. 12 października 
TVP Regionalna nadała 15 minutowy mate
riał wspomnieniowy o turnieju i twórcy 
programu „Piłkarska Kadra Czeka” redak
torze Adamie Gocelu. 

Nowe projekty zrealizowane w 2014 
roku związane były głównie z aktywno
ścią fizyczną osób starszych i profilaktyką 
prozdrowotną (otyłość i nadwaga) – szko
lenia seniorówanimatorów, imprezy „Bądź 

aktywny – Trzymaj wagę”, „Aktywny senior 
LZS”. W trakcie realizacji jest projekt pn. 
„Sport w LZS Otwarty dla Wszystkich”, 
który obejmuje organizację 22 imprez regio
nalnych z 14 województw dla ponad 5 tys. 
uczestników. 

Po raz pierwszy od kilku lat organizo
wana jest też konferencja szkoleniowa – 
tym razem poświęcona jest aktywności 
osób starszych i walce z nadwagą i otyło
ścią, a partnerem jest prof. Ewa Kozdroń 
i jej Europejskie Stowarzyszenie Promocji 
Aktywności Ruchowej 50+.

Od kilku lat Krajowe Zrzeszenie LZS 
współ pracuje z Ministerstwem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. I to dzięki środkom finanso
wym uzyskiwanym z tego urzędu wspierane 
są nasze działania w obszarze turystyki. 
W 2014 roku ministerstwo dofinansowało 
8 z naszych 10 imprez centralnych oraz 
wspomogło imprezy sportowoturystyczne 
organizowane w szkołach rolniczych (więcej 
na str. 1617).

Krajowe Zrzeszenie LZS
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Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2014 roku 
Poniżej przedstawiamy dane, które pozwalają na dokonanie rzetelnej samooceny dyscyplin i klubów oraz pokazują miejsce 
LZS w hierarchii sportu dzieci i młodzieży. Podane wyniki opracowano na podstawie jednolitego dla wszystkich dyscyplin 
sportu regulaminu ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
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Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. UKS Jedynka Kórnik
3. KK Tarnowia Tarnowo Podgórne 

Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. ZLKL Zielona Góra 
3. RLTL ZTE Radom
Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka
Narciarstwo klasyczne
1. NKS Trójwieś Bieskidzka 
2. LKS Poroniec Poronin 
3. MULKS Tomaszów Lubelski

Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów  
2. LUKS Gryf Bujny 
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. WLKS Nowe Iganie 
3. ULKS Olimpijczyk Chełm

Zapasy styl wolny M
1. LKS Mazowsze Teresin 
2. AKS Białogard  
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski  
2. KS Sobieski Poznań
3. GKS Cartusia Kartuzy

Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn 
2. MLKS Ostródzianka Ostróda 

3. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński
Badminton
UKS Hubal Białystok

Biathlon
BLKS Żywiec

Boks
KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie K
ULKS Nysa

Hokej na trawie M
LKS Gąsawa

Jeździectwo
Jeździecki KS w Jaroszówce

Kajak polo
MOSW Choszczno
Kajakarstwo klasyczne
MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica

Kickboxing
KS Zamek Kurzętnik

Łyżwy krótkie
WarmińskoMazurski KS Olsztyn
Łyżwiarstwo szybkie
LKS Poroniec Poronin
Orientacja sportowa
HKS Azymut Mochy

Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M
PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K
MKS Padwa Zamość

Piłka ręczna M
MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K
MKS Świdnica

Piłka siatkowa M
KPS Progress Września

Pływanie
LKS Omega Kleszczów

Saneczkarstwo
UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie
UKS Znicz Kłodzko

Strzelectwo sportowe
KS Społem Łódź

Sumo
LKS Spartakus Pyrzyce

Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF
KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie
ULKS Borne Sulinowo

Triathlon
WarmińskoMazurski KS Olsztyn

Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo
WKŻ Wolsztyn

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS w sporcie 
młodzieżowym w 2014 roku

1. Wielkopolskie – 4517,82 pkt.
2. Lubelskie – 3869,53 pkt.
3. Mazowieckie – 3007,55 pkt.
4. Dolnośląskie – 2609,75 pkt.
5. Kujawskopomorskie – 2536,82 pkt.
6. Podlaskie – 2377,25 pkt.
7. Zachodniopomorskie – 2372,15 pkt.
8. Śląskie – 2325,28 pkt.
9. Łódzkie – 1994,66 pkt.

10. Lubuskie – 1755,65 pkt.
11. Warmińskomazurskie – 1601,15 pkt.
12. Małopolskie – 1335,88 pkt.
13. Opolskie – 1241,36 pkt.
14. Pomorskie – 1103,53 pkt.
15. Świętokrzyskie – 986,50 pkt.
16. Podkarpackie – 619,12 pkt.

N a j l e p s z e  k l u by  Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2014  r o k u

Klasyfikacja Wojewódzka Zrzeszenia

W klasyfikacji Zrzeszenia zwyciężyło 
województwo wielkopolskie, w którym 86 
klubów w 35 dyscyplinach zdobyło 4517,82 
pkt., co stanowi 28,13 % punktów wniesio
nych w dorobek województwa, drugie miej
sce zajęło województwo lubelskie, w którym 
60 klubów w 28 dyscyplinach zdobyło 3 
869,53 pkt., co stanowi 57,38% pkt. wniesio
nych w dorobek województwa, trzecie miej
sce zajęło województwo mazowieckie, w 
którym 42 kluby w 21 dyscyplinach zdobyły 
3007,55 pkt., co stanowi 16,02 % wkładu w 
dorobek województwa. 

Inne dane

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w roku 2014 
punktowali dla 291 powiatów na 361 skla
syfikowanych, co stanowi średnio 80,61% 
oraz dla 504 gmin na 894 sklasyfikowanych. 

Dorobek poszczególnych kategorii wieko
wych w Zrzeszeniu LZS wygląda następują
co: MMP – 25,55%, MPJ – 28,68%, MPJMł. 
– 23,60%, MMM – 22,14%. Te wskaźniki 
świadczą o równomiernej pracy szkolenio
wej klubów LZS ze wszystkimi kategoriami 
wiekowymi.

Uzyskiwanie wyżej przedstawionych 
wy ni ków jest możliwe dzięki oddanej pracy 
szkoleniowców, zaangażowaniu działa-
czy klubowych oraz środkom finansowym 
kierowanym do naszego środowiska przez 
MSiT i samorządy lokalne. Dziękujemy!
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Najlepszych klubów w dyscyplinach wiodących

Od wielu już lat istnieją w Zrzeszeniu LZS dyscypliny sportowe, w których zarówno zawodnicy jak i kluby odnoszą na arenach krajowych 
i międzynarodowych największe sukcesy. Do nich należy: kolarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo klasyczne, podnoszenie 
ciężarów, zapasy kobiet, zapasy mężczyzn styl wolny i klasyczny oraz tenis stołowy. Poniżej przedstawiamy kluby, które w tym roku, ale 
też i w poprzednich latach, plasowały się na pierwszym miejscu w młodzieżowym współzawodnictwie sportowym.

Zrze s ze nia  L ZS  w  2014  roku

W tym roku ALKS „Stal” Grudziądz 
ob chodzi 40lecie swojego istnienia. 
Obchody jubileuszowe odbędą się 12 grud
nia 2014 roku w Centrum Kultury Teatr w 
Gru dziądzu. 

Sekcja kolarska powstała w paździer
niku 1974 roku przy miejscowym Mię
dzy zakładowym Klubie Sportowym „Stal” 
Grudziądz. W 1991 roku usamodziel niła się. 
Początki były bardzo skromne, zatrudniano 
bowiem tylko jednego instruktora i szkolo
no kilkunastoosobową grupę młodych kola

rzy. W 1986 roku przyszedł pierwszy sukces 
– Marek Skórski zdobył tytuł wicemistrza 
świata juniorów na torze i w tym samym 
roku zawodnik ten zajął 10. miejsce na MŚ 
w kategorii elita. 

Na początku lat 90. XX w. z inicjatywy 
zarządu klubu zaczęły powstawać w ościen
nych gminach Uczniowskie Kluby Sportowe. 
Ich powstanie i dobra praca szkoleniowa 
zaowocowała pojawieniem się sporej ilo
ści kolarskich talentów, takich jak m.in.: 

Waldemar Chyliński (uczestnik mistrzostw 
świata juniorów) i Łukasz Kwiatkowski 
(dwu krotny olimpijczyk – Ateny i Pekin). 

Obecnie największe sukcesy na torze 
od no szą: Mateusz Lipa, mistrz Europy 
ju niorów z 2012 roku i brązowy medalista z 
2014 w kat. U23, Krzysztof Maksel, srebr
ny medalista ME elity z 2012 roku i brązowy 
z 2013, Rafał Sarnecki, brązowy medalista 
ME z 2012 roku. Wymienieni kolarze na 
tegorocznych ME Elity wywalczyli IV miej
sce w sprincie drużynowym.

Świetnie radzą sobie na torze i szosie 
zawodniczki tego klubu: Nikola Różyń ska, 
Karolina Kardasiewicz, Patrycja Dą bro
wska, Karolina Pizoń, Aleksandra Kardas, 
Agata Balcerek, Karolina Ka czmarczyk. 

Oto niektóre tegoroczne osiągnięcia kra
jowe zawodników i zawodniczek „Stali”. W 
październiku br. podczas MP w jeździe dru
żynowej juniorki młodsze zdobyły srebrny 
medal, podobnie jak juniorki. W tegorocz
nych MP w jeździe parami Nikola Różyńska 
i Julia Szyszka zdobyły srebrny medal wśród 
juniorek młodszych a Aleksandra Kardas 
i Karolina Kardasiewicz brązowy w U23. 
We wrześniowych MP Elity na torze zawod
nicy i zawodniczki „Stali” zdobyli łącznie 
10 medali (3 złote, 2 srebrne, 5 brązo
wych). „Stal” wygrała klasyfikację klubową 
XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
kolarstwie torowym. Karolina Kardasiewicz 
zdobyła srebrny medal w MP ze startu 

wspólnego w kat. U23. Na MMP na torze w 
kat. U23 i junior zawodnicy i zawodniczki 
„Stali” zdobyli łącznie 23 medale (6 złotych, 
11 srebrnych i 6 brązowych). 

W 2014 roku klub wygrał klasyfikację 
Klubowego Mistrzostwa Polski, okazał się 
także najlepszy na torze.

Klub ma pod opieką 11 UKSów. Trenerem 
koordynatorem w „Stali” jest od lat Adam 
Sieczkowski, a pomagają mu: Romuald 
Gajlewicz, Ireneusz Sieczkowski, Waldemar 
Chyliński, Aleksander Zadykowicz, Roman 
Jagielski, Paweł Lewandowski, Maciej 
Dudziński, Grzegorz Cywiński i Dawid 
Głowacki.

Niedługo jeden z najlepszych klubów 
lekkoatletycznych w Polsce obchodzić 
będzie 45 lecie swojego istnienia, choć jego 
historia jest zdecydowanie dłuższa. Klub 
powstał w 1971 roku na bazie sekcji lekko
atletycznej LZS „Podlasie”, działającej przy 
Radzie Wojewódzkiej LZS w Białymstoku, 
założonej przez Janusza Kuczyńskiego w 
1959 roku oraz sekcji zapasów klasycznych 
założonej przez Jerzego Dąbrowskiego w 
1963 roku. Później weszły sekcje narciar
stwa biegowego i łucznictwa, które po kilku 
latach przestały jednak działać. Pierwszym 
prezesem klubu był Zbigniew Dancewicz, 

a członkiem Komisji Rewizyjnej obecny 
prezes Jan Zalewski, początkujący wówczas 
trener sekcji lekkoatletycznej. 

W latach 19601980 sekcja ta swoją dzia
łalność opierała głównie na bazie szkół rol
niczych – to w Białymstoku na początku 
lat 60. XX w. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
zaczęło organizować Mistrzostwa Szkół 
Rolniczych.

Działacze i trenerzy przez wiele lat pra
cowali, by „Podlasie” Białystok stało się 
jednym z najlepszych klubów lekkoatle
tycznych w Polsce. Na początku „Podlasie” 
zaczęło wygrywać drużynowo w OOM i 

mistrzostwach Polski juniorów. W 2008 
roku w klasyfikacji Klubowego Mistrza 
Polski w lekkiej atletyce po raz pierwszy 
znalazło się na podium – zajęło 3 miej
sce. W latach 201113 wywalczyło pierwsze 
miejsce. W tym roku zajęło trzecie miejsce 
w ekstraklasie ligi atletycznej seniorów i 
drugie miejsce w I lidze juniorów.

