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27 października br. Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnęła konkurs „Sportowa Gwiazda” 2014. Wybieraliśmy 
najciekawsze inicjatywy upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim. Była to szósta edycja tego konkursu. 

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim

„Sportowa Gwiazda” 2014 rozstrzygnięta!

Co roku zmieniają się nieco zasady i za-
dania konkursu. Podobnie było i tym ra-
zem. Świadczy to o tym, że nasze Zrzeszenie 
szybko reaguje z jednej strony na potrzeby 
lokalnych środowisk, z drugiej na priorytety 
w polityce ministerstwa.

W ubiegłym roku organizatorzy konkursu 
(MSiT i Krajowe Zrzeszenie LZS) prefero-
wali imprezy zorganizowane na „Orlikach”, 
bowiem wszystkim zależy by były one wła-
ściwie wykorzystywane i tętniły życiem. W 
tym roku preferowane były imprezy sporto-
we dla wszystkich – dzieci, młodzieży, osób 
starszych. Miały one pokazać, że sport łączy 
pokolenia.

Przypomnijmy najważniejsze wymogi 
konkursowe. Mogą w nim uczestniczyć wy-
łącznie jednostki z osobowością prawną do 
szczebla gminnego. Imprezy musiały odbyć 
się od 1 maja do 30 września br. W konkur-
sie nie mogli uczestniczyć laureaci z trzech 

ostatnich edycji. Zgłoszone inicjatywy po-
winny mieć także wsparcie samorządów lo-
kalnych, dyrekcji szkół, innych organizacji 
pozarządowych, w miarę możliwości być 
innowacyjne i odpowiednio promowane.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 98 
inicjatyw. Do finału Komisje Wojewódzkie 
zakwalifikowały 32 inicjatywy (po dwie z 
każdego województwa). 

27 października Komisja Krajowa, po za-
poznaniu się z dokumentacją, ustaliła ran-
king od 1 do 32 miejsca. Każdy z jurorów 
miał do dyspozycji 160 punktów. Zwycięzcy 
tegorocznego konkursu otrzymali ich 977, 
zdobywcy drugiego miejsca 965, a trzeciego 
917. Po raz pierwszy zdarzyło się, że cztery 
inicjatywy, z Mochowa i Daleszyc oraz Gro-
nowa i Osieczna, uzyskały taką samą ilość 
punktów i zajęły ex aequo 18/19 miejsce i 
27/28.

W Komisji Krajowej zasiadali: Tadeusz 
Rożej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, Wacław Hurko i Józef Poterucha, 
wiceprzewodniczący Rady Głównej Kra-
jowego Zrzeszenia LZS, Krzysztof Piasek, 

sekretarz RG KZ LZS, przewodniczący ko-
misji, Zdzisław Wawrzewski, skarbnik RG 
KZ LZS, Marek Cisek, przewodniczący GKR 
KZ LZS, Jacek Kucybała, członek Prezydium 
RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka, redakcja 
„Wiadomości Sportowych”, sekretarz kon-
kursu.

Finaliści konkursu zorganizowali im-
prezy sportowe dla ponad 15 tys. osób. 
Były wśród nagrodzonych projektów impre-
zy, w których udział brało 80 czy 150 osób, 
ale i takie gdzie w różnych konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych startowało ponad 
500 osób. Organizatorzy potrafili też przy-
ciągnąć na mecze piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki, siatkonogi, czy na biegi w gu-
mofilcach przez przeszkody tysiące kibiców. 

Tegoroczny konkurs był mniej zróżnico-
wany niż ubiegłoroczny – wiele inicjatyw 
prezentowało ten sam poziom. Zdecydo-
wanie wyróżniała się jedynie pierwsza 10. 
Mniej niż w poprzednich konkursach było 
turniejów piłkarskich, bo choć piłka noż-
na to najpopularniejszy sport uprawiany 
w naszym Zrzeszeniu, to upowszechnianie 
aktywności fizycznej nie powinno się do 
niej ograniczać. I to pokazali tegoroczni 
finaliści. Było sporo siatkówki na trawie i 
plażowej, koszykówki, wiele ciekawych za-
baw i gier. Na turniejach gminnych, w któ-
rych uczestniczyła młodzież i dorośli było 
bardzo popularne w środowisku wiejskim 
przeciąganie liny, wyciskanie odważnika (po 
raz pierwszy chyba w tej konkurencji brały 
udział także kobiety), toczenie opony trak-
torowej czy bieg farmera, czyli przenoszenie 
ciężkich przedmiotów. Wiele festynowych 
zmagań pokazało, że organizatorzy mają 
duże poczucie humoru proponując takie 
konkurencje jak rzut wałkiem, w którym 
startujące kobiety podzielono na mężatki i 
panny, rozbijanie batem jajka, przeciąganie 

skakanki przez rękaw bluzki lub koszuli czy 
też obieranie ziemniaków na czas dla panów.

W tym roku do finału zakwalifikowało 
się kilka znanych w kraju ludowych klubów 
sportowych, które w atrakcyjny sposób po-
trafiły promować swoje sporty – podnosze-
nie ciężarów, zapasy, saneczkarstwo.

Nasz konkurs pokazał przede wszystkim, 
że najlepsze imprezy sportowo-rekreacyjne 
organizuje się tam, gdzie angażuje się do 
współpracy jak największą ilość organiza-
cji pozarządowych oraz tam gdzie sport w 
każdym jego wymiarze jest wspierany przez 
lokalne władze.

I ostatnia uwaga. By komisja konkursowa 
mogła sprawiedliwie ocenić projekt musi on 
być dobrze udokumentowany – wystarczy 
w regulaminie konkursy przeczytać za co 
otrzymuje się punkty i według nich napisać 
sprawozdanie i dołączyć odpowiednie doku-

menty. Tylko tyle i aż tyle. Niestety wielu or-
ganizatorów do poprawności dokumentacji 
nie przywiązuje wagi, dlatego też ich inicja-
tywy zajmują odległe miejsca.

Z tegorocznymi laureatami spotkamy się 
na podsumowaniu konkursu, które odbę-
dzie się 15 listopada w Warszawie. Serdecz-
nie zapraszamy.

Obok publikujemy wyniki konkursu, a na 
kolejnych stronach opis imprez, które znala-
zły się wśród 32 najlepszych.
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Prawie 600 osób spędziło aktywnie czas 
28 września podczas imprezy na Orliku w 
Bujnach pod hasłem „Gminne Spotkania 
Rodzinne – Razem zdrowo i wesoło. Orliko-
we Szaleństwo 2014”. 

Jak piszą organizatorzy, w ostatnich latach 
zanika na wsi tradycja wspólnej zabawy – fe-
styny, mecze, zawody sportowe organizowa-
ne są sporadycznie, tylko na mecze piłkar-
skie lokalnych drużyn przychodzą jeszcze 
kibice. Sport i ruch wypiera telewizja i kom-
putery. 

Do wyjścia na boisko i do odrobiny wy-
siłku fizycznego „zmusić” może ludzi jednie 
atrakcyjny program imprezy. I taki przygo-
towali organizatorzy, którzy do współpracy 
zaprosili Gminne Zrzeszenie LZS w Woli 
Krzysztoporskiej, wójta tej gminy, SP i ZSR 
CKP w Bujnach, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Piotrkowie Trybunalskim, OSP w 
Bujnach, Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysz-
toporskiej, Stowarzyszenie Wawrzyn z Bu-

jen, KGW Bujny i księdza proboszcz parafii 
Bujny i Bogdanowo.

Każdy, bez względu na wiek i płeć, znalazł 
na tej imprezie coś interesującego. Dla dzieci 
były dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, plac 
zabaw; dla młodzieży – turniej piłki nożnej 
(I Turniej Integracji Parafialnej Piłki Nożnej 
Gminy Wola Krzysztoporska), siatkówki, 
rzuty do kosza, mocowanie na macie i rzuty 
lotką; dla rodzin – konkurencje sportowo-
rekreacyjne, marsz nordic walking (nawet 
bez kijków); dla wszystkich – konkurs siła-
cza, tenisa stołowego na robo pongu oraz 
zabawa przy muzyce. 

Przez godzinę juniorzy i seniorzy tańczyli 
zumbę. Endorfiny udzieliły się wszystkim i 
były „napędem” na resztę dnia, a to zasłu-
ga niezwykle charyzmatycznej instruktorki 
Małgorzaty Golec. Były też pokazy samo-
obrony, podnoszenia ciężarów i występ 
szkolnego zespołu muzycznego.

Zorganizowano także „Kącik malucha”, 
gdzie rodzice chcący wziąć udział w zawo-
dach mogli pod opieką zostawić swoje po-
ciechy.

Trasa marszu nordic walking wynosiła 2 
km, nagrodę specjalną otrzymała rodzina, 
która zgłosiła się najliczniej, przy czym tylko 

jeden z członków rodziny musiał mieć kij-
ki. W zawodach wzięło udział ok. 80 osób. 
Atmosfera była znakomita, tworzyli ją za-
wodnicy i kibice dopingując maszerujących 
w różnych miejscach przejścia tego nieco-
dziennego „orszaku”. W zabezpieczeniu tra-
sy pomagali strażacy z OSP w Bujnach.

Organizatorzy przewidzieli, że festyn bę-
dzie trwać kilka godzin – konieczny był więc 
poczęstunek, który przygotowali uczniowie 
technikum żywienia i gospodarstwa domo-
wego ZSR CKP Bujny (grochówka), ciasta 
jak to w zwyczaju dostarczyły panie z KGW, 
a smalczyk z chlebkiem i ogórkiem Stowa-
rzyszenie Wawrzyn. 

Wielką frajdą dla najmłodszych było 
malowanie twarzy – pod koniec festynu 
po boisku biegały więc wszystkie dzieci z 
namalowanym na twarzy motylkiem, kot-
kiem, tygryskiem. Ale prawdziwe „orlikowe 
szaleństwo” miało miejsce na zakończenie 
festynu, a była to kąpiel dzieciaków w gaśni-
czej pianie, którą rozpylili strażacy. 