W przeszłości jedną z najbardziej roz
poznawalnych twarzy klubu była Krystyna 
DanilczykZabawska (najlepsza kulomiot
ka w historii tej konkurencji w Polsce), dziś 
członek władz „Podlasia”. W klubie trenuje 
rzut oszczepem jej córka 19letnia Daria, 

Kolarstwo – Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz

Lekkoatletyka – Klub Sportowy „Podlasie” Białystok
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LKS Łucznik Żywiec przez 31 lat swo
jej działalności sportowoorganizacyjnej 
wychował wielu znakomitych zawodni
ków – olimpijczyków (Iwona Okrzesik, 
Konrad Kwiecień – IO w Barcelonie, Piotr 
Piątek – Pekin 2008, Natalia Leśniak – 

Londyn 2012, Wiktor Patryas – Igrzyska 
Paraolimpijskie Londyn 2012). Zawodnicy 
klubu zdobywali medale na mistrzostwach 
świata i Europy seniorów i juniorów m.in.: 
Grzegorz Śliwka, Wioletta Myszor, Tomasz 

Cis, Paula Wyczechowska, Joanna Rząsa, 
Aneta Domańska, Dominik Szemik, 
Marcin Nowak, Zbigniew Stanieczek, 
Edyta Bizoń. „Łucznik” prowadzi od 1994 
roku Niepubliczną Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego im. Żywieckich Habsburgów, 
której uczniowiesportowcy zdobywali tytu
ły mistrzów i wicemistrzów świata juniorów 
oraz mistrzostw Europy także w innych 
sportach, np.: Ewelina Żurek – saneczkar
stwo, Kryspin Pyrgies – kolarstwo górskie, 
Sebastian Sojka – judo. 

Na swoje 30lecie policzyli, że ich zawod
nicy w różnych zawodach sportowych zdo
byli 1716 medali, w tym 722 złotych. W tym 
roku ten bilans znowu się powiększył.

Ten rok należał do Natalii Leśniak. 
Podczas II Wielkiej Gali Polskiego Związku 
Łuczniczego, która odbyła się 25 paździer
nika w Prudniku, Natalia Leśniak zwycię
żyła w najważniejszym plebiscycie – została 

wybrana najlepszym łucznikiem roku 2014 
za zdobycie dwóch medali ME (srebro indy
widualnie i brąz drużynowo) i jednego (brą
zowego) podczas HMŚ. Najlepszą juniorką 
podczas tej Gali wybrano Sylwię Zyzańską, 
która zajęła V miejsce w Igrzyskach 
Olimpijskich Młodzieży w Chinach i zdo
była brązowy medal na halowych mistrzo
stwach świata juniorek.

Osiągnięcia klubu to zasługa działaczy i 
trenerów, m.in.: Jana Lacha, twórcy klubu, 
Bronisława Adamka, Juliana Greli, Juliana 
Herzyka, Jerzego Więzika, Iwony Kotajny
Okrzesik, Krzysztofa Pituły.

a jej mąż od wielu lat jest trenerem. Dziś 
twarzą klubu jest skoczkini wzwyż Kamila 
Lićwinko, tegoroczna złota medalistka 
Halowych Mistrzostw Świata, zdobywczy
ni drugiego miejsca w plebiscycie Złotych 
Kolców, najbardziej prestiżowej nagrody w 
polskiej lekkoatletyce i rekordzistka kraju 
(200 cm w hali).

Oto kilka tegorocznych osiągnięć zawod
ników klubu. Na Mistrzostwach Polski 

seniorów srebrne medale zdobyli Kamila 
Lićwinko w skoku wzwyż, Wojciech 
No wicki w rzucie młotem i sztafeta 4x100, 
brązowe Damian Roszko na 5000 m, Paulina 
Mikiewicz na 800 m, Łukasz Parszczyński 
na 3000 m z przeszkodami i Damian 
Czykier na 110 m ppł. Na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski zawodnicy „Podlasia” 
zdobyli 6 złotych, 3 srebrne i jeden brą
zowy medal. Piąte miejsce na MŚ junio
rów w pchnięciu kulą wywalczyła Klaudia 
Kardasz. Na juniorskich mistrzostwach 
Polski były 4 złote i 2 brązowe medale. 
Na MP młodzików dwa medale zdobyła 
Karolina Łozowska, podopieczna trenera 
Jerzego Leszkiewicza, złoto na 300 m i brąz 
na 100 m. Objawieniem sezonu był oszczep
nik Mateusz Strzeszewski, który dwukrot
nie bił rekord Polski juniorów młodszych 

do lat 17. Na MMP w biegach przełajowych 
złoto zdobyła Paula Kopciewska, a srebro 
Katarzyna Rutkowska, ta ostatnia będzie 
reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Europy w Bułgarii (14 grudnia br).

Ich wyniki to także zasługa trenerów, 
m.in.: Romualda Chylińskiego, Tomasza 
Dą bro wskiego, Piotra Orłowskiego, Sta ni
sława Gano, Wojciecha Niedźwieckiego i 
Przemysława Zabawskiego.

Narciarski Klub Sportowy „Trójwieś 
Beskidzka” rozpoczął swoją działalność w 
kwietniu 1993 roku. Pierwszym prezesem 
klubu był Stanisław Matuszny, obecnie 
funkcję tą sprawuje Kazimierz Kilian.

Klub w swoich szeregach zrzesza biegaczy 
narciarskich z terenu Istebnej, Jaworzynki i 
Koniakowa. Wychowankowie klubu wielo
krotnie reprezentowali Polskę na mistrzo
stwach świata i Europy w biegach narciar
skich i biathlonie łuczniczym w kategorii 
junior. Obecnie najlepszym zawodnikiem 
klubu jest Sebastian Gazurek, uczestnik 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, 
gdzie startował w sprincie, w biegu na 15 
km i 4x10 km. 

W tym roku po raz pierwszy od pięciu 
lat NKSowi udało się wskoczyć na podium 

w punktacji generalnej „Biegu na igrzyska” 
– od 2010 roku pod patronatem Justyny 
Kowalczyk realizowany jest Narodowy 
Program Rozwoju Narciarstwa Klasycznego 
po tym właśnie hasłem. Startuje w nim 
ponad 90 klubów z całego kraju. W poprzed
nich latach „Trójwieś Beskidzka” zajmowała 
4. miejsce, w 2014 roku zajęła 3. 

Sukcesem klubu jest powołanie do 
kadry B w 2014 roku trójki zawodników 
– Mateusz Haratyk, Aleksandra Łacek i 
Andrzej Jałowiczor. 

W tym roku tytuł młodzieżowego mistrza 
Polski na 10 km zdobył Mateusz Ligocki. 

Klub zajął 8. miejsce w narciarstwie kla
sycznym na XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w sportach zimowych, drugie 
miejsce na Ogólnopolskim Spotkaniu UKS
ów. W sezonie letnim sukcesy na narto
rolkach odnoszą Bartek Rucki, Sebastian 
Gazurek, rodzeństwo Łacek – Anna, 
Aleksandra i Damian. W Pucharze Polski 
PZN w biegu na nartorolkach (6 zawodów 
w roku) „Trójwieś Beskidzka” zajęła w tym 
roku czwarte miejsce. Głównym trenerem 
jest Mariusz Zawada.

Łucznictwo – Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” Żywiec

Narciarstwo klasyczne – Narciarski Klub Sportowy „Trójwieś Beskidzka”
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Korzenie klubu sięgają początku lat 
pięćdziesiątych, a jego największą gwiazdą 
będzie zawsze Ireneusz Paliński, którego, 
największym sukcesem było zdobycie zło
tego medalu na igrzyskach olimpijskich w 
Rzymie w 1960 roku oraz brązowego meda
lu na olimpiadzie w Tokio w 1964 roku. Hala 
sportowa, w której trenują zawodnicy CLKS 
i gdzie odbywają się najważniejsze imprezy 

krajowe i międzynarodowe, nosi Jego imię. 
Swoją obecną nazwę Ciechanowski 

Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” 
Ciechanów otrzymał w 1972 roku. Przez 
klub „przewinęło” się setki młodych chłop
ców i dziewcząt, z których wielu zdoby

ło medale mistrzostw Polski, Europy i 
świata, było olimpijczykami (np. Mariusz 
Rytkowski – Sydney i Tadeusz Drzazga – 
Ateny). Od wielu lat trenerami są Marek 
Sachmaciński (kobiety, także trener repre
zentacji Polski juniorek)) i Wojciech Gesek 
(mężczyźni) – byli zawodnicy klubu. Do 
niedawna jeszcze zawodniczką klubu była 
córka trenera Sachmacińskiego, Barbara 
(żona Bartłomieja Bonka).

Oto tylko niektóre tegoroczne osiągnięcia 
zawodników „Mazovii”. Klub zdobył brązo
wy medal na Drużynowych Mistrzostwach 
Polski mężczyzn, reprezentowali go: 
Krzysztof Klicki, Jarosław Samoraj, Patryk 
Słowikowski, Damian Sikorski, Damian 
Żórawski i Daniel Goljasz. 

W 2014 roku największe sukcesy odno
siły juniorki i juniorzy tego klubu. Jarosław 
Samoraj zdobył złoty medal w kategorii 
105 kg podczas Mistrzostw Świata juniorów 
w Kazaniu i brązowy na ME w Limasol. 
Patryk Słowikowski był na tych mistrzo
stwach czwarty. Złote medale na MP zdoby
li: Izabela Wróblewska, Patryk Słowikowski 
i Jarosław Samoraj. Na tegorocznej OOM 
złote medale wywalczyli Aleksandra Pepło

wska (63 kg) i Damian Żórawski (94 kg), 
srebrny Daniel Goljasz (85 kg). Złoty medal 
na MP do lat 23 zdobyła w wadze 58 kg 
Iwona Kępa, srebrny medal na tych samych 
mistrzostwach zdobył Damian Szczepanik 
(94 kg). 

Na przełomie kwietnia i maja klub był 
współorganizatorem mistrzostw Europy 
juniorów i juniorek do lat 17. Od kilku już 
lat w ramach memoriału Andrzeja Matu
siaka odbywa się tu trójmecz klubowy z 
udziałem zespołów z Polski, Litwy i Łotwy. 

W Ciechanowie funkcjonuje Ośrodek 
Szkolenia Olimpijskiego PZPC. Klubem 
kierują Mirosław Szymańczyk i Jerzy 
Ostro wski.

Kto interesuje się sportem, wie że „Chełm 
od zawsze zapasami stoi”, a od kilku lat jest 
„stolicą zapasów kobiecych”. 

Już w 1966 roku, przy Radzie Powiatowej 
Ludowych Zespołów Sportowych, powsta
ła na terenie Chełma sekcja zapaśnicza. 
Jednym z dwóch inicjatorów był nauczyciel 
wychowania fizycznego Janusz Golik. – To 
jego zaangażowanie, power i pasja stwo-
rzyły ten klub. Zakładał to wszystko od 
podstaw. Dokształcał się, doskonalił warsz-

tat, ale także sprowadzał do trenowania 
zapasów w Chełmie trenerów z zagranicy, 
m.in. z Bułgarii i Związku Radzieckiego 
– mówił w jednym z wywiadów prezes 
Gryfa Mieczysław Czwaliński. Drugim 

był sędzia zapaśniczy Krzysztof Magier z 
Krasnegostawu, gdzie w klubie Start sekcja 
zapasów w stylu wolnym powstała jeszcze 
przed odzyskaniem przez Polskę niepodle
głości! Sekcja istniała do 1971 roku, kiedy 
to powstał jednosekcyjny Ludowy Klub 
Sportowy „Gryf ”. W 1974 roku przyszedł 
pierwszy znaczący sukces – na juniorskich 
mistrzostwach Europy w Szwecji Mirosław 
Żukowski zdobył brązowy medal. Dwa lata 
później srebrny medal tych mistrzostw w 
Poznaniu wywalczył dla Gryfa Stanisław 
Barej. 

W latach 70tych ubiegłego wieku klub 
stał się na chwilę klubem związkowym, roz
budował sekcje, otrzymał zastrzyk gotówki. 
Ale prosperity skończyła się w 1980 roku, 
pozostała tylko sekcja zapasów. 