Największą nagrodą dla organizatorów 
były pytania uczestników opuszczających 
wieczorem Orlika – kiedy kolejna impreza? 

1.  LUKS „Gryf ” Bujny, woj. łódzkie
2.  Stowarzyszenie Sportowe LKS 

„Fortuna” Obora, woj. dolnośląskie
3.  GLKS „Granica” Lubycza Królewska, 

woj. lubelskie
4.  Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS  

w Gołańczy, woj. wielkopolskie
5.  LKS „Piast” Łapanów,  

woj. małopolskie
6.  LKS „Ciężkowianka” Jaworzno,  

woj. śląskie
7.  Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn, 

woj. wielkopolskie
8.  Ludowy Karwodrzański Klub 

Sportowy w Karwodrzy,  
woj. małoplskie

9.  Rada Gminna Zrzeszenia LZS  
w Kłodzku, woj. dolnośląskie

10.  OSP w Turośni Dolnej,  
woj. podlaskie

11.  Atletyczny Klub Sportowy Piotrków 
Trybunalski, woj. łódzkie

12.  MLUKS „Mokasyn” Płoty,  
woj. zachodniopomorskie

13. LKS Przecław, woj. zachodniopomorskie
14.  Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, 

woj. warmińsko-mazurskie
15.  MLKS „Wissa” Szczuczyn,  

woj. podlaskie
16.  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój 

Kultury i Sportu w Tokarni,  
woj. świętokrzyskie

17.  Fundacja „Dystans” Mazuchówka gm. 
Wydyminy, woj. warmińsko-mazurskie

18-19.  LKS „Sparta” Mochowo,  
woj. mazowieckie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Daleszycach, woj. świętokrzyskie

20.  GKS „Ikarus-Sokół” Tuszów-Malinie, 
woj. podkarpackie

21. LUKS „Olimp” Miłocin, woj. lubelskie

22.  UKS „Cyprianka” w Cypriance,  
woj. kujawsko-pomorskie

23. LKS „Orzeł” Namysłów, woj. opolskie
24.  LUKS „Piast” w Borkowie Kościelnym, 

woj. mazowieckie
25.  Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Strzelec” Frysztak, woj. podkarpackie
26. LKS „Sokół” Orzech, woj. śląskie
27-28.  UKS „Żak” Gronowo,  

woj. kujawsko-pomorskie
 UKS „Drzewiarz” Osieczna,  
woj. pomorskie

29.  UKS „Nowiny Wielkie” w Nowinach 
Wielkich, woj. lubuskie

30.  Gminny Związek LKS Nysa,  
woj. opolskie

31.  Gminne Zrzeszenie LZS  
w Skarszewach, woj. pomorskie

32.  Lubuski Klub Sportowy „Lubusz” 
Słubice, woj. lubuskie

LUKS „Gryf” Bujny, woj. łódzkie

Orlikowe Szaleństwo
1.
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Festyn zaszczycili swoją obecnością: wójt 
gminy Wola Krzysztoporska Roman Droz-
dek, w-ce przewodniczący Wojewódzkiego 

Zrzeszenia LZS Zdzisław Wawrzewski, któ-
rzy byli jednocześnie sponsorami pucharów 
i nagród rzeczowych. Nagrody w konku-
rencjach sportowych ufundował przewod-
niczący Sejmiku Województwa Łódzkiego 
a zarazem przewodniczy Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Łodzi Marek Mazur. 

Nasz konkurs nosi tytuł „Sportowa 
Gwiazda” – czy były takie na tym festynie? A 
jakże – to zawodnicy „Gryfa”, który specjali-
zuje się w podnoszeniu ciężarów i należy do 
krajowej czołówki. 

Jaki więc jest przepis na dobrą imprezę 
sportową? Pomysł, wsparcie władz, pomoc 
innych organizacji pozarządowych, dobra 
promocja projektu (tu była informacja w 
lokalnej prasie i radio, plakaty, strony inter-
netowe organizatorów). Ktoś spyta – a jakie 
są koszty? Niewielkie – udział własny orga-
nizatora to 1000 zł i 3400 zł pozyskane od 
sponsorów na medale, puchary, dyplomy i 
drobne nagrody rzeczowe. Ale najważniej-
sza i rzadko przeliczana na złotówki jest 
praca wolontariuszy.

Sportowa integracja pokoleń była mo-
tywem przewodnim dwudniowego Mię-
dzypokoleniowego Festynu Rekreacyj-
no-Sportowego „Sport łączy pokolenia” 
zorganizowanego przez LKS „Fortuna” 
Obora wraz z Gminą Wiejską Lubin, Szkołą 
Podstawową w Szklarach Górnych, Radami 
Sołeckimi wsi Szklary Górne i Obora, Klu-
bem Abstynenta ARKA z Lubina, Gminnym 
Zrzeszenie LZS i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Raszówce. 

31 maja gospodarzem festynu była Szko-
ła Podstawowa w Szklarach Górnych, a 1 
czerwca LKS „Fortuna” Obora. Gośćmi im-
prezy byli przedstawiciele partnerskiej gmi-
ny Sathonay-Camp z Francji. 

Zawsze tak bywa przy organizacji tego 
typu imprez, że muszą być pomysłodawcy i 
liderzy. W tym przypadku byli to prezes LKS 
„Fortuna” Jan Chełpa, prezes Klubu Absty-
nenta „Arka” Marek Kasperski i dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Szklarach Elżbie-
ta Piasny. Udało im się zgromadzić wokół 
siebie zgrany zespół wolontariuszy (ponad 
100) oraz sponsorów (prawie 80 firm i osób 
prywatnych), dzięki tym ostatnim można 
było wręczyć mnóstwo medali, dyplomów 
i pucharów, a także około 2000 gadżetów i 
drobnych upominków. 

Patronat honorowy sprawowali wójt Gmi-
ny Lubin Irena Rogowska i przewodniczący 

Rady Gminy Jerzy Szumlański. Bez wspar-
cia organizacyjnego i finansowego samo-
rządu program tego festynu nie byłby tak 
bogaty. 

Właściwie każda instytucja i organizacja 
działająca na terenie gminy mogła się czymś 
wykazać i pochwalić. Umiejętnie połączono 
sport z kulturą oraz zadbano o inne atrakcja 
jak loteria fantowa, dmuchane zjeżdżalnie, 
przejażdżki na kucyku, malowanie twarzy 
dla dzieciaków. Po boisku biegała Mysz-
ka Miki, z którą najmłodsi uczestnicy tego 
sportowego święta mogli sobie zrobić zdję-
cie. Były też elementy edukacyjne – warsz-
taty kulinarne dla dzieci, które prowadziły 
panie z KGW, a ich efekty, czyli kolorowe ka-
napki „sprzedawano co łaska”, by następnie 
przeznaczyć zebrane fundusze na cel chary-
tatywny a także pogawędka na temat szko-
dliwości picia alkoholu, wykłady na temat 
zachowania bezpieczeństwa na wakacjach, 
które przygotowała miejscowa policja. 

Swoje talenty aktorskie, wokalne, tanecz-
ne w Szklarach Górnych zaprezentowali 
uczniowie miejscowej szkoły. A Gminny 
Ośrodek Kultury w Raszówce przeprowa-
dził warsztaty plastyczne oraz konkurs pio-
senki, wystąpił także zespół młodzieżowy z 
Krzyczyna Wielkiego. Po południu odbył się 
koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespo-
łu Xeremia, można było posłuchać recitalu 
francuskiej piosenkarki, która przyjechała z 
gośćmi z Sathonay-Camp oraz obejrzeć wy-
stęp zespołów ludowych z gminy Lubin. 

Dla aktywnych sportowo, przygotowano 

konkurencje sprawnościowe takie jak: rzu-
ty ringo na pachołek, rzuty piłkami do celu, 
strzały do małej bramki, żonglerka piłką 
nożną, kręcenie hula-hopem, łapaniu las-
sem... byka z Obory. 

Był też turniej rodzinny. Rodziny rywali-
zowały i wspaniale się bawiły, m.in. biegając 
w workach, przenosząc jednocześnie trzy 
piłki na wyznaczone miejsce, dziecko na 
„krzesełku” utworzonym z rąk czy też prze-
ciągając skakankę przez rękaw bluzki lub 
koszuli. 

Rozegrano także turniej siatkarski, gdzie 
młodsi zawodnicy rywalizowali z seniora-
mi. Dużo emocji wzbudził mecz piłkarski, 
w którym zmierzyły się drużyny oldbojów 
Fortuny „Obora” i Klubu Abstynenta „Arka”. 
Zawodnicy zaprezentowali wspaniałą kon-
dycję, choć większość z nich to panowie w 
wieku 50+. 

W festynie udział wzięło prawie 1100 
osób, w tym dzieci z Domu Dziecka w Lu-
binie. Na zakończenie dzieci wspólnie wy-
konały prac plastyczną pod hasłem „Sport 
łączy pokolenia”, którą zawieszono w sali 
gimnastycznej.

To były fantastyczne sportowe dni, wielu 
mówiło – szkoda, że tak rzadko możemy się 
wspólnie bawić i uprawiać sport, choćby re-
kreacyjne.

Ktoś spyta: a gdzie Sportowa Gwiazda? 
Fizycznie jej nie było, ale w na sali w szkole 
wisiały koszuli znanych piłkarzy, w tym ta 
najcenniejsza Roberta Lewandowskiego.

LKS „Fortuna” Obora, woj. dolnośląskie

Sport łączy pokolenia
2.
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Współorganizatorami imprezy byli Po-
wiat Tomaszów Lubelski, Powiatowe Zrze-
szenie LZS w Tomaszowie Lubelskim i Gmi-
na Lubycza Królewska. 

20 lipca na stadion i Orlik przybyło około 
tysiąca osób by na sportowo spędzić wolny 
czas. 

Najpierw na Orliku o medale i nagrody 
rywalizowały dzieci – odbył się turniej pił-
ki nożnej (dziewczęta 8 drużyn, chłopcy 
9), przeciąganie liny (dziewczęta 4 druży-
ny, chłopcy 8 drużyn), rzut lotką do tarczy, 
biegi, w zależności od wieku dzieci na 1 lub 
dwa okrążenia. Nad przebiegiem wszystkich 
konkurencji czuwali nauczyciele wf i wolon-
tariusze.