W 1988 roku Andrzej Głąb zdobył tytuł 
wicemistrza olimpijskiego w Seulu. W 
latach 198991 prezesem klubu był jego 
były zawodnik Krzysztof Grabczuk (obec
nie wicemarszałek woj. lubelskiego) – to za 
jego kadencji rozpoczęła się kariera braci 
Jabłońskich – Piotra i Dariusza. Ten pierw
szy to olimpijczyk z Atlanty, ten drugi mistrz 

świata z 1993 roku, trzykrotny olimpijczyk 
(Atlanta, Sydney, Ateny), mistrz Europy z 
1997 r. W sumie bracia Jabłońscy zdobyli 
dla klubu ponad dziesięć medali mistrzostw 
Europy i świata.

Na początku lat 90tych XX w. powstała 
żeńska sekcja zapasów, która w dość szyb
kim czasie zaczęła uzyskiwać wyniki liczące 
się na arenie ogólnopolskiej i międzynaro
dowej.

Oto niektóre tegoroczne osiągnięcia 
klubu. Na MP seniorek złote medale zdoby
ły: Katarzyna Krawczyk (najbardziej utytu
łowana zawodniczka klubu, m.in. brązowa 
medalistka ME 2011) i Weronika Maleszka. 
Srebro wywalczyły: Karolina Krawczyk, 

Najlepszych klubów w dyscyplinach wiodących
Zrze s ze nia  L ZS  w  2014  roku

Podnoszenie ciężarów – Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” Ciechanów

Zapasy kobiet – Miejski Klub Sportowy „Cement Gryf” Chełm

9
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10 września 1965 roku odbyło się zebranie 
założycielskie Ludowego Klubu Sportowego 
„Mazowsze w Teresinie”, który powstał 
na bazie ośrodka szkoleniowego Rady 
Wojewódzkiej z siedzibą w Warszawie ist
niejącego od 1951 roku. Na zebraniu posta
nowiono powołać LKS Mazowsze, którego 
działalność opierałaby się na prowadzonych 
dotychczas sekcjach piłki nożnej, podnosze
nia ciężarów oraz powołania nowej sekcji 
zapaśniczej. W 1968 roku powstała sekcja 
łucznicza. 

„Mazowsze” na przestrzeni swojej kilku
dziesięcioletniej historii wychowało wielu 
wspaniałych sportowców, którzy zdobywali 
medale na igrzyskach olimpijskich, mistrzo
stwach świata, Europy i Polski. Barwy klubu 
reprezentowały m.in. znakomite łuczniczki 
Alicja CiskowskaMaciągowska (wicemi
strzyni świata z 1981 roku) i Katarzyna 
Klata (brązowy medal na IO w Atlancie 
1996, obecnie wiceprezes klubu i trenerka), 

zapaśnicy Leszek Ciota, Czesław Kuśmider 
i Krzysztof Walencik, kolarze – Adam 
Zagajewski, Jerzy Świnoga.

Oto niektóre tegoroczne osiągnięcia 
klubu. Na odbywających się w czerw
cu w Katowicach Mistrzostwach Europy 
Juniorów Kamil Rybicki zdobył brązowy 
medal w kat. 66 kg. Osiągnął największy 
sukces w swojej karierze a jednocześnie jako 
pierwszy zawodnik reprezentujący barwy 
sekcji zapaśniczej LKS Mazowsze Teresin, 
wywalczył miejsce medalowe z zawodów 
rangi Mistrzostw Europy i Świata. Sztuka ta 
do tej pory jedynie udawała się wychowan
kom sekcji. 

Karol Turczyński reprezentował nasz 
kraj na Mistrzostwach Europy Kadetów w 
Bułgarii. Wypadł najlepiej z naszych repre
zentantów zajmując 5 miejsce. 

Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
zawodnicy „Mazowsza” zdobyli trzy brązo
we medale – Anna Albinowska, Mariusz 

Zdanowski oraz Dawid Mechecki. Na 
mistrzostwach Polski juniorów złote medale 
zdobyli Kamil Rybicki i Robert Michta, brą
zowe Dominik Lubelski, Michał Szymań
ski, Mateusz Rywacki. 

Na Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Juniorów i kadetów zawodnicy klubu 
zdobyli 7 medali. Po złote medale sięgnęli 
Karol Turczyński (to jego trzeci kolejny 
tytuł) i Kamil Rybicki. Srebrny medal zdobył 
Mateusz Rywacki, a brązowe medale wywal

Klub powstał w 1999 roku, a jego człon
kami zostali zawodnicy likwidowanego GKS 
Piotrcovia. Są tu dwie sekcje – zapasy styl kla
syczny mężczyzn i zapasy kobiet. Dyrektorem 
sportowym klubu jest wicemistrz olimpijski 
z Barcelony (1992) Piotr Stępień, a jako 
trenerzy pracują Mariusz Pawłowski, Karol 
Sala i Henryk Grabowiecki. Prezesem klubu 
jest Robert Papis.

Klub nieustannie szuka zapaśniczych 
talentów, cyklicznie organizuje spotkania 
w piotrkowskich podstawówkach. Młodzi 
zapaśnicy AKS pokazują swoim rówieśni
kom co to są „walizki”, „młynki”, „wózki”, 
„biodra”, „dżaksarowy”.

W 2014 roku AKS został Drużynowym 
Klubowym Mistrzem Polski seniorów w 

zapasach klasycznych. Mateusz Bernatek 
walczący w kategorii 66 kg zdobył brązowy 
medal podczas Mistrzostw Europy Juniorów 
w zapasach w stylu klasycznym. Na mistrzo
stwach Polski seniorów klasycy zdobyli 7 
medali – srebro Andrzej Deberny, brąz 
– Edgar Melkumow, Jacek Tomaszewski, 

Michał Król, Kamil Dziatkowski, Radosław 
Grzybicki i Łukasz Konera. Klub zajął w 
punktacji drużynowej drugie miejsce. 

Na MP młodziczek brązowe medale 
zdobyły Nikola Dytrych, Julia Michalska, 
Aleksandra Skudlara i Ada Adaszek. 

Na MP juniorów złoty medal zdo
był Mateusz Bernatek a brązowy Michał 
Tomaszewski. Na MMP klub zajął druży
nowo 2 miejsce, a medale zdobyli: złoty 
Piotr Kępski, srebrny Kamil Dziatkowski a 
brązowe Dawid Szkodziński, Dawid Pawlik 
i Kamil Tarnawski. 

Na OOM w zapasach klasycznych klub 
zajął 2 miejsce drużynowo, przegrywając 
tylko jednym punktem z klubem Sobieski 
Poznań.

Monika Kędrak, Karolina Wieczerza, Beata 
Fedorowicz a brązowe Ilona Sobczyńska i 
Anna Urbanowicz. Chełmianki zdecydowa
nie wygrały klasyfikację drużynową.

Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
kobiet rozgrywanych w Osielsku podopiecz
ne trenera Dariusza Kucharskiego i Igora 
Lobasa zdobyły sześć medali. Tytuły wice
mistrzyń wywalczyły: Ilona Sobczyńska, 

Karolina Krawczyk i Weronika Maleszka. 
Trzecie miejsca zajęły: Karolina Wieczerza, 
Marlena Synówka i Aleksandra Janik. 

Dwanaście medali i tytuł najlepszej dru
żyny w kraju to dorobek chełmskich zawod
niczek podczas rozgrywanych w Chęcinach 
mistrzostw Polski juniorek. W grupie 
juniorek najlepszą formę zaprezentowała 
piąta zawodniczka ostatnich mistrzostw 

Europy Anna Urbanowicz, zdobywając tytuł 
mistrzyni Polski. O krok od mistrzostwa 
były Karina Konarska i ubiegłoroczna brą
zowa medalistka mistrzostw Europy kade
tek Klaudia Klemm. Na trzecim stopniu 
podium, z brązowymi medalami, stanęły: 
Alicja Piersa, Beata Federowicz, Jolanta 
Świeczak, Monika Misiura i Katarzyna 
Pękała.

Zapasy mężczyzn styl klasyczny – Atletyczny Klub Sportowy Piotrków Trybunalski

Zapasy styl wolny mężczyzn – Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin
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czyli Kamil Banaszek, Konrad Króliczak, 
Michał Szymański i Kamil Pałyska. Na 
MP seniorów medal srebrny zdobył Paweł 
Albinowski.

Trenerami w klubie są: Ryszard Nie dźwie
dzki, Ryszard Śliwiński, Krzysztof Walencik, 
Sławomir Rogozinski, Jacek Szymański, 
Robert Rybicki oraz trener pro wadzący 

ka detów, juniorów i seniorów Artur Al bi
nowski. prezesem klubu jest Ryszard Nie
dźwie dzki.

W listopadzie 2014 roku klub poniósł 
niepowetowaną stratę – zmarł Wiesław 
Stempień, założyciel klubu, trener i działacz 
i choć od dawna był na emeryturze angażo
wał się w życie klubu.

GLKS Nadarzyn istnieje od 1952 roku 
po różnymi nazwami. Obecnie działają w 
nim sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, 
piłki siatkowej i koszykówki, taekwondo i 
biegów. Ale najwięcej sukcesów przysparza 
klubowi sekcja tenisa stołowego. 

W ekstraklasie występuje zespół kobiet. 
Jego trenerem od lat jest znany przed laty 
zawodnik Marcin Kusiński (wielokrotny 
mistrz Polski i reprezentant kraju), obec

nie trener reprezentacji Polski juniorów. 
W sezonie 2013/2014 drużyna kobiet zdo
był wicemistrzostwo kraju po raz piąty – 
mistrzem była w 2006 roku. Rozpoczął się 
kolejny sezon ekstraklasy, po 8 kolejkach 
Nadarzyn zajmuje 3 miejsce. 

GLKS uczestniczy także w rozgrywkach 
I ligi kobiet i mężczyzn, zespoły męskie 

startują także w rozgrywkach III i V ligi. 
W składy kadr reprezentacji Polski wcho
dzą: Antonina Szymańska, (jest aktualną 
wicemistrzynią Polski seniorek, w 2013 
była mistrzynią), Klaudia Kusińska (U21 
– to zawodniczka „dziedzicznie obciążo
na” pingpongiem – mama grała, dziadek 
grał, tata oczywiście też), Michał Bańkosz 
(U21) i Wiktoria Ziemkiewicz (junior
ka). Niedawno w ekstraklasie bardzo uda
nie zadebiutowała aktualna wicemistrzyni 
Polski juniorek Paulina Krzysiek. 

W tym roku Klaudia Kusińska zdobyła 
złoty medal MMP w deblu i singlu, brąz w 
mikście oraz srebrny medal na seniorskich 
MP w deblu i mikście. Świetnie radzą sobie 
niepełnosprawni zawodnicy reprezentujący 
Nadarzyn – najlepszy z nich to obecnie Igor 
Misztal (3 medale na Mistrzostwach Polski 
Osób Niepełnosprawnych). Sukcesy odno
szą też młodsze roczniki.

W poprzednich latach medale mistrzostw 
Europy i świata zdobywały dla klubu kadet
ki i juniorki: Natalia Bąk, Adrianna Szulc i 
Magdalena Szczerkowska. 

Sukcesy w żadnej dyscyplinie sportu nie 
były by możliwe, gdyby nie sponsorzy. Nie 
inaczej ma się sytuacja i tenisem stoło

wym. Głównym „sponsorem” sekcji i klubu 
jest samorząd nadarzyński. Od 10 lat klub 
wspiera też firma Wanzel, a od siedmiu 
Scania Polska, która jest sponsorem tytu
larnym drużyny kobiet. Prezesem klubu jest 
Dariusz Zwoliński.

Najlepszych klubów w dyscyplinach wiodących
Zrze s ze nia  L ZS  w  2014  roku9

Tenis stołowy – Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn

Co roku nasze kluby we współzawodnictwie dzieci i młodzieży zdobywają coraz więcej punktów. Wzrost jest niewielki, ale systema-
tyczny i to cieszy, bo przecież warunki pracy trenerów, zasoby finansowe klubów wcale nie powiększają się tak szybko. A gdyby prze-
śledzić karierę sportową niektórych naszych zawodników, to widać, że klub LZS jest ich pierwszym klubem, a jeśli zmieniają barwy 
klubowe w wieku juniora młodszego czy juniora to przeważnie wybierają inny nasz klub, w tym samym województwie lub innym. 
A jeśli je zmieniają później to najczęściej trafiają do pionu akademickiego, bo zaczynają studia. 
W 2014 roku Krajowe Zrzeszenie LZS za sportowe sukcesy nagradza 57 klubów. W 9 sportach, tych tzw. wiodących trzy najlepsze, 
a w 30 innych tylko liderów. Wśród nagrodzonych klubów są prawdziwe potęgi polskiego sportu, najlepsze w swojej dyscyplinie lub 
należące do jego ścisłej czołówki. Nie sposób na ograniczonych łamach gazety opisać najważniejsze osiągnięcia wszystkich liderów. 
W sportach wiodących od lat czołówka jest taka sama, kluby zamieniają się jedynie miejscami na podium. W pozostałych też są kluby 
(i to większość), które od lat dominują w swojej dyscyplinie. Jak choćby KKPK Medyk Konin, najlepszy w kraju klub w piłce nożnej 
kobiet, mistrz Polski, w tym roku startował w UEFA Champions League i niewiele brakowało by zakwalifikował się do 1/8 finału. 
UKS Nowiny Wielkie to czołowy klub w saneczkarstwie, w barwach którego występują dwie olimpijki z Soczi. W łyżwiarstwie szyb-
kim najlepszym klubem w kraju jest LKS Poroniec Poronin z takim gwiazdami jak Katarzyna Bachleda-Curuś czy Luiza Złotkowska. 
W innych sportach wysokie miejsca w kraju zajmują UKS Hubal Białystok w badmintonie, LKS Gąsawa – hokej na trawie, KKK 
Drzewica – kajakarstwo slalomowe czy w szachach MUKS Stoczek 45 Białystok.
Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje. Życzymy najwyższych laurów sportowych w kolejnym roku.
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Sukcesy na arenach międzynarodowych 
sportowców spod znaku LzS w 2014 roku
Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy klubów Krajowego Zrzeszenia LZS zdobywają medale mistrzostw Polski, 
powoływani są do reprezentacji Polski i uczestniczą w mistrzostwach Europy i świata. Sukcesy odnoszą też nasi wychowankowie. 
Poniżej krótki przegląd tegorocznych osiągnięć naszych zawodników. 

Pierwszy międzynarodowy sukces w tym 
roku należy do Katarzyny Pawłowskiej, 
wychowanki UKS Jedynka Limaro Kórnik 
i trenera Roberta Taciaka, obecnie jeżdżą
cej w zawodowej grupie Boels – Dolmans 
Cycling Team, która na mistrzostwach świa
ta w kolarstwie torowym w kolumbijskim 
mieście Cali w wyścigu scratch zdobyła 
srebrny medal. W 2012 roku Pawłowska 
zdobyła w Melbourne złoty medal MŚ w tej 
samej konkurencji, co było historycznym 
wydarzeniem. Nigdy wcześniej żadna Polka 
nie stanęła na podium w kolarstwie zarów
no torowym jak i szosowym. 

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 zdobył Zbigniew 
Bródka UKS Błyskawica Domaniewice w 
biegu na 1500 m, srebro drużyna kobiet, 
w której startowały Katarzyna Bachleda
Curuś i Luiza Złotkowska – obie LKS 
Poroniec Poronin, brązowy medal druży
na 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 także z medali 
juniorów w skokach narciarskich. Jakub 
Wolny z LKS Klimczok Bystra został 
mistrzem świata 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), Krzysztof Biegun (LKS 
Sokół Szczyrk).

W marcu na Halowych Mistrzostwa 
Świata w Łucznictwie juniorów i senio
rów brązowy 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 reprezen
tują kluby naszego Zrzeszenia.

W marcu, w Sopocie na Halowych 
Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce 
reprezentantki naszych klubów zdobyły 
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. 

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 mie
siącu w fińskiej miejscowości Vantaa, na 
Mistrzostwach Europy seniorów w zapa
sach w stylu wolnym zdobył Krystian 
Brzozowski (74 kg) z Orła Namysłów. 

Z kolei w maju w bułgarskim Samkowie 
na mistrzostwach Europy kadetek i kade
tów w zapasach 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 czerwcu Jarosław Samoraj z CLKS 
Mazovia Ciechanów zdobył tytuł wicemi
strza świata juniorów w Kazaniu w kat. 105 
kg, ale po dyskwalifikacji za doping w grud
niu Białorusina przyznano mu złoty medal.

Srebrny medal na ME seniorów w łucz
nictwie (lipiec) zdobyła Natalia Leśniak 
(LKS Łucznik Żywiec), a brązowy drużyna 
kobiet w składzie, której były dwie zawod
niczki z naszych klubów: Karina Lipiarska
Pałka (Grot Zabierzów) i Natalia Leśniak 
(LKS Łucznik Żywiec).

Olbrzymi sukces zanotował Rafał Majka 
wychowanek naszego klubu WLKS Krakus 
Swoszowice i trenera Zbigniewa Klęka, 
który wygrał klasyfikację górską podczas 
zakończonego 27 lipca największego wyści
gu kolarskiego Tour de France. Jako pierw
szy Polak w historii tego wyścigu wygrał 
dwa etapy, ponadto dwa razy był drugi i raz 
trzeci.

Również w lipcu na MŚ kadetów w zapa
sach złoty medal w stylu klasycznym w kat. 
69 kg zdobył Krzysztof Niklas zawodnik 
GKS Cartusia Kartuzy, brązowy w kat. 56 
kg wywalczyła Aleksandra Wólczyńska z 
Suplesu Kraśnik.

Na Młodzieżowych Mistrzostwa Europy 
w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn 
(juniorzy i U23) nasi zawodnicy zdobyli 
wszystkie 9 medali – jeden złoty, 3 srebrne 
i 5 brązowych. Dwa medale indywidual
nie zdobył zawodnik UKS Limaro Kórnik 
junior Patryk Rajkowski (trener Robert 
Taciak) – złoto w keirinie i brąz w sprin
cie, do tego dołożył srebro w drużynie... 
młodzieżowców na dochodzenie i srebro w 
drużynie juniorów w sprincie. 

Boks, i to boks kobiet nie jest wiodącą 
dyscypliną sportową w naszym Zrzeszeniu, 
ale i tu mamy międzynarodowe sukcesy. 
Złoty medal wśród juniorek w kat. 63 kg 
zdobyła Adrianna Jędrzejczyk z KS Skalnik 
Wiśniówka (trener Janusz Domagała) na 
V Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
kobiet w boksie, które w lipcu odbyły się w 
Asyżu (Włochy).

W sierpniu, w Zurychu odbyły się 
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Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce – 
kolejny medal do swojej kolekcji dołożył 
nasz znakomity młociarz Paweł Fajdek (KS 
Agros Zamość) – tym razem było to srebro.

Często słysząc o znakomitych wynikach 
czy osiągnięciach sportowych uznanych 
sportowców nie zdajemy sobie sprawy, 
że swoje kariery zaczynali w Ludowych 
Zespołach Sportowych. Tak jest z niektóry
mi medalistami ME z Zurychu. Złoty medal 
na 800 m zdobył Adam Kszczot, który roz
poczynał swoją karierę w LZS Mniszków u 
trenera Rafała Marszałka. Brązowy medal w 
rzucie młotem zdobyła Joanna Fiodorow, 
która w latach 20092011 była zawodniczką 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża a brązo
wy medal w sztafecie 4x400 zdobył Jakub 
Krzewina, który pierwsze kroki stawiał 
w LIUKS Krzuszwica u trenera Andrzeja 
Luzaka.

28 września 2014 roku zapisze się w histo
rii polskiego kolarstwa złotymi zgłoska
mi. Tego dnia wychowanek LZS (UKS Żak 

Gronowo i TKK Pacific Toruń) 24letni 
Michał Kwiatkowski został w hiszpańskiej 
Ponferradzie kolarskim mistrzem świata ze 
startu wspólnego. „Flower Power”, jak piszą 
o nim w zagranicznej prasie, zdobył dla 
Polski pierwszy złoty medal w historii zawo
dowego peletonu!

Pod koniec września w Durbanie (RPA) 
odbyły się mistrzostwa świata w szachach 
juniorek do lat 14. Tytuł wicemistrzyni zdo
była Oliwia Kiołbasa (MUKS Stoczek 45 
Białystok). Prowadzona przez trenera Leszka 
Ostrowskiego zawodniczka w 11 rundach 
uzyskała 8,5 pkt, tyle samo co złota medalist
ka, reprezentantka Kanady Qiyu Zhou.

Pod koniec listopada na Cyprze odbywa
ły się Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu 
Ciężarów kobiet i mężczyzn do lat 20 i 23. 
Reprezentanci Polski zdobyli 5 medali – 
wszystkie wywalczyli zawodnicy z naszych 
klubów. Złoto zdobyła Wioleta Jastrzębska 
(48 kg) z WLKS Siedlce Nowe Iganie, sre
bro Katarzyna Ordzińska (+75 kg) LUKS 

Gryf Bujny, brąz – Magdalena Pasko (75 
kg) MLKS Lechia Sędziszów Młp.), Daniel 
Bajer (69 kg) MGLKS Tarpan Mrocza i 
Jarosław Samoraj (105 kg) CLKS Mazovia 
Ciechanów. Ten ostatni jest w 2014 roku 
jedynym polskim sztangistą, który zdobył 
medal ME i MŚ.

Nie jest to pełny przegląd zdobyczy meda
lowych zawodników z naszych klubów. 
Pokazuje on jednak, że od lat tzw. dyscypli
ny wiodące przynoszą Ludowym Zespołom 
Sportowym najwięcej sportowych sukcesów. 
Pokazuje to także, jakie efekty przynosi 
praca trenerów, wsparcie KZ LZS i całego 
systemu szkolenia począwszy od OSSM LZS 
i WLKSów. Ich istnienie broni się właśnie 
tymi osiągnięciami.

Tegoroczne sukcesy zawodników spod 
znaku „zielonego bractwa” zaowocowały 11 
nominacjami (6 zawodników i 5 wychowan
ków) w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 
na najlepszego sportowca Polski w 2014 
roku. O czym poniżej.

Plebiscyt Przeglądu Sportowego i TVP to 
najważniejszy plebiscyt sportowy w naszym 
kraju. Nasi sportowcy odnoszą coraz wię
cej sukcesów więc wybór będzie niezwykle 
trudny. Już samo znalezienie się w gronie no
minowanych do tytułu jest wielkim wyróż
nieniem. Kto wygra 80. jubileuszową edycję 
Plebiscytu? Czy po raz piąty z rzędu będzie to 
Justyna Kowalczyk? Na liście 25 nominowa
nych jest 6 sportowców w klubów naszego 
Zrzeszenia i 5 jego wychowanków. Głosuj
my więc na swoich. Poniżej lista „naszych”.

Nominacje reprezentantów naszych klu
bów:
 1.   Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza 

Złot kowska (obie LKS Poroniec Poro
nin), Natalia Czerwonka i Katarzyna 
Woźniak – srebrne medalistki Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie 
szybkim w rywalizacji drużynowej,

 2.   Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica 
Do maniewice) – złoty medalista olim
pijski z Soczi w łyżwiarstwie szybkim 
(1500 m i drużyna),

 3.   Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański 
(LKS Poroniec Poronin), Zbigniew 
Bródka – brązowi medaliści Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi w łyżwiarstwie 
szybkim (wyścig drużynowy),

 4.   Paweł Fajdek (KS Agros Zamość) – 
wicemistrz Europy w rzucie młotem z 
Zurychu, nowy rekordzista Polski

 5.   Kamila Lićwinko (KS Podlasie Bia
łystok) – halowa mistrzyni świata w 
skoku wzwyż z Sopotu,

 6.   Adrian Zieliński (MGLKS Tarpan 
Mrocza) – mistrz Europy w podnosze
niu ciężarów w kat. 94 kg.

Nominacje wychowanków i byłych za
wodników klubów LZS:
 1.   Adam Kszczot (rozpoczynał karierę w 

LZS Mniszków) – mistrz Europy z Zu
rychu na 800 m i halowy wicemistrz 
świata,

 2.   Michał Kwiatkowski (wychowanek 
UKS Żak Gronowo i TKK Pacific 
Toruń) – pierwszy polski zawodowy 
mistrz świata w kolarstwie,

 3.   Rafał Majka (wychowanek WLKS 
Kra kus Swoszowice) – wygrał dwa 
etapy Tour de France i jako pierwszy 
polski kolarz wygrał klasyfikację gór
ską tego wyścigu, wygrał także wyścig 
Tour de Pologne,

 4.   Iwona Matkowska (przez wiele lat re
prezentowała KS Agros Żary) – srebr
na medalista w zapasach z MŚ w Tasz
kiencie w kat. 48 kg,

 5.   Kamil Stoch (wychowanek i zawod
nik LKS Ząb i LKS Poroniec Poronin) 
– dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi, 
po raz pierwszy w karierze wygrał kla
syfikację generalną Pucharu Świata w 
skokach narciarskich.