Następnie na klubowe boisko wkroczyły 
rodziny. Dla nich przygotowano wielobój 
sprawnościowy i nie był on wcale łatwy. 
Trzeba było pokonać rowerowy tor prze-

szkód (slalom między tyczkami, przejazd 
pod poprzeczką, po kładce), sztafetę (bieg 
40 m z przeszkodami: bieg w worku, przej-
ście przez szarfę, bieg tyłem, przeskok nad 
płotkiem, przejście pod nim), slalom piłkar-
ski (prowadzenie piłki nogą między chorą-
giewkami na dystansie 15 m, powrót z piłką 
w ręku). Najbardziej usportowioną rodziną 
zostali Stanisława, Janusz i Kamila Chudy-
ga z gminy Rachanie. Po raz pierwszy rodzi-
ny mogły pochwalić się swoją sprawnością 
fizyczną, dobrym zorganizowaniem i współ-
pracą przed szerokim gremium kibiców. 

W ramach rywalizacji gmin rozegrano 
turnieje piłki nożnej drużyn 5-osobowych 
dla kobiet i mężczyzn, turniej siatkówki 
3-osobowej też dla kobiet i mężczyzn, panie 
i panowie zmierzyli się w przeciąganiu liny. 
Odbyła się sztafeta sprawnościowa (dwie 

kobiet i dwaj mężczyźni z jednej gminy) taka 
jak w wieloboju rodzin, drużyna 4-osobowa 
panów przenosiła worki z piaskiem na czas, 
drużyny składające się władz samorządo-
wych zmierzyły się w strzelaniu z wiatrów-
ki. Były jeszcze konkurencje indywidualne 
– biegi na 1 lub 2 okrążenia w zależności 
od wieku, przerzucanie opony traktorowej, 
rzuty lotką do tarczy, wyciskanie odważnika 
(kategoria do 85 kg i 85+). 

W klasyfikacji gmin najlepszy okazał się 
Tomaszów Lubelski.

Ogółem we wszystkich konkurencjach 
sportowych wzięło udział 756 osób. Warto 
jeszcze dodać, że zawody przeprowadzono 
przy prawie 40 stopniowym upale. 

W imprezie uczestniczyły także wła-
dze samorządowe i sportowe powiatu, ich 
przedstawiciele wręczali medale, puchary 
i nagrody oraz wójtowie i przewodniczący 
rad wszystkich gmin, którzy gorąco i gło-
śno zachęcali „swoich” do walki. Obecny był 
także radny Sejmiku Województwa Lubel-
skiego Marian Jaworski i wiceprzewodni-
czący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS Józef Poterucha.

Sportowe zakończenie lata pod hasłem 
„Na Orliku atrakcji bez liku” odbyło się 
28 września w Gołańczy. Organizatorzy 
chcieli zrealizować kilka celów – przede 
wszystkim zapewnić miłe spędzenie czas na 
boisku dla wszystkich chętnych, zintegro-
wać ze środowiskiem lokalnym podopiecz-
nych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Gołańczy, zaangażować do pracy jako 
wolontariuszy nauczycieli wf, członków 
różnych stowarzyszeń działających w gmi-
nie, uczniów gimnazjum czy przedstawicieli 
samorządu, czyli dać im szansę przepraco-
wania kilkunastu godzin na rzecz własnej 
społeczności a także dać firmom prywat-
nym okazję do sponsoringu i reklamy. Czy 
im się to udało? Zachęcono do udziału w 
imprezie ok. 300 osób (uczestniczyły dzieci 

od 4 lat i osoby starsze do ok. 75 lat), pozy-
skano 6 sponsorów, którzy jako nagrody 
ufundowali sprzęt sportowy – organizatorzy 
mają nadzieję, że osoby nagrodzone będą go 
używać i aktywnie spędzać wolny czas, choć 
główną nagrodą losowaną wśród wszystkich 
uczestników był... tablet.

Współorganizatorami sportowego zakoń-
czenia lata byli: Miasto i Gmina Gołańcz, 
Zespół Szkół w Gołańczy i Zespół Szkół w 
Smogulcu, GKS Zamek Gołańcz, GOK i 
koło wiejskie LZS w Rybowie (sędziowanie).

Przygotowali atrakcyjny program. Były 
więc rzuty do kosza (konkurencja dla 
wszystkich), unihokej, tor przeszkód dla 
dzieci z klas I-III (przejście po torze z 
kółkiem na głowie, przełożenie szarfy, sla-
lom między słupkami przy równoczesnym 
skakaniu na skakance), układanie puzzli na 
czas dla wszystkich chętnych, rzut lotką do 
tarczy, bieg farmera dla kobiet i mężczyzn 
(konkurencja dla osób 50+, uczestnicy bie-

gli z ciężkimi walizkami), rzuty woreczkiem 
do celu (dla osób 50+), kręgle, test Coopera 
(chód po bieżni stadionu na 5 km) i wielo-
bój rodzinny (tor przeszkód: rodzic poko-
nuje dwa płotki, jeden nad, drugi pod, bab-
cia lub dziadek wykonuje slalom z piłeczką 
na rakietce do tenisa stołowego, dziecko 
skacze w worku; skok dosiężny i kręgle). W 
sumie 11 konkurencji odbyło się na Orliku, 
test Coopera przeprowadzono na stadionie 
miejskim. Odbyło się także szkolenie nordic 
walking dla wszystkich chętnych, potem 
jego uczestnicy wybrali się na marsz po 
mieście.

Udział miejscowych władz nie ograniczył 
się jedynie do wręczania medali i ściskania 
dłoni – burmistrz Mieczysław Durski, prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz 
Józef Ryłko, sekretarz MiG oraz kilku rad-
nych wystartowało także w kilku konkuren-
cjach sprawnościowych.

Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Gołańczy, woj. wielkopolskie

GLKS „Granica” Lubycza Królewska, woj. lubelskie

Na Orliku atrakcji bez liku

Moja rodzina jest zdrowa – moja rodzina uprawia sport

4.

3.
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Jaki jest prosty przepis na udaną imprezę 
sportową w wydaniu „łapanowskim”? 10 
plakatów, 100 ulotek, informacja na stro-
nach internetowych starostwa powiatowe-
go w Bochni, klubu „Piast” i specjalnie 
utworzony profil na Facebooku oraz atrak-
cyjne program na dwa dni. To wystarczy-
ło by ponad 600 osób przybyło na Orlik 
przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Łapanowie w dniach 13-14 września. A 

sukcesem organizatorów było to, że więcej 
niż połowa z nich (w sumie w 14 różnych 
konkurencjach udziały wzięło 333 osoby) 
spędziła ten czas aktywnie. Było w czym 
wybierać i co oglądać. W sobotę odbył się 
mecz pokazowy piłki nożnej skrzatów i 
żaków oraz zabawy ruchowe – wyścigi w 
workach, biegi, tor przeszkód dla rodziców 
i dzieci, przeciąganie liny oraz rzut do celu, 
a także nietypowy mini turniej piłki nożnej 
dwie osoby na dwie, panie walczyły w uni-
hokeju. Sporo kibiców przyciągnęła dość 
nietypowa na naszych boiskach siatkono-
ga – tu też drużyny były dwuosobowe. Na 
boisku wielofunkcyjnym królowały tenis 
ziemny, siatkówka mężczyzn i nordic wal-
king, jeszcze mało tu znany. Jego uczestnicy 
byli tak zadowoleni, że postanowili spotykać 

się na wspólnym spacerze co najmniej raz w 
tygodniu.

W niedzielę, podobnie jak dnia poprzed-
niego zmagania sportowe rozpoczęto o 
godzinie 12.00. Najpierw odbył się mecz 
pokazowy orlików – Piast Łapanów kontra 
Nadwiślanka Nowe Brzesko, potem mecz 
piłki nożnej dziewcząt Piast Łapanów kon-
tra Płomień Mikluszowice (organizatorom 
zależało na promocji piłki nożnej kobiet), po 
dziewczętach na boisko wkroczyli ojcowie i 
ich pociechy – mecz Ojcowie kontra Dzieci 
był niezwykle emocjonujący. Ciekawe komu 
kibicowały mamy? Piłkarski festiwal zakoń-
czył mecz oldbojów. Na boisku wielofunk-
cyjnym odbył się mecz siatkówki kobiet, 
koszykówki mężczyzn oraz turniej badmin-
tona.

Głównym celem imprezy była integra-
cja rodzin, zachęcenie ich do wspólnego 
spędzania wolnego czasu. Dzieci mogły 
pochwalić się rodzicom swoją sprawnością 
fizyczną. A rodzice dostrzegli pasję swojego 
dziecka. 

Przez całą imprezę dostępny był grill, 
przy którym rodziny, znajomi, przyjaciele 
wymieniali poglądy i omawiali przebieg 
konkurencji. Niejeden z rodziców przyznał, 
że dotąd nie interesował się rozwojem spor-
towym swojego dziecka, ale wielu twierdzi-
ło, że teraz to się zmieni. Efekt? Po imprezie 
w klubie Piast przybyło kilku zawodników 
w wieku od 5 do 10 lat. Ale największą 
radość sprawiły organizatorom dzieci, które 
brały udział w zawodach, choć jak twierdzili 
nauczyciele na lekcjach wf są zwykle mało 
aktywne. 

W realizacji projektu pomagał Urząd 
Gminy w Łapanowie oraz Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Łapanowie. 

Klub od zawsze może liczyć na prywat-
nych sponsorów – pan Jan Śliwa ufundo-
wał drożdżówki i ciastka, Bartłomiej Stach 
napoje, Szczepan Dedio zakupił kiełbasę na 
grilla, Joanna i Krzysztof Krawieccy ufun-
dowali dzieciom pizzę.

Nic dziwnego, że w takim środowisku 
wychował się Rafał Majka.