Teraz wszystko w rękach kibiców, którzy 
mogą oddawać swoje głosy za pośrednic
twem kuponów drukowanych w „Przeglą
dzie Sportowym”, przez internet lub telefon 
nawet do 10 stycznie, kiedy to wieczorem 
odbędzie na Wielkiej Gali transmitowanej 
przez TVP ogłoszenie wyników.

6 sportowców Zrzeszenia i 5 jego wychowanków  
nominowanych w plebiscycie „PS”
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W 2014 roku kierownictwo i pracownicy Biura Krajowego Zrzeszenia LZS uczestniczyli w różnego rodzaju dyskusjach, debatach, konfe
rencjach na temat sportu oraz na bieżąco współpracowali z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, PKOl, KFSdW, SZS, AZS, związkami sportowymi oraz innymi organizacjami i fundacjami. 
W Sejmie na posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu 
ustawy o zmianie ustawy o sporcie i Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi do przygotowania komisyj
nego projektu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reprezentował KZ LZS wiceprzewodniczący Wacław Hurko.

O sporcie i zdrowiu na różnych forach 

1.  Panel Erazmus+. Projekty centralne w 
ramach Akademii Erasmusa+ 
25 lutego 2014 na Stadionie Narodowym 

odbyła się inauguracja Akademii Erasmus+ 
– cyklu spotkań z zainteresowanymi nowym 
programem Erazmusa+. Nowym kompo
nentem tego programu jest sport. Dzięki 
temu z pieniędzy Erasmusa+ będzie można 
dofinansować np. niekomercyjne europej
skie wydarzenia sportowe. 
2.  Konferencja „Sport a UE – 10 lat do-

świadczeń” 
28 maja 2014 r. na Stadionie Narodowym 

w Warszawie odbyła się konferencja po
święcona polityce UE w obszarze sportu. W 
wydarzeniu udział wziął minister Andrzej 
Biernat, który podkreślił, że sport w ostat
niej dekadzie znacznie zyskał na znaczeniu 
w Unii Europejskiej. Wypowiadali się także 
Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz Stanu 
w MSZ, Jan Truszczyński, dyrektor gene
ralny Dyrekcji Edukacji i Kultury w Komisji 
Europejskiej. Kolejnym punktem konferen
cji była debata na temat kariery dwutorowej 
sportowców. Tomasz Półgrabski, sekretarz 
stanu w MSiT przedstawił plany minister
stwa w zakresie wspierania sportowców 
w łączeniu kariery sportowej z edukacją i 
pracą. Trzecim tematem debaty były unijne 
fundusze strukturalne na sport. Najważniej
sze inwestycje tym zakresie zrealizowane w 
latach 20072013 przedstawiła Agnieszka 
Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koor
dynacji Strategii i Współpracy w MIR.
3.  Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej – Wielki 

Mecz
Fundacja „Piłka jest piękna” zapropono

wała w 2013 roku by 8 czerwca – rocznica 
rozpoczęcia UEFA EURO 2012 w Polsce – 
był Dniem Przyjaciół Piłki Nożnej, by w tym 
dniu rozgrywać na boiskach jeden Wielki 
Mecz. W 2013 roku mecze zarejestrowało 
365 drużyn, w 2014 na boiskach w całym 
kraju rozegrano ponad 2200 meczów. W 

tym roku to sportowe wydarzenie połączo
no ze społeczną akcją „Razem wygramy z 
rakiem piersi” realizowaną razem z Federa
cją Stowarzyszeń Amazonek. Od początku 
realizacji tego projektu współpracujemy z 
Fundację. Tak lawinowy wzrost ilości ro
zegranych meczów to przede wszystkim 
zasługa Ludowych Zespołów Sportowych, 
które zorganizowały najwięcej meczów.
4. Konferencji Programu „Multisport” 

Główną ideą programu Ministerstwa 
Spor  tu i Turystyki Multisport, którego re
alizację rozpoczęto pierwszego marca 2014, 
jest upowszechnienie aktywności fizycznej 
wśród uczniów klas IVVI szkół podsta
wowych, poprzez udział w regularnych i 
bezpłatnych zajęciach sportowych. Ocenie 
projektu poświęcona była konferencja pro
gramowa, która odbyła się 9 lipca. O swoich 
dotychczasowych doświadczeniach związa
nych realizacją Multisportu podzielił się z 
jej uczestnikami Józef Poterucha, przewod
niczący WZ LZS w Lublinie, który wystąpił 
jako jedyny z przedstawicieli Operatorów 
Wojewódzkich. 
5.  Move Week – „Tydzień Ruchu – Razem 

rozruszamy Polskę” 
Move Week jest europejską kampanią 

promującą ruch i zdrowy styl życia z wyraź
nie postawionym celem: zwiększenie o 100 
milionów aktywnych fizycznie Europejczy
ków do końca 2020 roku! Po raz pierwszy 
Move Week odbył się w Polsce w 2013 roku 
i wtedy przyłączyliśmy się do projektu pro
mując go na naszej stronie internetowej. 
Podobnie było w tym roku. Tydzień Ruchu 
odbył się w dniach 29 września – 5 paździer
nika. Koordynatorem Move Week w Polsce 
jest fundacja V4Sport.
6.  Konferencji „Sport A Zdrowie, Sport w 

Polityce zdrowotnej”
16 października w Warszawie odbyła się 

międzynarodowa konferencja naukowa 
„Sport a zdrowie. Sport w polityce zdrowot
nej”. Organizatorami byli Centrum Wyzwań 
Społecznych UW i Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. Patronem Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Zaprezentowane wyróżniające się 
europejskie i polskie programy włączania 
sportu w system polityki zdrowotnej. 
7.  II Ogólnopolski Kongres Animatorów 

Sportu 
Kongres odbył się 24 października br. w 

Centrum Olimpijskim w Warszawie. Był 

zwieńczeniem tegorocznej, trzeciej już z 
kolei edycji programu grantowego, Lider 
Animator. Podczas Kongresu nagrodzono 
grantami finansowymi 29 lokalnych projek
tów z całego kraju zachęcających Polaków 
do większej aktywności fizycznej. Środki na 
granty dla najlepszych animatorów pocho
dzą z Fundacji CocaCola, która w tym roku 
po raz kolejny przeznaczyła ćwierć milio
na złotych na wsparcie lokalnych inicjatyw 
sportowych w naszym kraju.
8.  Prezentacji Raportu „Czym jest orlik 

dla społeczności lokalnej”
25 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej 

w Warszawie zaprezentowano raport o Orli
kach. Jest ich w Polsce 2604. Na zdecydowa
nej większości z nich pracuje animator. Tak 
duża sieć infrastruktury i ludzi może speł
niać ważną rolę dla społeczności lokalnych. 
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, która 
od 2014 roku jest operatorem projektu dla 
animatorów i orlików stara się rozszerzyć 
sposób myślenia o sieci orlików, wyznacza 
nowe cele animatorom. Akademickiego 
wsparcia udziela fundacji centrum Wyzwań 
Społecznych przy Instytucie Studiów Spo
łecznych UW. Raport mówi o obecnych pro
blemach i wskazuje nowe drogi rozwijania 
tego projektu.

9.  Ogólnopolska Debata o „Uwarunkowa-
niach, realiach i wyzwaniach edukacji 
fizycznej w Polsce” 
Debata odbyła się w dniach 2627 listopa

da na Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie. Na początku jej uczestnicy zapo
znali się z wynikami kontroli NIK „Wycho
wanie fizyczne w szkołach publicznych i nie
publicznych”. Następnie odbyła się dyskusja 
w dwóch grupach. Pierwsza dyskutowała o 
szkolnym wychowaniu fizycznym, druga – 
o kompetencjach nauczycieli realizujących 
wychowanie fizyczne na pierwszym etapie 
edukacyjnym. Drugiego dnia odbyły się 
warsztaty.
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Tymczasem jak pokazują badania róż
nych instytucji i organizacji pozarządowych 
połowa Polaków nigdy nie bierze udziału w 
żadnych zorganizowanych zajęciach spor
towych, a do podejmowania aktywności fi
zycznej raz w tygodniu przyznaje się tylko 
12% Polaków w wieku 60+. Prawie 75% se
niorów 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”. 

Naukowcy, lekarze i specjaliści od marke
tingu wymyślają coraz to nowe hasła, które 
nawołują nas do dbania o własne zdrowie, 
do badań profilaktycznych (często darmo
wych), do patrzenia na to, co mamy na tale
rzu. I to niezależnie od wieku. Bowiem przez 
całe życie pracujemy na to jaką będziemy 
mieli starość. Ale gdyby spytać o to, jakie jest 

hasło profilaktyki starości, odpowiedź zna
łoby niewiele osób. A brzmi ono – „dodawaj 
życie do lat, nie tylko lata do życia”. Krótkie 
i piękne sformułowanie. Tylko czy rozumie
my jego sens? Bo co się za nim kryje? Protest 
przeciwko smutnej starości, zachęta do ak
tywnego życia do późnej starości. Tylko tyle 
i aż tyle.

Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą 
wiele problemów ekonomicznych i społecz
nych. Nic dziwnego więc, że powstają róż
ne programy rządowe, który ogólnie rzecz 
biorąc mają na celu pobudzenie aktywności 
społecznej – szeroko rozumianej – osób star
szych. Taki program (Aktywność Społeczna 
Osób Starszych – ASOS) w latach 201213 
realizowało Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej, ogłoszony został już program 
na lata 20142020. W tym roku także po raz 
pierwszy Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ogłosiło konkurs „Aktywność fizyczna osób 
starszych i przeciwdziałanie nadwadze i oty
łości”. I właśnie w ramach tego konkursu 
wystartowały dwa nasz projekty. Pierwszy 
„Aktywny Senior LZS”, który spotkał się ze 
sporym odzewem – w 10 województwach 
ćwiczy wspólnie 818 osób (w grupach nie 

większych niż 1520 osób) – kończy się on 
pod koniec roku. I drugi już zakończony 
„Bądź aktywny – trzymaj wagę”, w którym 
udział wzięło 180 osób, a chętnych było 
znacznie więcej. 

W ramach innego programu MSiT – 
„Sport dla wszystkich” – zrealizowaliśmy 
także w 2014 roku dwa szkolenia pod nazwą 
„Le psza jesień życia na sportowo” przy
gotowujące grupę seniorówanimatorów 
do upowszechniania modelu aktywnego 
spędza nia wolnego czasu. Wzięło w nich 
udział 56 osób.

Jak sprawić by wyżej wymienione hasło 
profilaktyki starości stało się faktem? Jak 
przekonać rówieśników do maszerowania, 
biegania, jazdy na rowerze, gimnastyki czy 
pływania? Jaką rolę może w zachęcaniu do 
uprawiania rekreacji pełnić organizacja 
sportowa? Jak zachęcić osoby starsze do 
wolontariatu sportowego? Jak zachęcić te 
osoby, których rozpiera energia by zostały 
animatorami dla swoich rówieśników? Od
powiedzi na te pytania szukać będziemy 
na naszej konferencji szkoleniowej: „Ak
tywność fizyczna osób starszych, walka z 
nadwagą – potrzeby a rzeczywistość”, która 
odbędzie się 1213 grudnia w Warszawie a 
partnerem jest prof. Ewa Kozdroń i jej Euro
pejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywno
ści Ruchowej 50+.

Niezwykle istotnym elementem jest tak
że drugi człon tej konferencji – walka z 
nadwagę. Problem nie dotyczy tylko osób 
60+, choć jak wszyscy wiemy, często gdy 
przechodzimy na emeryturę i kończymy 
pracę zawodową przybywa nam zbędnych 
kilogramów. Generalnie otyłość to jeden z 
najważniejszych problemów współczesne
go świata. Już dawno, bo 10 lat temu WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła 
globalną epidemię otyłości. Winowajcą tej 
epidemii jest cywilizacja, współczesny tryb 
życia, promowanie niezdrowej żywności i 
oczywiście mała aktywność fizyczna. Kto z 
nas wie, że otyłość jest wymieniana po pale
niu papierosów jako możliwa do uniknięcia 
druga przyczyna śmierci. 

Co piąty Polak jest otyły. Osoby otyłe 
częściej niż szczupłe chorują na cukrzycę 
typu 2, nadciśnienie tętnic, chorobę niedo
krwienną serca, zespół bezdechu w czasie 
snu oraz mają zaburzenia gospodarki lipido
wej. Nadmierna masa ciała zwiększa ryzy
ko rozwoju niektórych nowotworów, przy
spiesza chorobę zwyrodnieniową stawów i 
znacznie pogarsza jakość życia.

Skrótowo rzecz ujmując, zastraszające 

statystyki otyłości i nadwagi wśród dzieci i 
młodzieży spowodowały powstanie w Mini
sterstwie Sportu i Turystyki dwóch progra
mów zwalczania tej plagi – „Mały mistrz” 
i „Multisport”. Odpowiednikiem tych pro
gramów dla osób starszych – choć na razie 
w skromnej formie – było właśnie zadanie 
„Aktywność fizyczna osób starszych i prze
ciwdziałanie nadwadze i otyłości”. I jak za
powiada ministerstwo będzie ono kontynu
owane.

Do tej pory najważniejszym statutowym 
celem naszego stowarzyszenia było wspie
ranie i rozwijanie kultury fizycznej i sport 
w środowisku wiejskim ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ale też 
Krajowe Zrzeszenie LZS od lat, w miarę po
siadanych środków, podejmowało działania 
na rzecz osób starszych organizując różnego 
rodzaju imprezy dla rodzin z udziałem se
niorów. Dziś ze względu na wspomniane 
wyżej uwarunkowania otwieramy się sze
rzej na potrzeby osób starszych, których 
na w całym kraju przybywa, w tym na wsi. 
Chcemy opracować własne projekty, wpisu
jące się w programy rządowe, które promo
wać będą prozdrowotne, społeczne i edu
kacyjne wartości rekreacji osób starszych. 
Temu ma służyć także wspomniana wyżej 

konferencja szkoleniowa. Jej uczestnicy jako 
pierwsi dostaną wydaną przez KZ LZS pu
blikację „Aktywność dla Zdrowia – Prosty 
lek”, składającą się z poradnika i zestawu 
ćwiczeń dla seniorów. Mogą z niej korzystać 
instruktorzy, animatorzy sportu ale również 
każdy kto chce „dodawać życie do lat, nie 
tylko lata do życia”.

Żyjemy coraz dłużej – w Polsce mężczyźni przeciętnie żyją 71 lat, kobiety 80 – ale ważne jest przede wszystkim to by próg niesprawno
ści fizycznej i intelektualnej związanej ze starością przekroczyć jak najpóźniej. Jednym z podstawowych elementów, który może nam 
w tym pomóc jest aktywność fizyczna.

Dodawaj życie do lat, nie lata do życia
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Taki tytuł nosi projekt realizowany 
przez KZ LZS w partnerstwie z Fun

dacją Volunteers for Sport. Jego realizacja 
odbywać się będzie od września 2014 do 
czerwca 2016.

Zadanie realizowane jest w ramach pro
jektu „Obywatele dla Demokracji”, prowa
dzonego przez Fundację Stefana Batorego 
we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i 
Młodzieży, finansowanego ze środków Me
chanizmu Finansowego EOG (Europejskie
go Obszaru Gospodarczego) z siedzibą w 
Brukseli. 

Projekt złożył nasz partner i w konkursie 
ofert został on bardzo wysoko oceniony. Do
tyczy on wypracowania polityki antydyskry
minacyjnej ze względu na płeć dla polskich 

organizacji pozarządowych działających w 
zakresie sportu powszechnego i wdrożenie 
jej w 6 organizacjach. Przygotowany zosta
nie także podręcznik wdrażania tej polityki.

Drugim partnerem tego projektu jest is
landzka organizacja Icelandic Youth Asso
ciation (odpowiednik LZS i SZS). W kraju 
tym równość ze względu na płeć w każdym 
aspekcie życia społecznego jest jedną z naj
ważniejszych wartości.

Czy w polskim sporcie i w organizacjach 
z nim związanych istniej dyskryminacja 
kobiet? Odpowiedź brzmi najczęściej – nic 
podobnego nie ma miejsca. Przeczą temu 
jednak liczby. W 17osobowym Prezydium 
PKOl są 2 kobiety, w 60osobowym Zarzą
dzie 4, podobnie jest w polskich związkach 

sportowych, np. w PZPN nie ma żadnej, 
mimo że piłka nożna kobiet jest coraz bar
dziej popularna, 90% polskich trenerów to 
mężczyźni itp. Nasz wspólny projekt ma 
m.in. odpowiedzieć na pytanie – dlaczego 
tak jest? A także na pytanie – dlaczego ak
tywność fizyczna wśród kobiet jest niższa 
niż wśród mężczyzn. Problem ten nie został 
jak dotąd podjęty przez żadną z organizacji i 
instytucji publicznych w Polsce.

Realizacja I etapu w 2014 roku polega na 
opracowaniu koncepcji badawczej, według 
której przeprowadzane są badania fokusowe 
nad formalnymi i nieformalnymi praktyka
mi dyskryminującymi kobiety w polskich 
pozarządowych organizacjach sportu po
wszechnego.

Sport powszechny otwarty dla kobiet – pozwól im działać

„Z myślą o bezpieczeństwie” to ogólno
polska akcja prewencyjna PZU, która ma na 
celu zwiększenie naszej świadomości i wie
dzy na temat bezpieczeństwa. Dla Krajowego 
Zrzeszenia LZS szczególnie ważne jest bez
pieczeństwo podczas aktywności fizycznej 
czy uprawiania sportu. Dlatego przyłączy
liśmy się do niej i podpisaliśmy z PZU 

S.A. umowę na realizację w terminie od 8 
kwietnia do końca tego roku akcji prewen
cyjnej pod nazwą „Bądź rozważny – żyj 
bezpiecznie”. Chcieliśmy przekonać naszych 
członków, i nie tylko, że zachowanie ostroż
ności na ulicy, w wodzie, na słońcu, na 
boisku, podczas jazdy rowerem jest ważne 
bo chroni nas przed groźnymi wypadkami 
a nawet śmiercią. Przygotowaliśmy bogaty 
zestaw różnego rodzaju gadżetów – bre
loków, opasek, workoplecaków, kamizelek 
odblaskowych oraz ulotek.

Wyznaczyliśmy 8 naszych imprez central
nych (turniej „Złota Wieża”, turnieje Mała 
i Duża „Piłkarska Kadra Czeka” chłop
ców i dziewcząt, Ogólnopolskie Igrzyska 

LZS, Rozgrywki dla Seniorów w Łańcucie, 
Wakacje na sportowo i bezpiecznie – 3 
turnusy w Mielnie, Olimpiada Turystyczna 
w Zakopanem) i 2 centralne zgrupowa
nia (zapaśników i lekkoatletów), podczas 
których przygotowaliśmy pokazy pomo
cy przedmedycznej i bezpiecznej jazdy na 
rowerze, stanowiska z materiałami infor
macyjnymi z zakresu prewencji, gadżetami 
odblaskowymi, poradami i prelekcjami na 
temat bezpieczeństwa w wodzie i na dro
gach. Podczas niektórych z nich prezento
wany był także sprzęt ochronny używany 
w sporcie i rekreacji. W sumie rozdaliśmy 
2890 zestawów wspomnianych wyżej gadże
tów oraz kilka tysiące ulotek.

Jako, że jesteśmy stowarzyszeniem o 
dłu giej tradycji, wiele z naszych klubów 
ob chodziło w tym roku swoje jubileusze. 
Składamy im serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów. A oto Jubilaci (wiemy, że 
nie wszyscy):

 •  100 lat MLKS Lechia Sędziszów Mało
pol ski (woj. podkarpackie) – obecnie sek
cja piłkarska i podnoszenia ciężarów,

 •  90 lat LKS Vis Gidle (woj. łódzkie) – piłka 
nożna,

 •  65 lat LKS Przełom Kaniów (woj. śląskie) 
– piłka nożna,

 •  65 lat LKS Czarni Staniątki (woj. mało
polskie) – piłka nożna,

 •  65 lat LKS Górki Śląskie (woj. śląskie) – 

piłka nożna, 
 •  60 lat MLKS Znicz Biała Piska (woj. pod
laskie) – piłka nożna,

 •  60 lat LZS Start Bychowo (woj. dolnoślą
skie) – piłka nożna,

 •  60 lat LKS Wiślanka Grabie (woj. mało
polskie) – piłka nożna,

 •  50 lat KS Obuwnik Prudnik (woj. opol
skie) – jeden z najlepszych w kraju w 
łucznictwie,

 •  45 lat LKS Olimpia Strzyżewko (woj. 
wielkopolskie) – obecnie głównie piłka 
nożna, kiedyś lekkoatletyka, podnoszenie 
ciężarów i strzelectwo,

 •  40 lat ALKS Stal Grudziądz (woj. kujaw
skopomorskie) – najlepszy w kraju klub 
kolarski, 

 •  40 lat LZS Wichrów (woj. opolskie) – 
piłka nożna,

 •  40 lat LKS Sparta Draganowa (woj. pod
karpackie) – piłka nożna, kiedyś też siat
kówka, 

 •  30 lat LKS Świt Barnimie (woj. zachod
niopomorskie) – piłka nożna,

 •  25 lat Budowlani Nowy Tomyśl (woj. 
wielkopolskie) – jeden z najlepszych w 
kraju klubów w podnoszeniu ciężarów,

 •  15 lat UKS Sokół Brzoza (woj. kujawsko
pomorskie) – łucznictwo.

Wspólna Akcja Prewencyjna PZU SA i Krajowego Zrzeszenia LZS

Bądź rozważny – żyj bezpiecznie

gratulacje dla Jubilatów

Bądź rozważny – żyj bezpiecznie
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Na turystycznym szlaku z LZS

Ale ponieważ pieniędzy jest mało to 
imprez i uczestników coraz mniej. Niekiedy, 
np. w woj. lubelskim czy łódzkim, kalendarz 
imprez turystycznych, jest bogatszy od tego, 
który ma Krajowe Zrzeszenie LZS. Ciągle 
jednak są takie, głównie te o bogatej trady
cji, które ściągają setki młodych turystów 
z całego kraju. Ogromna w tym zasługa 
nauczycieli, miłośników turystyki, którzy 
przyjeżdżają do Białego Dunajca, Gdańska, 

Sulejowa, Pińczowa czy Zakopanego z kolej
nym pokoleniem swoich wychowanków. 

W 2014 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
dofinansowano 8 spośród 10 imprez. 
Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski 
w Białym Dunajcu oraz Ogólnopolski 
Zlot TurystycznoEkologiczny „Szlakiem 
Nadpilicznym” w Sulejowie odbyły się bez 
wsparcia ze środków otrzymanych przez KZ 
LZS od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

Jedną z imprez, która od lat cieszy się nie
słabnącym powodzeniem jest Ogólnopolski 
Podhalański Rajd Narciarski LZS, który 
odbywa się na początku marca w Białym 
Dunajcu. W 2014 roku odbył się po raz 
19. Wzięło w nim udział 300 uczestni
ków z 8 województw. Zespoły składające 

się z uczniów szkół podstawowych, gim
nazjalnych i drużyn open rywalizowały w 
4 konkurencjach (wiedza o Podhalu, tor 
przeszkód, bieg sprawnościowy i konkurs 
„Zagroda”). W klasyfikacji województw naj
lepsze było łódzkie, klasyfikację powiatów 
wygrał Powiat Tatrzański. Organizatorami 
rajdu było Krajowe Zrzeszenie LZS przy 
współpracy Małopolskiego Zrzeszenia LZS, 
Urzędu Gminy Biały Dunajec i GOK w 
Białym Dunajcu.

Mały jubileusz świętowała inna popu
larna wśród turystów spod znaku LZS 
impreza. W dniach 2325 maja Ośrodek 
Wypoczynkowy Dresso w Sulejowie położo
ny w starym, malowniczym, sosnowym lesie 
gościł 15. Ogólnopolski Zlot Turystyczno
Ekologiczny „Szlakiem Nadpilicznym”, w 
którym udział wzięło 200 osób z czterech 
województw: łódzkiego, kujawskopomor
skiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego 
(i taka była kolejność w klasyfikacji woje
wódzkiej Zlotu). W programie było wędko
wanie i rozpoznawanie ryb słodkowodnych, 
tor sprawnościowy, rzuty lotką i konkurs 
wiedzy „Z Ekologią na Ty oraz walory przy
rodnicze i turystyczne Ziemi Piotrkowskiej” 
a także wycieczka metodycznokrajoznaw
cza, podczas której trzeba było określić 
kierunki geograficzne za pomocą kompa
su, ocenić odległości, rozwiązać zagadki 
przyrodnicze. W klasyfikacji gminnej rywa
lizowało 11 gmin. Najlepsza okazała się 
Wola Krzysztoporska przed Moszczenicą 
i Sulejowem, wśród powiatów triumfo
wał Piotrków Trybunalski przed Lipnem 
i Pińczowem. Współorganizatorami zlotu 
były Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie, 
Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w 
Sulejowie.