Zaproszenie na imprezę przyjęło też wielu 
przedstawicieli władzy samorządowej i nie 
tylko, obecni byli m.in: starosta bocheń-
ski Jacek Pająk, wójt Łapanowa Jan Kulig, 
dyrektor szkoły Maria Plewa, przewodni-
czący Małopolskiego Zrzeszenia LZS Jacek 
Doniec, jego zastępcy Aleksander Gieltrel, 
Jerzy Bąk, Jacek Kucybała. 

Miejscowy Orlik jest wykorzystywany 
przez 6 dni w tygodniu przez zorganizowa-
ne grupy, po raz pierwszy w niedzielę mógł 
skorzystać z niego każdy kto chciał. Wiele 
osób po raz pierwszy weszło na ten obiekt.

Po zakończeniu imprezy organizatorzy i 

współorganizatorzy spotkali się by ją podsu-
mować i stwierdzili, że takie imprezy trzeba 
organizować częściej, bo zainteresowanie 
przeszło ich oczekiwania. 

Spisali też wskazówki na przyszłość: 
większa promocja, trzeba dotrzeć do róż-
nych grup społecznych (koła emerytów, 
współpraca z proboszczami, ulotki w skle-
pach itp.), bardziej uaktywnić i zintegro-
wać ze społecznością lokalną Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii (np. konkurencja 
złożona z dziecka i podopiecznego MOS), 
wprowadzić nowe konkurencje (np. hola 
hop, strzały piłką na bramkę dla dzieci), 
instruktaż nordic walking wprowadzić na 

początku imprezy, bo dużo osób było zain-
teresowanych, zaangażować nauczycieli z 
pozostałych dwóch szkół, do sędziowania 
zaangażować więcej młodzieży szkolnej i 
osób z wiejskich oddziałów LZS. Wielce 
ambitne cele, życzymy ich realizacji.

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim

„Sportowa Gwiazda” 2014

LKS „Piast” Łapanów, woj. wielkopolskie

„Orlika” łączy pokolenia
5.
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Festyn pod tym tajemniczym hasłem 
odbył się 8 czerwca. Skrót 4R to: Rodzina – 
Rywalizacja – Relaks – Rozrywka. Głównym 
partnerem klubu było Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie i klub śro-
dowiskowy MCKiS „Wega”. Przedsięwzięcie 
zorganizowano – jak piszą organizatorzy – w 
odpowiedzi na apel Pary Prezydenckiej Anny 
i Bronisława Komorowskich o podjęcie ini-
cjatyw integrujących rodziny z okazji XX 
Międzynarodowego Dnia Rodzin. W sierp-
niu organizatorzy otrzymali podziękowania 
od Pary Prezydenckiej za zorganizowanie 
festynu a informacja o jego przebiegu uka-
zała się na stronie internetowej Prezydenta.

W czasach kryzysu wartości, braku auto-
rytetów i rozpadu rodziny ogromne zna-
czenie ma w społeczeństwie aktywność 
zmierzająca do restytucji rodzinnych war-
tości i wylansowania mody na familijne 
spędzanie wolnego czasu. Organizatorom, 
którym przyświecało motto Seneki Verba 
docent, exempla trahunt (słowa pouczają, a 
przykłady pociągają), udało się przekonać 
społeczność lokalną, że można dobrze czuć 
się w rodzinie, bawiąc się razem, wspierając 
wzajemnie. Sport może być pulsującym cen-
trum, od którego niczym falą uderzeniową 
rozchodzą się centryczne kręgi skutecznego 
antidotum na alienację współczesnego czło-

wieka – piszą w sprawozdaniu. 
Impreza trwała 12 godzin, brało w niej 

udział blisko tysiąc osób (mieszkańcy 
Jaworzna, Trzebini, Katowic, Chorzowa i 
Siemianowic Śląskich), od maleńkich dzieci 
po nestorów. 

Ruch towarzyszył tej imprezie przez cały 
czas. Był więc dmuchany zamek i zjeż-
dżalnie, dzieciaki baraszkowały w kulach 
wodnych, wielu skorzystało z przejażdżki na 
koniu, był rodzinny wielobój z konkuren-
cjami siłowymi, zręcznościowymi, spraw-
dzającymi gibkość, celność, skoczność (rzut 
piłeczka do wiaderka, skok w dal z miejsca, 
hula hop na czas, utrzymanie ciężarka na 
czas, trafienie piłą do małej bramki). 

Nieodpłatny udział oraz atrakcyjne na gro-
dy (m.in. miesięczny karnet rodzinny na 
siłownię, rodzinny rejs jachtem, rodzinna 
kolacja w restauracji czy zajęcia dla całej 
rodziny pod okiem instruktora zumby 
oraz karnety na strzyżenie dla całej rodzi-
ny) sprzyjały zaangażowaniu, rywalizacji 
i zabawie. Wygrała rodzina Pieczarów z 
tatą Marcinem i córeczką Natalią. Była też 
zbiorowa zumba (największe wrażenie robili 
tatusiowie, ćwiczący zumbę z małymi dzieć-
mi na ramionach) i rodzinny aerobic-fitness, 
który przerodził się w zabawę taneczną. 

Ale to jeszcze nie wszystko – na Orliku 
grali trampkarze 1 FC Katowice z gospo-
darzami, później na murawę wybiegły 
dziecięce koedukacyjne teamy w ramach 
Interregionalnego Turnieju Piłki Nożnej 
Orlików (grały 4 drużyny) – emocje były 

ogromne, a doping kibiców uskrzydlał 
zawodników. Po młodzieży na boisko 
weszły drużyny rodziców uczestniczących 
w turnieju dzieci i strażacy. 

O 15.00 rozpoczął się blok „Jaworzno 
na scenie”, prowadzony przez rodzeństwo 
Ciołczyków – pomysłodawców tego przed-
sięwzięcia – Wandy, kierownika klubu 
Wega, oraz Janusza, prezesa klubu LKS 
Ciężkowianka. Śpiewano i tańczono. Swoje 
popisowe numery przedstawiały dzieci i 
młodzież z różnych sekcji i klubów. 

Jako „Sportowe Gwiazdy” promowano 
14-letniego kolarza Wojciecha Gołasa i naj-
lepszego w historii jaworznickiej piłki noż-
nej napastnika 56-letniego Andrzeja Majkę.

Zasięg i oddziaływanie tej imprezy trwa 
do dziś, powstały kolejne 2 inicjatywy – 7 
września odbył się festyn Pierwszej Pomocy 
z Memoriałem Ciołczyka (zasłużonego dzia-
łacza LZS) w piłce nożnej oraz Ciężkowickim 
Biegiem Ulicznym; we wrześniowym głoso-
waniu w ramach Jaworznickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2015 roku, mieszkańcy 
Ciężkowic zadecydowali o powstaniu w ich 
dzielnicy „Rodzinnego kompleksu – placu 
zabaw z siłownią pod chmurką”.

Organizatorzy potrafili wciągnąć do 
współpracy wiele instytucji i organizacji 
(lista jest długa). Wspomagało ich ponad 
40 wolontariuszy. Wsparcie finansowego 
udzielił Urzędu Miasta Jaworzno i Urząd 
Marszałkowski ale całość została sfinanso-
wana z programu FIO.

W dniach 25/26 września na dwóch 
boiskach „Orlik” odbył się cykl turniejów 
piłkarskich szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Jednym z celów turniejów było 
poszukiwanie wśród dzieci i młodzieży 
talentów sportowych. Prawo startu w zawo-
dach mieli wszyscy chętni, zarówno dziew-

częta jak i chłopcy – mogli stworzyć druży-
nę reprezentującą szkołę, miejscowość, klub, 
ulicę, na której mieszkają. Turniej otworzył 
prezes „Gromu” Konrad Bugaj, na otwarciu 
byli też Krzysztof Piasek, przewodniczący 
PZ LZS Wolsztyn i sekretarz RG KZ LZS 
oraz dyrektor MOSiR Paweł Gmerek.

W zawodach uczestniczyło 111 uczniów 
szkół podstawowych i 175 zawodników ze 
szkół gimnazjalnych. Razem startowało 
18 drużyn dziewcząt i chłopców. Nagrody 

(medale, puchary, książki i słodycze) wrę-
czała wszystkim Sylwia Krzemień, mistrzy-
ni świata w sumo w kategorii open.

W rodzinnych konkurencjach spraw-
nościowych rozgrywanych równolegle do 
toczących się meczów wzięło udział 48 osób, 
w tym 12 rodziców i opiekunów piłkarzy. 
Konkurencje dodatkowe przewidziane dla 
rodziców, opiekunów oraz dzieci, które nie 
grały w turnieju to: rzut do kosza, strzały 
na bramkę, rowerowy tor przeszkód, bieg w 
worku, rzut przedmiotem do celu.

Był to pierwszy tego typu turniej na tere-
nie powiatu Wolsztyn. Wszystkim spodo-
bało się połączenie turnieju piłkarskiego z 
konkurencjami sprawnościowymi.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Gmina i Powiat Wolsztyn, Powiatowe Z LZS 
w Wolsztynie, MOSiR Wolsztyn, miejscowe 
szkoły oraz Związek Międzygminny Obra. 

Klub Sportowy „Grom” Wolsztyn, woj. wielkopolskie

Szukamy sportowych gwiazd
7.

Rodzinne Granie 4R
6. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, woj. śląskie
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Sportowo-Rekreacyjny Turniej Wsi Gmi-
ny Tuchów dla Wszystkich „Dziadkowie – 
Rodzice – Dzieci” odbył się w dniach 26-27 
lipca. Organizatorzy postawili sobie ambit-
ne cele: integracja mieszkańców gminy 
Tuchów, zmobilizowanie osób 50+ do 
aktywności ruchowej, poszerzenie współ-
pracy z samorządem lokalnym, zmobilizo-
wanie zarządu klubu oraz członków innych 
organizacji wiejskich do szerszej aktywności 
wolontariackiej. 

Współorganizatorami turnieju byli: bur-
mistrz Tuchowa, Dom Kultury w Tuchowie, 
Rada Sołecka w Karwodrzy, MOSiR Tuchów, 
Zarząd Gminny OSP i Rada Gminna LZS. 
Czynnie uczestniczyło w zawodach 544 

osoby (w tym 23 osoby niepełnosprawne i 
około 150 osób w wieku 50+). Najstarszym 
uczestnikiem był 85-letni Józef Gawryał, a 
najmłodszym 3-letni Kacper Wiśniowski. 
Oceniono, że przez dwa dni przez obiekt 
sportowy przewinęło się ponad 1000 osób.

Pierwszego dnia bohaterami zawodów 
były dzieci. Zaczęły od dość nietypowego 
konkursu – rzeźby w piasku, potem był 
mecz piłki nożnej LZS Dziadkowie kontra 
LZS Wnuki, rzuty lotką do tarczy, strzały 
piłką na bramkę, rzut beretem do celu. 
Razem bawiło się i rywalizowało 193 osoby. 
Wszyscy otrzymali medale, dyplomy i drob-
ne upominki. A pełen emocji dzień zakoń-
czył wspólny grill. 

Następny dzień otworzył turniej siatków-
ki plażowej kobiet i mężczyzn o Puchar 
Prezesa LKKS Karwodrza w kategoriach 
senior i junior. Po otrzepaniu się z piasku 
wielu jego uczestników pobiegło do swo-

ich drużyn, by stanąć w szranki w innych 
konkurencjach, walcząc o tytuł najbardziej 
usportowionej wsi gminy Tuchów.

Odbyły się: konkurs rzutu lotką kobiet 
i mężczyzn, rzutów karnych – wcale nie 
taki prosty, bo na bramce stał mężczyzna a 
strzelały kobiety, podkową do celu rzucali 
mężczyźni, mężatki i panny starały się trafić 
wałkiem do stojącej papierowej sylwetki 
(startowały 23 panny i 19 mężatek), kobiety 
i mężczyźni usiłowali batem rozbić jajko, 
mężczyźni podnosili ciężarek 17,5 kg i rzu-
cali broną do celu, kobiety obierały ziemnia-
ki na czas, przeciągano linę. Członkowie rad 
sołeckich brali udział w konkursie wiedzy 
turystycznej o gminie Tuchów walcząc o 
Puchar Dyrektora Domu Kultury. 

Wiele godzin przy organizacji i podczas 
imprezy przepracowali członkowie OSP 
Karwodrza, członkowie Rady Sołeckiej tej 
wsi, członkowie klubu oraz Genowefa Bień 
i Anna Janura – służba medyczna.

Nagrody, puchary, dyplomy wręczali 
zastępca burmistrza Kazimierz Kurczab, 
radny Marek Krzemień, prezes klubu LKKS 
Kazimierz Gawryał i Janusz Kowalski 
dyrektor Domu Kultury. 

Podsumowaniem był piknik w plenerze z 
zespołem Melodia. Takiej imprezy w tej wsi 
jeszcze nie było.

Bo jak nie my to kto…. – tak śpiewają Mrozu 
i Tomson. A my możemy zaśpiewać: Bo jak 
nie gdzie, jak w naszej szkole! – tak napisa-
li w sprawozdaniu z Festynu Rodzinnego 
„Od Wnuczusia do Dziadziusia” pod hasłem 
„Sportowo – Razem” współorganizatorzy 
imprezy czyli Zespół Szkół w Wojborzu. 
Bo też był to festyn nad festynami, który 
jego uczestnicy będą długo pamiętać. Dobra 
kampania reklamowa zaowocowała tym, że 
14 czerwca na Orliku w Wojborzu bawiło 
się i ćwiczyło przez prawie cały dzień ok. 
800 osób. Organizatorzy bardzo dosłownie 
potraktowali też hasło naszego konkursu 
i sportowych gwiazd było na festynie aż 
kilka. Do Wojborza zawitali byli olimpijczy-
cy: Aleksandra Kaczyńska-Błoch, Hanna 
Jarkiewicz-Widun (wioślarki), Anna Stera 
(biathlonistka), Jan Brzeźny (kolarz) i Jan 
Cych (lekkoatleta). Opowiadali o sukcesach 
i sportowych porażkach, rozdawali auto-
grafy, wręczali medale i puchary. Ponadto, 
pokazali w meczu siatkówki przeciwko 

rodzicom, że nadal są w świetnej kondycji 
fizycznej.

Każdy mógł na tym festynie znaleźć coś 
dla siebie. Na boisku odbywały się mecze 
piłki siatkowej i piłki nożnej. W konku-
rencjach rekreacyjnych (rzut lotką do celu, 
woreczkami, strzał do małej bramki, żon-
glowanie piłką, rzut do kręgli, długa skakan-
ka) startowały dzieci z dwoma członkami 
rodziny. Była kawiarenka szkolna, loteria 
fantowa, grill, degustacja zdrowej i regional-
nej żywności. Można było obejrzeć pano-
ramę Wojborza z podnośnika strażackiego. 
Miejscowy ZOZ bezpłatnie robił pomia-
ry cukru we krwi, ciśnienia. Liga Obrony 
Kraju umożliwiła chętnym strzelanie z broni 
pneumatycznej, działała sala zabaw „Jaś” z 
dmuchańcami. 

Sportowa rywalizacja udzieliła się miej-
scowej władzy – wójt gminy Kłodzko Sta-
nisław Longawa grał w siatkówkę, staro-
sta kłodzki i przewodniczący Rady Gminy 
pomagali dzieciom w konkurencjach 
spra wno ściowych. Na boiskowej murawie 
wystąpił szkolny zespół Lajkonik prezen-
tując tańce ludowe, młodzież gimnazjalna 
zaprezentowała się w tańcu egzotycznym. A 
wszystkich do zumby porwała instruktorka 
Sylwia Ratowicz.

Rada Rodziców zafundowała wszystkim 
dzieciom i młodzieży startującej w zawo-
dach darmowy poczęstunek. Gminnemu 
Zrzeszeniu LZS, oprócz szkoły, pomagał 
organizacyjnie i finansowo Urząd Gminy.

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim
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LKKS w Karwodrzy, woj. małopolskie

Turniej wsi dla wszystkich
8.

Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Kłodzku, woj. dolnośląskie

Od Wnuczusia do Dziadziusia
9.
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Festyn strażacki odbył się pod patronatem 
wójta gminy Turośń Kościelna Grzegorza 
Jakucia. Koordynatorką całej imprezy była 
Beata Kondracka, animatorka sportu na 
Orliku w Turośni Kościelnej, trenerka fitnes-
su, fanka sportu próbująca upowszechniać 
kulturę fizyczną w środowisku wiejskim i 
miejskim na terenie całego powiatu biało-
stockiego. Szefem miejscowej OSP jest jej 
mąż Paweł Kondracki. Razem zorganizowali 
festyn strażacki jakiego w Turośni jeszcze nie 
było. A wszystko działo się 7 września.

W programie był bieg dla przedszkolaków 
na 60 m, gry i zabawy przedszkolaków i ich 
rodziców, turnieje piłki nożnej dla dziewcząt 

9-10 lat, 11-12, szkolenie dla kobiet 45+ z 
nordic walking, turniej piłkarski dla chłop-
ców 11-12 lat, gry i zabawy dla uczniów ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum na boisku 
wielofunkcyjnym Orlik (tenis ziemny) i ska-

teparku (zajęcia na deskorolkach i rolkach) 
oraz turniej piłkarski OSP (startowały cztery 
drużyny). Imprezę, która rozpoczęła się o 
9.00 rano zakończyło ognisko integracyjne. 
Płomień ogniska i wspólne pieczenie kiełba-
sek zintegrowało młodzież i dorosłych, dzie-
lono się wrażeniami, dyskutowano o strzelo-
nych i nie strzelonych bramkach, skończono 
na wspólnym śpiewaniu.

Współorganizatorami byli: gmina Turośń, 
ZMW, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i WZ LZS w Białymstoku. Sponsorami zaś 
miejscowe firmy prywatne, które przekaza-
ły na rzecz festynu napoje, wodę, kiełbasę 
oraz przygotowały posiłek regeneracyjny. Na 
imprezie obecna była Elżbieta Skalimowska 
z Podlaskiego Z LZS. Wzięło w niej udział 
ponad 500 osób. Uczestniczyli w nim także 
mieszkańcy Juchniewic, Suraża i Choroszcza. 
Była to pierwsza impreza zorganizowana 
na Orliku w Turośni Kościelnej o zasięgu 
powiatowym. Na rzecz festynu pracowało też 
37 wolontariuszy.

„Integracyjne pożegnanie Lata. Gramy, 
walczymy i bawimy się na Orliku” – festyn 
sportowo-rekreacyjny pod takim hasłem 
dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych 
odbył się 7 września na Orliku w Piotrkowie 
Trybunalskim. Współorganizatorami byli: 
Szkoła Podstawowa nr 12, LUKS Athletic 
Wola Krzysztoporska, OZPN Piotrków 
Tryb., Powiatowe Zrzeszenie LZS i OSiR w 
Piotrkowie Tryb.

AKS Piotrków Trybunalski to znany w 
woj. łódzkim, a także w całym kraju klub 
sportowy specjalizujący się w zapasach w 
stylu klasycznym, dlatego też mini turniej 
zapaśniczy oraz mocowanie na macie dla 
wszystkich chętnych miało być magne-
sem, który przyciągnie dzieci i młodzież. 

Ale by nie było monotonie, organizato-
rzy przygotowali także inne atrakcje spor-
towe i nie tylko. W integracyjnym turnieju 
piłki nożnej wystartowało 5 drużyn, grali 
juniorzy i oldboje, trzy drużyny rodzinne 
walczyły w siatkówce o miano najlepszej, 
w mini turnieju zapaśniczym mocowało 
się na macie 24 bardzo młodych adeptów 
tej dyscypliny, popularnością cieszyły się 
rzuty do kosza. Było dmuchane miastecz-
ko i malowanie twarzy. 

Orlik usytuowany jest w samym cen-
trum miasta, jego „drzwi” przez wiele 
godzin były szeroko otwarte, ze sportowo-
rekreacyjnej propozycji AKS skorzystały 
204 osoby. 