Numer 21. miał tegoroczny Ogólnopolski 
Pieszy Zlot EkologicznoTurystyczny „Bory 
Tucholskie”, który odbył się w dniach 35 
października, wzięło w nim udział 125 osób. 
Młodzież rywalizowała w trzech konkursach 
wiedzy: 1. Obraz turystycznokrajoznawczy 
Borów Tucholskich, 2. Jeziora, rzeki i lasy 
w Polsce. Krajoznawstwo na tych obsza
rach, 3. Zadanie turystyczne: rozpoznawa
nie roślin i zwierząt. Udział w zlocie to nie 
tylko konkursy wiedzy, ale także znakomita 
zabawa. W przepięknym ośrodku „Zacisze” 

w Suchej, otoczonym z trzech stron jezio
rami, na uczestników czekało wiele innych 
atrakcji. Rywalizowali w rzucie podkową, 
uczestniczyli w lekcji tenisa ziemnego oraz 
przetestowali wszystkie stanowiska pod
czas otwarcia nowej ścieżki rekreacyjnej. 
Rozegrali mecze w piłkę nożną i piłkę siat
kową. Zabawę zakończyło wspólne ognisko 
z pieczeniem kiełbasek.

Z kolei XXVI Ogólnopolski Rajd Pieszy 
LZS (1618 października) „Szlakiem kultu
ry – szlakiem cystersów” rozpoczynał się 
w Pińczowie a metę miał w Chrobrzu leżą

cym w Dolinie Nidy, gdzie uczestników 
gościł Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Bolesława Chrobrego. Szko
ła od lat znana z tradycji turystycznej, jej 
uczniowie w wielu rajdach i zlotach zajmują 
czołowe miejsca w klasyfikacji indywidu
alnej i drużynowej. Poza konkurencjami 
rajdowymi organizatorzy przygotowali dla 
uczestników wycieczkę turystycznokrajo
znawczą do Sandomierza. Turyści zwiedzili 
m.in.: kościół św. Jakuba, Ratusz, Katedrę, 
Dom Długosza, Rynek, przeszli malowni
czym wąwozem Podwale. Po zakończonej 
wycieczce drużyny zlotowe otrzymały zada
nia turystyczne związane z Sandomierzem. 
W rajdzie wzięło udział 80 osób.

Najstarszą imprezą w wymienianym gro
nie jest Ogólnopolski Zlot Turystów na 

W tym roku odbyło się 10 ogólnopolskich imprez turystycznych, których udział wzięło prawie 1350. Niestety, żadna z nich nie otrzymała 
wsparcia finansowego z Ministerstwa Sportu i Turystyki, choć złożyliśmy wnioski o dofinansowanie Ogólnopolskiego Podhalańskiego 
Rajdu Narciarskiego w Białym Dunajcu oraz Finału Centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy TurystycznoKrajoznawczej LZS. 

Od wielu już lat w resorcie traktuje się turystykę jako usługę dla ludności i branżę gospodarczą. Są na szczęście jednak instytucje i samo
rządy, które wspierają organizację imprez turystycznych na swoim terenie oraz udział młodych turystów w wielu imprezach ogólnopolskich. 
Organizację naszych imprez od lat dofinansowuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Najpopularniejsze imprezy
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Lubelszczyźnie. W tym roku odbył się 
po raz 49. Ponad 120 turystów w dniach 
68 czerwca gościła miejscowość Łukcze, 
nad jeziorem Łukcze, na Pojezierzu 
Włodawsko – Łęczyckim. W programie 
były testy z zakresu ekologii, wiedzy kra
joznawczej o Lubelszczyźnie i bezpie
czeństwa ruchu drogowego. Na wycieczce 
pieszej musieli wykazać się znajomością 
wyznaczania azymutu, znaków topogra
ficznych i oceną odległości na oko. Na 
plaży rywalizowali na bardzo ciekawym 
torze przeszkód. Kolejnymi konkurencja
mi były: pokaz artystyczny, mini tenis 
ziemny i bule. Wieczory spędzali na śpie
wach i tańcach – już poza rywalizacją 
zlotową. Wielu umawiało się już na 50., 
jubileuszowy zlot.

Pozostałe ogólnopolskie imprezy tury
styczne, które odbyły się w 2014 roku 
to: Ogólnopolski Zlot Organizatorów 
Turystyki i Młodzieży w Niechorzu (30 
maja – 1 czerwca), w którym udział wzięło 
130 osób; Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
rzeką Pilicą (1213 lipca) z udziałem 46 
osób; Ogólnopolski Rajd Rowerowy po 
Ziemi Dobrzyńskiej – Dobrzyń – Skępe 
(2627 lipca), na który wybrało się 50 
osób; 26 września w Sulejowie odbył 
się Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd 
Rowerowy z udziałem 90 osób.

Przyglądając się młodzieży zlotowej, jej 
zaangażowaniu, chęci poznania własnego 
kraju, pracy opiekunów może warto by 
Komisja Turystyki RG KZ LZS zastanowiła 
się nad wyróżnianiem najlepszych sekcji 
turystycznych, indywidualnych turystów 
i opiekunów. Podobnie jak nagradza się 
uczestników współzawodnictwa sportowe
go. Może warto wprowadzić coś w rodzaju 
Grand Prix LZS w Turystyce? Podniesie to 
rangę turystyki kwalifikowanej w naszym 
Zrzeszeniu. 

Może warto się również zastanowić nad 
zorganizowaniem jednej czy dwóch kilku
dniowych imprez turystycznych, w atrak
cyjnych miejscach i z ciekawym progra
mem dla osób starszych. Turystyka piesza, 
ta z kijkami i bez, to znakomita forma 
rekreacji, która podnosi sprawność fizycz
ną seniorów, a przede wszystkim wyciąga 
ich z domu. Poza tym, kiedy jak nie na 
emeryturze można zrealizować marzenia 
o poznawaniu własnego kraju. Może warto 
też zorganizować szkolenia dla seniorów w 
tej dziedzinie? Na pewno wielu doświad
czonych działaczy turystycznych LZS ma 
też inne pomysły. Napiszcie do nas.

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Turystyczno-
Krajoznawcza LZS – Zakopane 2014

W dniach 79 listopada w Zakopanem 
odbył się Finał Centralny XXXI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
TurystycznoKrajoznawczej   LZS.   Organiza
torami imprezy było Krajowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe przy współ
udziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Małopolskiego Zrzeszenia LZS 
w Krakowie. Finał poprzedziły eliminacje 
wojewódzkie.

Celem imprezy było pogłębienie umiejęt
ności uprawiania turystyki kwalifikowanej, 
zapoznanie z walorami krajoznawczymi i 
historycznymi Łotwy, Estonii, Polski i regio
nu Karpat oraz upowszechnianie wiedzy o 
Unii Europejskiej. 

W imprezie wzięło udział 200 osób. 
Ponad 100 uczestników wystartowało w 
rozgrywce konkursowej, poza konkursem 
startowało 60 osób, zaś pozostałą grupę sta

nowili sędziowie, organizatorzy oraz wycho
wawcy i opiekunowie. Startowali przedsta
wiciele 10 województw: kujawskopomor
skiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 
małopolskiego, podkarpackiego, podlaskie
go, warmińskomazurskiego, wielkopolskie
go i zachodniopomorskiego.

Olimpiadę rozpoczął pisemny test – 
uczestnicy odpowiadali na 60 pytań doty
czących wiedzy o Unii Europejskiej, walo
rach krajoznawczych Polski, Karpat, Tatr i 
Podhala, historii i geografii Łotwy i Estonii 
a także na 15 pytań z topografii, musieli 
rozwiązać zadanie z kreślenia profilu terenu 
i wyznaczania marszruty wg azymutu oraz 
odpowiedzieć na 4 pytania z zakresu pierw
szej pomocy przedmedycznej. Pytania, 
szczególnie dotyczące państw bałtyckich, 
sprawiły uczestnikom sporo problemów, bo 
naprawdę nie były proste. Ale z drugiej stro
ny wszyscy, którzy zdecydowali się na udział 

w tym konkursie znali przecież zakres tema
tyczny testu wcześniej.

Następnego dnia osoby startujące w olim
piadzie musiały przejechać rowerowy tor 
przeszkód i określić odległość przedmiotów 
w terenie. Zawody te odbyły się na obiek
tach campingu „Pod Krokwią”, a poprzedził 
je pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej 
i bezpiecznej jazdy na rowerze. 

W ścisłym finale znalazło się 9 osób. Troje 
reprezentowało woj. zachodniopomorskie – 
Joanna Suleja, Tomasz Gotowała i Marcin 
Gierzkiewicz, trzy osoby woj. wielkopolskie 
– Kamil Terlecki, Mateusz Duda i Julia 
Seidel oraz Katarzyna Lewiak z woj. łódz
kiego, Anna Maksymowicz z woj. lubel
skiego i Daniel Kopeć z woj. lubuskiego. 
Do wyłonienia trójki na podium potrzeb
na była dogrywka. XXXI finał wygrała 
Katarzyna Lewiak, drugie miejsce zaję
ła Anna Maksymowicz a trzecie Joanna 
Suleja. 

Dziewiątka finalistów otrzymało nagrody 
rzeczowe. W klasyfikacji powiatowej i woje
wódzkiej drużyny otrzymały puchary.

Klasyfikację powiatów wygrały 
Szamotuły, przed Stargardem Szczecińskim 
i Szczecinem (sklasyfikowano 23 powiaty), 
a wojewódzką: woj. wielkopolskie przed 
zachodniopomorskim i łódzkim.

W czasie wolnym, w tzw. podgrupach 
uczestnicy zwiedzali Zakopane i okolice, 
wędrowali po górach – w tym roku „modna” 
była Gubałówka, Giewont, Morskie Oko, 
Kasprowy Wierch, Rusinowa Polana, 
Kalatówki. A że pogoda sprzyjała, było cie
pło i bezdeszczowo nikt nie siedział w poko
jach hotelowych.
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Prawie 100 zawodników z Polski i 
litewskiego miasta Marijampole rywa
lizowało w XV Międzynarodowym 
Turnieju Młodzików o Puchar 
Wice mistrza Olimpijskiego Piotra 
Stępnia, który odbył się w dniach 89 
listopada w Piotrkowie Trybunalskim.

Młodzi zapaśnicy walczyli w dziesięciu kategoriach wago
wych, w wielu z nich dominowali zapaśnicy piotrkowskiego 
Atletycznego Klubu Sportowego. Podopieczni trenera Mariusza 
Pawłowskiego zwyciężyli także w klasyfikacji drużynowej, 
najważniejszą nagrodę indywidualną, czyli tę dla najlepszego 
zawodnika turnieju, także „zgarnął” zawodnik piotrkowskiego 
klubu Jakub Łysoń, który okazał się bezkonkurencyjny w kate
gorii do 42 kg.

3 listopada 2014 roku zmarł w 
wieku 72 lat Wiesław Stempień 
założyciel, wieloletni działacz, 
trener i wychowa wca Ludowego 
Klubu Sportowego Mazowsze 
Teresin. 

Był zapaśnikiem w stylu wolnym i kla
sycznym. Podczas swojej kariery sportowej 
reprezentował barwy klubów KS Stal Ożarów 
oraz LZS Ołtarzew. W 1965 roku był współ

założycielem Ludowego Klubu Sportowego 
Mazowsze Teresin, utworzył też wtedy sekcję 
zapaśniczą i został jej pierwszym trenerem. 
Przez wiele lat swej pracy trenerskiej wycho
wał wielu wspaniałych ludzi, zawodników, 
trenerów i działaczy sportowych. Dzięki 
swej ogromnej determinacji i zaangażowa
niu z maleńkiego wiejskiego klubu, uczynił 
Mazowsze Teresin jednym z wiodących klu
bów zapaśniczych w Polsce. 

Od najmłodszych lat pokazywał, że mimo 
wielu przeciwnościom losu, on nigdy się 

nie poddawał i zawsze chciał żyć pełnią 
życia. Mimo, iż stracił prawą dłoń, nie prze
szkodziło mu to w rozpoczęciu treningów 
zapaśniczych i rozpoczęciu udanej karie
ry sportowej. Umiał też udanie pogodzić 
karierę sportową z nauką, uzyskał wykształ
cenie prawnicze i przez wiele lat pracował 
w wyuczonym zawodzie. Zawsze wspierał 
klub dobrą radą, uczestniczył czynnie w 
jego życiu. Jego pasję w Mazowszu Teresin 
kontynuują jego wychowankowie, bez niego 
nie było by tego klubu.