Nikt kto wystartował w zawodach nie 
wyszedł z pustymi rękami – były medale, 
puchary i drobne nagrody rzeczowe, które 
uczestnikom wręczały sportowe gwiaz-
dy – medaliści olimpijscy Włodzimierz 
Zawadzki i Piotr Stępień. Obaj panowie 
wzięli też udział w turnieju piłki nożnej i 
w rzutach do kosza „Oczko”.

Komitet organizacyjne zapewnił wszyst-
kim poczęstunek. Festyn obsługiwało 18 
wolontariuszy.

Na obiektach sportowych Orlika przy SP 
nr 2 w Płotach oraz na nowej tartano-
wej bieżni i skoczni w dal w ramach XXI 
edycji Festiwalu Ekologicznego Eko-Mix w 
dniach 6 i 7 czerwca odbyło się szereg 
imprez sportowych pod nazwą „Mokasyn 
Eko-Cup Płoty 2014”. Współorganizatorami 
byli: Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS, 
SP nr 2, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Gmina Płoty. 

Zawody składały się z potyczek rekreacyj-
no-sportowych dla uczniów klas I-III (czte-
ry 12 osobowe reprezentacje szkół z gminy 
Płoty wspomagane przez opiekunów), 
mityngu lekkoatletycznego dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum (skok 
w dal, bieg na 60 m, rzut piłeczką palan-

tową), turnieju siatkówki (dla wszystkich 
chętnych) oraz rozgrywek rodzinnych, w 
których najważniejszy był mecz piłki nożnej 
rodzice kontra dzieci.

Udział w tym sportowym święcie sprzyja 
integracji społecznej, integracji służy rów-
nież wspólne dekorowanie terenu i biesiado-
wanie. Rozgrywki sportowe kończą częścią 
kulturalną w parku Miejskim, gdzie odbywa 
się konkurs piosenki ekologicznej i plastycz-
ny oraz zabawa ludowa. 

W zawodach brało udział 349 osób, a kibi-
ców było ok. 200.

Była to kolejna edycja tej imprezy, jed-
nej z największych w regionie. Jej istnienie 
możliwe jest dzięki współpracy z samo-
rządem gminnym, burmistrzem Marianem 
Malińskim, jego zastępcą Sławomirem 
Nowakiem oraz starostą Kazimierzem Sać. 
Klub wspierają też radni Szymon Klimko i 
Marcin Makowiecki.

AKS Piotrków Tyrbunalski, woj. łódzkie

Integracyjne pożegnanie lata
11.

OSP w Turośni Dolnej, woj. podlaskie

Sportowo jak jedna rodzina
10.

MLUKS „Mokasyn” Płoty woj. zachodniopomorskie

Mokasyn EKO-CUP
12.
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Dbałość o zdrowie w sferze fizycznej, 
duchowej i emocjonalnej staje się po woli jed-
nym z ważniejszych elementów życia każde-
go człowieka. Chcieliśmy więc zorganizować 
imprezę sportową promującą zdrowy styl 
życia. Zawody sportowe, wspólna rywaliza-
cja, zaangażowanie są najlepszym sposobem 
integracji dorosłych i dzieci, mieszkańców 
naszej gminy i terenów przygranicznych – 
piszą organizatorzy w sprawozdaniu.

5 lipca na obiektach sportowych Orlik 
w Kołbaskowie odbył się Międzynarodowy 
Sportowo-Rekreacyjny Festyn Rodzin pod 
hasłem „Sportowo – Rekreacyjnie – Między-
narodowo”. Wsparcia finansowego udzieliła 
Gmina Kołbaskowo i Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS. W organizację festynu 
zaangażowane były także inne stowarzysze-
nia sportowe oraz instytucje z terenu gminy: 

FC Boock, LUKS Kołbaskowo, Animatorzy 
Sportu Orlik 2012, Sołectwo Przecław, firma 
Viva Natura.

Na program festynu składał się: Między-
narodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 
(uczestniczyły dwie drużyny z Przecławia 
i 2 niemieckie), strzały na bramkę i biegi 
w workach dla dzieci do lat 12; w turnieju 
siatkówki kobiet grały 4 drużyny; w towa-
rzyskim meczu siatkówki 40+ zmierzyły 
się panie z Przecławia z drużyną dziewcząt 
LKS Przecław. Panie od jakiegoś czasu sys-
tematycznie trenują raz w tygodniu pod 
okiem trenera Piotra Telegi, zawodnika 
drużyny siatkarskiej LKS Przecław (wygrały 
te młodsze). Z kolei w meczu mini piłki 
nożnej zmierzyły się dwie drużyny ze szkoły 
podstawowej w Kołbaskowie, prowadzone 
przez nauczycielkę wf Dorotę Szargut, jed-

nocześnie prezesa LUKS Kołbaskowo. 
Festyn był też promocją wolontariatu, bo 

większość czynności przy imprezie wykony-
wali wolontariusze – sędziowanie, pomiar 
czasu, obsługa techniczna i medyczna. 
Ważne jest by w danym środowisku ludzie 
uczyli się praktycznie poświęcać swój czas 
jakimś społecznie pożytecznym sprawom, a 
może to sprawi, że działania jednego człowie-
ka na rzecz drugiego będą wysoko cenione, 
nagradzane szacunkiem i uznaniem – to 
kolejny cytat z tego sprawozdania.

Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny połączony z Turniejem 
Piłki Nożnej dla Dzieci na zakończenie wakacji i Turniejem Piłki 
Nożnej Oldboys odbył się 24 sierpnia na boisku sportowym przy 
Zespole Szkół w Prątnicy. Współorganizatorami byli: Urząd Gminy 
w Lubawie, Gminny Szkolny Związek Sportowy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubawie, Stowarzyszenie Ośrodek Rozwoju Inicjatyw 
Lokalnych, Rada Sołecka w Prątnicy, OSP w Prątnicy.

W turnieju dzieci wzięło udział 8 zespołów, w turnieju oldboys – 
6. Łącznie w zawodach startowało 140 zawodników, mecze oglądało 
około 300 kibiców.

Wszyscy uczestnicy w tur-
nieju dzieci otrzymali pamiąt-
kowe medale. Wszyscy otrzy-
mali też nagrody rzeczowe 
ufundowane przez R-Gol. 
BGŻ ufundował nagro-
dę dla najlepszego piłkarza. 
Zwyciężyła SP z Prątnicy. 
Dodatkowo zawodnicy zmie-
rzyli się w rzucie lotką do tar-

czy (drużynowo) – tu najcelniej rzucali zawodnicy z LAP Lubawa.
W czasie trwania turnieju członkowie Rady Sołeckiej oraz druho-

wie z OSP wydawali ciepły posiłek oraz napoje. Nagrody wręczali 
m.in.: wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski, przewodniczący 
GZ LZS Benedykt Czarnecki, zastępca wójta Marian Licznerski.

Po południu na murawę wybiegli oldboje walcząc o mistrzostwo 
Gminy Lubawa. Wygrała drużyna z Byszwałdu. Oni też dostali 
medale i puchary.

Oba turnieje sfinansowała Gmina Lubawa, inne wymienione 
wyżej instytucje i stowarzyszenia zapewniły wolontariuszy.

Piknik Sołecki odbył się 
13 lipca na boisku Orlik 
przy. ul. Grunwaldzkiej w 
Szczuczynie. Wykorzystano 
także przyległe boisko na le-
żące do Zespołu Szkół 
w Szczu czynie. Współorganizatorami byli: Urząd Miejski w 
Szczuczynie, wiele miejscowych instytucji, firm prywatnych oraz 
sołtysi, których drużyny rywalizowały w turnieju. Organizacja dużej 
imprezy sportowej – jak piszą organizatorzy – to szansa na pokaza-
nie, że aktywnym fizycznie może być każdy, to integracja społeczności 
lokalnej i święto lokalne, bo wydarzeń sportowo-rekreacyjnych nie ma 
za dużo. 

Urząd Miejski ufundował czek o wartości 5 tys. złotych dla zwy-
cięzcy turnieju oraz nagrody za konkurs kulinarny. Bank Spółdzielczy 
ufundował czeki za II i III miejsce, Związek Piłsudczyków pilnował 
porządku, OSP zapewniła kurtyny wodne, MDK nagłośnienie 
imprezy. Sołtysi odpowiadali za zorganizowanie poczęstunku. 

Do rywalizacji przystąpiło 10 sołectw. Była sztafeta pokoleń, 
konkurencja Pudziana (jedna osoba toczy oponę a druga niesie do 
mety ciężkie kanki), przeciąganie liny, elitarny snajper (dwie osoby, 
kobieta i mężczyzna), rzuty karne (kobieta, mężczyzna i dziecko), 
trafne oko (rzuty do celu), kto dalej? (rzuty piłką lekarską), kto 
więcej? (kobieta i mężczyzna – podciąganie na drążku i podnosze-
nie odważników), tor specjalny, ciągnikowa precyzja (przy użyciu 
ciągnika operator przemieszcza bele siana we wskazane miejsce). 
Wygrała drużyna z Chojnowa, która z rąk burmistrza Artura 
Kuczyńskiego odebrała 5 tys. zł. Mieszkańcy postanowili za te pie-
niądze wybudować sztuczny wodospad jako element upiększający 
plac zabaw.

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim
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LKS Przecław, woj. zachodniopomorskie

Międzynarodowy Sportowy Festyn Rodzin
13.

Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, woj. warmińsko-mazurskie

Starsi i młodsi grają razem
14. MLKS „Wissa” Szczuczyn, woj. podlaskie

Pikinik Sołecki
15.
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Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kul-
tury i Sportu w Tokarni 23 sierpnia zor-
ganizowało Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
Oldbojów. W zawodach wzięło udział 6 ze-
społów z gminy Chęciny, Jędrzejowa i Kielc. 

W drużynie mogli grać zawodnicy 36+. 
W kilku zespołach grali piłkarze na co dzień 
występujący w różnych miejscowych ligach 
– nazwiska Frendrych, Ogonowski, Hańćko, 
Stokowiec czy Bieniek zna każdy tutejszy i 

nie tylko kibic. W finale spotkały się dru-
żyna z Jędrzejowa i Kielc. O zwycięstwie 
tej pierwszej zadecydowały rzuty karne. 
Turniej otworzył Jerzy Kula, prezes Świę-

tokrzyskiego Zrzeszenia LZS. Zakończenia 
zawodów dokonali burmistrz Chęcin Ro-
bert Janowski, radny sejmiku Grzegorz Ga-
łuszka oraz prezes SWRKiS Marian Sikora. 
Przy organizacji i podczas trwania turnieju 
pracowało 4 wolontariuszy.

Licznie zgromadzeni kibice mogli 
oprócz rywalizacji sportowej na parkingu 
obok boiska oglądać zabytkowe samocho-
dy oraz motocykle uczestniczące w VIII 
Świętokrzyskim Zlocie Motocykli SHL i 
Pojazdów Zabytkowych. Najstarszym mo-
tocyklem był NSU z 1932 roku a samocho-
dem polski Fiat 508 z 1938 r. 

Na zlot przyjechały także po raz pierw-
szy zabytkowe wozy strażackie (należą-

ce do OSP w Piekoszowie). Po emocjach 
sportowych i motoryzacyjnych uczestnicy 
turnieju wspólnie biesiadowali na ognisku 
nad wodą.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
także konkurs na sernik – zgłoszono 14 
wypieków. Wygrała Anna Starszewska ze 
wsi Niedźwiadna, jej ciasto „spałaszowano” 
do ostatniego okruszka i trwało to chwilę.

Podczas trwania imprezy w namiotach 
i stoiskach poszczególnych sołectw można 
było degustować potrawy i wypieki przygo-
towane przez gospodynie z KGW. 

W pikniku wzięło udział ok. 400 osób.
Fundacja „Dystans” Mazuchówka zorga-

nizowała I Półmaraton Wydyminy „Dogonić 
Czaplę” – to pierwszy na dystansie 21,097 
km bieg w powiecie giżyckim. Odbył się 
1 czerwca. Półmaraton i biegi dodatkowe 
miały formułę otwartą. 

Patronat honorowy sprawowali starosta 
powiatu giżyckiego Dariusz Drzażdżewski 
i wójt gminy Wydyminy Radosław Król. 
Wzięli w nim udział biegacze z Litwy, zawod-
nicy na wózkach, żołnierze z Bydgoszczy, 
dzieci, młodzież całe rodziny i liczna grupa 
biegaczy powyżej 50+. 

Biegi towarzyszące to: Wydymińska 
Zadyszka (10,5 km), BiegamBoLubię Swoją 
Rodzinę (rekreacyjny bieg, a w zasadzie mar-
szobieg na dystansie 5,75 km) oraz biegi dzie-
cięce i młodzieżowe (od 100 do 1000 m) pod 
hasłem „Uzależnieni od sport” pod patro-
natem Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wydyminach 
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Giżycku. W sumie we wszystkich biegach 
wystartowało 312 osób. Najmłodszy uczest-
nik miał 3 lata, najstarszy 67. 

Partnerami i sponsorami byli m.in.: Urząd 
Gminy, Sołectwo Wydyminy, Fundacja 
Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. ZSO 
udostępniło obiekty i z tej szkoły byli wolon-
tariusze. Główni organizatorzy to Beata 
Pokrzywińska i Bartek Osior, mieszkańcy 
Wydymin, znani w środowisku biegacze.

15 czerwca IX Rodzinny Festyn Sportowy 
„Od maluszka do staruszka” rozpoczął się...
kulturalnie. Na boisku Sparty w Mochowie 
wystąpił zespół młodzieżowy Drzazga, 
Zespół Tańca Ludowego z Mochowa oraz 
kapela Pana Janka. Swój taniec sportowy 
zaprezentowali chłopcy z miejscowej szkoły.

Tymczasem na Orliku o miano najlep-
szej drużyny piłkarskiej walczyły zespoły 
dziewcząt i chłopców z rocznika 2000-2002. 
Mecze były emocjonujące, zgromadziły licz-
ne grono kibiców – rodzice młodych piłka-
rzy „zdzierali” gardła i nie zawsze zgadzali 
się z decyzjami sędziów, ale nikt nie krzyczał 
„sędzia kalosz”. 

Sygnał do rywalizacji na boisku Sparty 

dała wójt Jadwiga Przedpełska. W zasadzie 
dla wszystkich grup wiekowych przygoto-
wano te same konkurencje. Dzieci, mło-
dzież i dorośli grali w ringo, rzucali lotką, 
biegali na nartach i w płetwach, za to z rzutu 
kaloszem wyłączono najmłodszych. Wielkie 
emocje budziło wyciskanie odważnika, i tu 
panowało równouprawnienie, panie trzy-
mały w rękach 10 kg, a panowie 17,5 kg. 
Konkurencją dla rodzin była skakanka, przy 
czym drużyna musiała liczyć 5 osób, więc 

niektórzy wciągnęli do zabawy ciocie i wuj-
ków. Z kolei radni gminni skupieni w jednej 
drużynie (czy tak też jest na co dzień?) grali 
w dwa ognie z drużyną sołtysów. W prze-
ciąganiu liny zmierzyły się drużyny OSP. W 
sumie we wszystkich konkurencjach star-
towało prawie 300 osób, a w całej imprezie 
wzięło udział ok. 500. 

Wśród osób zapisanych na listach star-
towych rozlosowano nagrody. Ale to nie 

Fundacja „Dystans” Mazuchówka,  
woj. warmińsko-mazurskie

Dogonić Czaplę

17.

SWRKiS w Tokarni, woj. świętokrzyskie

Oldboje na start
16.

LKS „Sparta” Mochowo, woj. mazowieckie

„Od maluszka do staruszka”
18/19.
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X Turniej Sołectw został zorganizowa-
ny w ramach zadania „Piknik”, promują-
cego produkty lokalne Ziemi Daleszyckiej, 
realizowanego przy wsparciu środków z 
Unii Europejskiej. Urząd Miasta i Gminy 
Daleszyce był współorganizatorem. Impreza 
odbyła się 3 sierpnia. 

Piknik poprzedziły warsztaty kulinar-
ne, podczas których mieszkańcy kilku wsi 
mogli nauczyć się przygotowywać potrawę 

regionalną zwaną „Ciulim z mięsem” – pod-
czas pikniku częstowano nią uczestników.

Stoiska z daleszyckim produktami regio-
nalnymi przygotowały koła gospodyń wiej-
skich, były na nich hafty, kwiaty z bibuły, 
wyroby garncarskie i z mchu. Na scenie 
wystąpiła kapela ludowa i coverowy zespół 
Roxanne. Festyn rozpoczęła akcja „Krew 
darem Życia” – krew oddało ponad 60 osób. 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej 
zorganizowało loterię fantową. 

W turnieju wzięło udział 14 sołectw – 
każda drużyna składała się z 5 zawodników 
od 16 do 65 lat. Rozegrano 7 konkurencji. 
Nie były to konkurencje wbrew pozorom 
łatwe. Publiczność bawiła się znakomi-
cie obserwując zbiorowy bieg na nartach, 
bieg sztafetowy z przeszkodami z kubkiem 
lodów, czy też bieg z koszem ziemniaków 
na drągu. Wiele śmiech wzbudził bieg szta-

fetowy w za dużych gumofilcach. Odbyły 
się też 3 konkursy dla sołtysów – obieranie 
ziemniaków na czas (nagrody sprzęt AGD), 
strzelanie do hokejowej bramki oraz obwi-
nięcie się od stóp do głów 3 rolkami papieru 
toaletowego. Każdy z uczestników turnieju 
otrzymał talon w kwocie 50 zł do wykorzy-
stania w supermarketach.

W konkurencji dla VIP (bieg na nar-
tach) drużyna na czele z burmistrzem 
Wojciechem Furmankiem pokonała dru-
żynę parlamentarzystów (m.in. Marek Gos 
i Lucjan Pietrzczyk). 

Na festyn przyszły całe rodziny. Turniej 
oglądało ok. 800 osób. 

koniec atrakcji. Dla najmłodszych zor-
ganizowano plac zabaw. Odbył się pokaz 
udzielania pierwszej pomocy, Powiatowa 
Komenda Policji w Sierpcu pokazała tresurę 
psa policyjnego. Nie zabrakło też czegoś 
„na ząb” – pyszną grochówka przygotowały 
panie ze stołówki szkolnej a watę cukrową 
ufundowały Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 

i Stowarzyszenie Serce Sercu. A później była 
zabawa do późnych godzin wieczornych.

Współorganizatorami byli: Wójt Gminy 
Mochowo, Gminna Biblioteka Publiczna, 
miejscowe szkoły oraz OSP. Pomagali 
wolontariusze ze Stowarzyszenia Serce 
Sercu i nauczyciele.

Zawody rekreacyjne pod tym hasłem 
przeprowadzono 22 czerwca na stadionie 
w Malinie oraz na boisku Orlik w Jaślanach. 
Wsparcia organizacyjnego i finansowego 
udzieliła Gmina Tuszów i Powiat Mielecki. 

Na boisku Orlik odbył się turniej piłkarski 
dla dzieci z rocznika 2001 i młodsi – uczest-
niczyło 10 drużyn. W turnieju piłki koszy-
kowej i siatkowej startowało po 6 drużyn 
– zawody obserwowało ok. 500 kibiców. W 
biegach na 1000 m dla dziewcząt i 2000 m 

dla chłopców startowała prawie 100 dzieci. 
Panie 40+ i dziewczęta do lat 15 grały w 
kometkę. Odbył się także przełaj rodzinny 
– uczestniczyło 15 rodzin (razem 45 osób). 
Najwięcej kibiców zgromadził turniej piłki 
nożnej oldbojów 39+ – drużyny składały się 
z zawodników grających niegdyś w okolicz-
nych klubach. Startowało 6 drużyn, podob-
nie jak w turnieju piłki nożnej juniorów 
starszych. Podczas tej imprezy wręczono 
wielu działaczom z terenu gminy i powiatu 
honorowe odznaki Podkarpackiego ZPN 
i LZS. Nagrody, medale i puchary wręcza-
li m.in.: Józef Krzywonos przewodniczący 
Podkarpackiego Z LZS oraz przedstawiciele 

władz samorządowych – starosta Andrzej 
Chrabąszcz, radny Sejmiku Jan Tarapata, 
wójt gminy Andrzej Głaza.