Młodzi zapaśnicy rywalizowali pod okiem mistrza

Spotkanie podsumowujące działalność sportową Świętokrzy
skiego Zrzeszenia LZS w 2014 roku odbyło się 7 listopada br. w 
Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Były 
nagrody, wyróżnienia i wielu znamienitych gości, w tym m.in. 
Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Wa
cław Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS. Spotkanie pro
wadził Jerzy Kula, przewodniczący RW ŚZ LZS. Nagrodzono 42 
zawodników, którzy zdobyli medale mistrzostw Polski, Europy i 
świata. Wyróżniono 23 trenerów i szkoleniowców oraz 19 najlep
szych klubów sportowych.

Wśród uhonorowanych sportowców znaleźli się m.in.: Karoli
na Kołeczek, znakomita płotkarka z UKS Dwójka Sandomierz, 
Maciej Fałdziński i Rafał Dobrowolski, łucznicy Stelli Kielce, 
Adrianna Jędrzejczyk, bokserka Skalnika Wiśniówka, Agniesz
ka Filipowska i Mateusz Borkowski, biegacze LKB Rudnik czy 
Agnieszka Król, zapaśniczka Znicza Podzamcze Chęcińskie.

Jerzy Kula podziękował zawodnikom, trenerom i działaczom za 
pracę i za sukcesy w 2014 roku. Marszałek Adam Jarubas powie
dział: Trudno wyobrazić sobie nasz sport bez Ludowych Zespołów 
Sportowych. Serdecznie dziękuję wam za to, co robicie a robicie to 
bardzo dobrze. Kłaniam się przed waszym wysiłkiem. My też stara-
my się pomagać. W ostatnich latach poprawiono strukturę sportową 
w całym regionie. Powstało 15 stadionów, 30 boisk, 24 pełnowymia-
rowe hale i sale sportowe. W każdym powiecie wybudowano basen.

W dniach 1415 listopada 2014 r. w Namysłowie odbył się I 
Międzynarodowy Memoriał im. Witka Prociaka oraz Patryka 
Żymańczyka w zapasach stylu wolnym. Zawody miały na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie tragicznie zmarłych zawodników 
Orła Namysłów, którzy zginęli w wyniku wypadku samochodo
wego 9 grudnia 2013 r. w drodze na pokaz zapaśniczy dla mło
dzieży szkolnej. Na starcie zawodów stanęło 110 zawodników z 
19 klubów z trzech krajów (Ukraina, Niemcy, Polska).

Witek Prociak (rocznik 94) był reprezentantem Polski na wie
lu imprezach, w tym mistrzostwach świata, mistrz i medalista 
mistrzostw Polski, ogromnie utalentowany zawodnik. Był wiel
ką sportową nadzieją Namysłowa. Patryk Żymańczyk (rocznik 
95) z racji mniejszego stażu treningowego nie miał jeszcze takich 
sukcesów sportowych, ale był bardzo ambitny i zaangażowany, i 
z czasem zapewne osiągnąłby sukcesy.

Ukrainę na zawodach reprezentował klub Champion ze Zba
raża, Niemcy klub VfL Neckargartach Ringen – w tym klubie w 
lidze niemieckiej dwa sezony występował Witek Prociak. 

Zmagania sportowców oglądała bardzo duża liczba kibiców 
i zaproszonych gości (w tym rodzice i rodzeństwo, rodziny, 
sympatie, przyjaciele Witka i Patryka). Zawody zaszczycił swo
ją obecnością prezes PZZ Grzegorz Pieronkiewicz, wiceprezes 
Maciej Zakowicz oraz władze miasta, powiatu Namysłów i dy
rektor Zespołu Szkól Rolniczych w Namysłowie Jacek Pietroszek 
– szkoły, do której uczęszczali zawodnicy.

W przerwie zawodów delegacje klubów i zaproszonych gości 
udały się na cmentarz w celu złożenie wiązanek kwiatów i zapa
lenia zniczy. Podczas uroczystego otwarcia uczestnicy I Memo
riału uczcili minutą ciszy pamięć zawodników, a wiceprezes PZZ 
Maciej Zakowicz na ręce rodziców przekazał pośmiertnie Złote 
Gwiazdy PZZ z Diamentami, najwyższe odznaczenie Polskiego 
Związku Zapaśniczego. W kategoriach memoriałowych tj. do 63 
kg (kat. Witka) i do 69 kg (kat. Patryka) medalistów nagradzali 
rodzice zawodników. 

Od strony sportowej zawody zdominowali zawodnicy z Orła 
Namysłów, którzy zajęli I miejsce w punktacji drużynowej, II wy
walczyli goście ze Zbaraża a III zajął LKS Ceramik Krotoszyn. 

Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS  
podsumowało sportowy rok 2014

Odszedł Wiesław Stempień

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
łódzkie/opolskie/mazowieckie

Memoriał Witka Prociaka i Patryka 
Żymańczyaka
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Już od wielu lat w listopadowy weekend 
LKS POM Strzelce Krajeńskie organizu
je na swoim terenie zawody w kolarstwie 
przełajowym. Tak też było i tym razem. 22 
listopada kolarze ścigali się w Zwierzynie 
w Ogólnopolskim Wyścigu Przełajowym o 
Puchar Wójta a 23 listopada w Strzelcach 
rozegrano ósmą edycję Pucharu Polski o 
Puchar Burmistrza Strzelec Krajeńskich. 

Największe emocje w Zwierzynie wywołał 
wyścig elity mężczyzn, w którym wystar
towali Marek Konwa (wychowanek Trasy 
Zielona Góra) i Kacper Szczepaniak 
(wychowanek LKS POM). Po emocjonują
cym wyścigu przed własną publicznością, 
wygrał mieszkaniec Zwierzyna. 

Wyścigi zaliczane do klasyfikacji 
Pucharu Polski odbyły się tradycyjnie na 
obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego, Zespołu Szkół i terenach 
przyległych do Publicznego Gimnazjum w 

Strzelcach. Chłodny i zimny dzień spo
wodował, iż na trasie wyścigu mało było 
kibiców i sympatyków kolarstwa. Niestety 
z powodu choroby nie wystartował Kacper 
Szczepaniak a w tej sytuacji klasą dla siebie 
w wyścigu elity był Marek Konwa. W pozo
stałych kategoriach triumfowali: młodziczki 
– Martyna Krefta (Baszta Bytów), młodzicy 
– Kacper Siński (Huragan Żagań), juniorki 
młodsze – Aleksandra Trzebińska (UKS 
Koźminianka Koźminek), juniorzy młodsi 
– Mikołaj Konieczny (KKS Gostyń), junior
ki – Patrycja Lorkowska (GKS Cartusia), 
juniorzy – Tomasz Rzeszutek (Baszta 
Bytów), elita kobiet – Aleksandra Zabrocka 
(Baszta Bytów), masters I (do 40 lat) – Rafał 
Chmiel (Strzelce Krajeńskie), masters II 
(pow. 40 lat) – Robert Bondaryk. 

Zarówno w Zwierzynie jak i w Strzelcach 
przed startem do pierwszego wyścigu odby
wały się zawody dla najmłodszych adeptów 

kolarstwa. Choć to najmniejsi zawodnicy 
to wyścigom towarzyszyły emocje i doping 
kibiców – jak w elicie!

Nagrody i puchary dla najlepszych wrę
czali: wicewojewoda Jan Świrepo, burmistrz 
Strzelec Krajeńskich Wiesław Sawicki, pre
zes LZ LZS Jan Graliński, dyrektor BGŻ 
w Strzelcach Jolanta Tutko oraz legenda 
polskiego kolarstwa – Lech Piasecki.

Już od 13 lat w Goreniu Dużym rocz
nicę odzyskania niepodległości świętują 
na sportowo. Powiatowe Biegi Przełajowe 
przyciągają co roku około 400 uczestni
ków ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Organizatorami imprezy są: Kujawsko
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu, 
Urząd Gminy w Baruchowie, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS we Włocławku, „Zielona 
Szkoła” w Goreniu Dużym.

Atmosfera zawodów jest zawsze bardzo 
gorąca, mimo że pora roku nie zawsze 
temu sprzyja. Tej jesieni, nad goreńskie 
trasy biegowe nadciągnęły deszczowe 
chmury. Nie było to jednak problemem 
dla młodych i ambitnych sportowców. 
Tym bardziej, że po wyczerpującym biegu 
na zawodników czekała pyszna grochów
ka. A pod drewnianą wiatą, przy komin
ku, można było ogrzać zmarznięte dłonie.

Biegaczy podzielono na pięć grup wie
kowych chłopców i dziewcząt. Maluchy 
miały do pokonania dystans 250 m, dzieci 
starsze dystanse: 400 m i 600 m a mło
dzież gimnazjalna odległości 1000 m i 
1200 m. Najliczniejszą grupę zawodników 
stanowiły dzieci ze szkół podstawowych 
i to właśnie wśród małych sportowców 
emocje były największe. Drużynowo biegi 
wygrali zarówno wśród szkół podsta
wowych jak i gimnazjów uczniowie z 
Baruchowa.

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/lubuskie/kujawsko-pomorskie

Weekend z kolarstwem przełajowym w Strzelcach Krajeńskich

XIII Biegi Przełajowe
w Goreniu Dużym Kaszub Cup 2014 w Luzinie

Kaszub Cup 2014 to cykl halowych tur
niejów piłkarskich dla poszczególnych 
kategorii wiekowych odbywających się w 
Hali WidowiskowoSportowej im. Mar
szałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie.

W pierwszym turnieju, który odbył się 16 
listopada wystąpiło ponad 250 młodych pił
karzy. W zawodach uczestniczyło 18 drużyn 
z terenu całej Północnej Polski. Najlepszym 
zawodnikiem tego turnieju wybrano Oska
ra Tredera z UKS Dragon Bojano, a najlep
szym bramkarzem Marcela Makizjańskie
go z Gwardii Koszalin.

Na drugi turniej, który odbył się 22/23 li
stopada br. do Luzina zjechały 24 drużyny 
z rocznika 2005/6 z 5 województw aby ry
walizować o statuetki kaszubskiego olbrzy
ma „Stolema” ufundowane przez Jarosława 
Wejera, wójta Gminy Luzino. 

Po 20 godzinach rywalizacji najlepszą 
drużyną turnieju okazała się drużyna Choj
niczanki II, która w wielkim finale pokonała 

Jantara Ustka. Trzecie miejsce zajęła Choj
niczanka I.

Dzięki licznym sponsorom wszystkie 
drużyny uczestniczące w turnieju otrzyma
ły nagrody i upominki, a najlepsza trójka 
komplet sprzętu sportowego ufundowanego 
przez obecnego na turnieju, pana Krystiana 
Węsierskiego (KKW TRADING Sp. z o.o.). 
W uroczystości wręczenia nagród uczest
niczyli: Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT 
Luzino, Rafał Kaczmarczyk – b. znakomity 
piłkarz, reprezentant Polski oraz Adam Ga
las dyrektor zarządzający Pomorskiej Ko
munikacji Samochodowej. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju or
ganizatorzy wybrali: Jakuba Staniszew
skiego – KP Gdynia, bramkarzem Jakuba 
Karczewskiego – GOSRiT Luzino. Królem 
strzelców turnieju został Alan Klim – Po
lonia Gdańsk. 

Turnieje Kaszub Cup objęte są patrona
tem honorowym m.in. przez: Ryszarda Sta
churskiego, Wojewodę Pomorskiego, Ka
zimierza Plocke, Wiceministra Rolnictwa, 
Mieczysława Struka, Marszałka Wojewódz
twa Pomorskiego, Magdalenę Kołodziej
czak – przewodnicząca Pomorskiego Z LZS, 
Polski Związek Piłki Nożnej i Wójta Gminy 
Luzino, Jarosława Wejera. 

Piłkarskie będą też następne tygodnie – 
przed kibicami turnieje kolejnych roczni
ków.



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

Dziękujemy:

Zapraszamy do wspierania działalności  
Ludowych Zespołów Sportowych w 2015 roku

 działaczom za pasję z jaką walczą o to by sport nie został zepchnięty na dalszy plan;
 trenerom za ogrom włożonej pracy i wychowywanie naszej sportowej młodzieży 

w duchu fair play
 sportowcom za sukcesy i emocje jakich nam przysparzają

 wolontariuszom za to, że poświęcają swój wolny czas pracując na rzecz 
naszego stowarzyszenia

 pracownikom za rzetelne i kompetentne wykonywanie swoje pracy
 Ministerstwu Sportu i Turystyki za owocną współpracę