Dzięki sponsorom uczestnicy sportowych 
zmagań mogli otrzymać drobne upomin-
ki, a wszyscy przybyli na festyn pieczone 
kiełbaski i napoje chłodzące. W zawodach 
uczestniczyło 577 osób, a kibiców było łącz-
nie na wszystkich turniejach ok. 1700. Klub 
otrzymał duże wsparcie organizacyjne od 
Powiatowego Z LZS w Mielcu i Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Tuszowie Narodowym.

Ponadto dzieci i młodzież mogli korzystać 
ze zjeżdżalni, trampoliny. Zawody trwały od 
11 do 21, a zakończyła je wspólna zabawa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, woj. świętokrzyskie

Turniej sołectw
18/19.

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim

„Sportowa Gwiazda” 2014

GKS „Ikarus-Sokół” Tuszów – Malinie, woj. podkarpackie

Uprawiając sport żyje się lepiej
20.
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Niewątpliwie 23 maja w 
Miłocinie królował sport. 
Zanim w ramach Święta 
Sportu Powszechnego na 
boiska wkroczyli młodzi 
zawodnicy odbyły się uro-
czystości związane z Dniami 
Olimpijczyka. Gościem spe-
cjalnym była paraolimpijka 

Wiesława Wolak (Ateny 2004 i Pekin 2008), łuczniczka Startu Lublin 
absolwentka szkoły w Miłocinie, która dała popis strzelania z łuku. 
Następnie na obiektach nowo wybudowanego kompleksu sporto-
wego przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków odbyła 
się miniolimpiada przedszkolaków, turniej piłki nożnej chłopców i 
dziewcząt, turniej tenisa stołowego, darta, przeciągania liny, skoku w 
dal, rzutów do kosza, biegu na 60 m, turniej szachowy. 

Zwieńczeniem imprezy był występ grupy Street Workout Lublin 
i rozstrzygnięcie konkursów plastycznych: Soczi 2014 i Bezpieczna 
praca w gospodarstwie.

Współorganizatorem imprezy byli: Stowarzyszenie Regionalne „U 
źródeł Ciemiegi”, Urząd Gminy w Wojciechowie, SP w Miłocinie, 
KGW w Miłocinie oraz Rada Sołecka, a uczestników było ponad 680.

LKS „Orzeł” w Namysłowie to stowarzyszenie o wieloletniej trady-
cji i wybitnych osiągnięciach sportowych w zapasach w stylu wolnym. 
Wychowankowie i zawodnicy tego klubu od lat wchodzą w skład 
kadry narodowej, gdzie osiągają sukcesy rangi międzynarodowej a 
nawet olimpijskiej. Klub jest animatorem życia sportowego młodzie-

ży. Stara się jak najlepiej popula-
ryzować swoją dyscyplinę w śro-
dowisku lokalnym. Tym razem 
postanowiono zorganizować 
Dzień Dziecka jakiego jeszcze nie 
było. Do przyjścia na festyn pod 
wdzięcznym tytułem „Dzień, w 
którym wszyscy jesteśmy dzieć-
mi – Gwiazdy sportowe są wśród 
nas” zachęcały plakaty z najmłod-

szą gwiazdą sportową „Orła” – Eweliną Ciunek, mistrzynią Europy 
juniorek. Nic więc dziwnego, że od 14.00 na Orlika w Namysłowie 
licznie zaczęli napływać uczestnicy. A witali ich dwukrotny olimpij-
czyk Krystian Brzozowski i siedmiokrotny mistrz Polski Radosław 
Marcinkiewicz oraz wspomniana Ewelina Ciunek. 

Oczywiście było tylko zapaśniczo – zaprezentowano trening z 
elementami akrobatyki oraz pokaz walk, w którym uczestniczyły 
gwiazdy – były różne rzuty, chwyty i pady. Następnie do rywalizacji 
przystąpiły dzieci, w zasadzie był to mini turniej w kilku wagach. 
Wszystkie dzieci uczestniczące w festynie otrzymały upominki, a 
na stołach czekał na nich poczęstunek (kiełbaski z grilla i słodycze) 
przygotowany przez rodziców. A potem...a potem to już była „wolna 
amerykanka” – na macie mocowali się w zasadzie wszyscy – rodzice, 
dzieci, zawodowcy.

Współorganizatorami i sponsorami festynu byli: Starostwo 
Powiatowe w Namysłowie, Urząd Miasta i Gminy Namysłów, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Opolski Związek Zapaśniczy, 
Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Nestle Polska, Foto Video 
Ohlaszeny i wiele innych firm.

To było prawdziwe 
święto „królowej sportu” 
i to podczas takich wła-
śnie zawodów „rodzą” się 
przyszłe sportowe gwiaz-
dy. 11 czerwca na stadio-
nie w Chełmicy Dużej 
odbył się XV Powiatowy 

Mityng Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie” W zawodach star-
towało 328 zawodników i zawodniczek, rozegrano 34 konkurencje 
lekkoatletyczne i sztafetę sprinterską. Byli to uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z powiatu włocławskiego i sąsiednich. 

Współorganizatorami imprezy była Szkoła Podstawowa w 
Cypriance, Gmina Fabianki, Powiat Włocławski i Kujawsko-
Pomorskie Zrzeszenie LZS. Dzięki pozyskaniu sponsorów pry-
watnych można było wręczyć 34 komplety medali, 35 pucharów 
oraz 135 nagród rzeczowych.

Medale na tym mityngu zdobywali w przeszłości zawodnicy, 
którzy później należeli do czołówki krajowej, jak choćby najbar-
dziej dziś znana Katarzyna Kowalska. 

Ktoś powie to tylko dobrze zorganizowane zawody. No właśnie 
nie tylko, to spotkanie przyjaciół, którzy rywalizując potrafią 
się świetnie bawić – przed i po zawodach młodzi lekkoatleci na 
Orliku grali w piłkę nożną i koszykówkę. A podczas zakończenia 
imprezy trenerzy, zawodnicy, ich rodziny, koledzy przy skromnym 
posiłku omawiali wyniki i dzielili się wrażeniami. Takie „dodatki” 
sprawiają, że uprawianie sportu to nie tylko ciężka praca i stres, 
ale też fajna zabawa i miło spędzony czas w gronie przyjaciół.

Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Ze sportem zawsze i wszędzie” 
odbył się 30 maja na terenie Szkoły Podstawowej w Borkowie 
Kościelnym. Ponieważ było tuż przed Dniem Dziecka witając 
wszystkich uczestników dyrektor szkoły Barbara Gostomska zło-
żyła najmłodszym życzenia. Ale w sportowej zabawie brali udział 
również rodzice, a w zasadzie każdy kto tego dnia zechciał wejść 
na szkolne boisko. Zanim zaczęła się sportowa rywalizacja swoje 
umiejętności taneczne zaprezen-
towały dziewczęta z klas szóstych. 
Następnie dzieci z klas 0-III poka-
zały jak szybko potrafią biegać w 
worku, rzucać do celu i strzelać 
na bramkę. Uczniowie klas IV-VI 
rozgrywali turniej piłki nożnej – 
zarówno chłopcy jak i dziewczęta. 
Rodzicom najbardziej przypadło 
do gustu rzucanie do kosza, wszy-
scy grali w ringo. Dziadkowie i babcie sprawdzili się w wyścigu 
sprawnościowym, rozegrali także mecz koszykówki. Pierwsze trzy 
miejsca w każdej konkurencji premiowano pucharem i medalem 
ufundowanym przez Radę Powiatową LZS w Sierpcu.

Współorganizatorami imprezy była Gmina Sierpc, Rada 
Rodziców oraz Rada Powiatowa LZS w Sierpcu. Uczestniczyło 
w niej ok. 230 osób. Honorowy patronat sprawował wójt gminy 
Sierpc Tadeusz Prekurat. Po zawodach wszyscy spotkali się przy 
pieczeniu kiełbasek na ognisku. Tu omawiali przebieg imprezy, 
dzielili się wrażeniami, z dumą mówili o sukcesach swoich dzieci 
i umawiali się na kolejny rok.

Święto sportu powszechnego
21. LUKS „Olimp” Miłocin, woj. lubelskie UKS „Cyprianka” w Cypriance, woj. kujawsko-pomorskie

Nadzieje olimpijskie
22.

LKS „Orzeł” Namysłów woj.opolskie

Gwiazdy sportowe wśród nas
23.

LUKS „Pisat” w Borkowie Kościelnym woj. mazowieckie

Ze sportem zawsze i wszędzie
24.



UKS „Drzewiarz” Osieczna, woj. pomorskie

Marsz po zdrowie
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Gronowo to niewiel-
ka wieś (800 mieszkań-
ców) w gminie Lubicz, 
położona 16 km od 
Torunia. Przy miejsco-
wej szkole działa od 1997 roku UKS „Żak”, który prowadzi szkolenie 
młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa. I może się 
pochwalić nie byle jaka gwiazdą sportową – przez dwa lata szkolony 
był tu i reprezentował barwy klubu, aktualny mistrz świata Michał 
Kwiatkowski. 

Od 2008 roku UKS organizują przy współpracy z Urzędem 
Gminy w Lubiczu „Piknik Rowerowy” w formie kryterium ulicz-
nego. 30 sierpnia odbyła się jego VI edycja. W zawodach wzięło 
udział 238 zawodników w wieku od 2 do 80 lat. Na ten „Piknik” 
przyjeżdżają całe rodziny. Integracji uczestników służy wspólne 
przejechanie w tempie wycieczkowym 3 rund (3 km), czyli tzw. start 
honorowy. Zakończenie zawodów odbywa się przy atrakcyjnym 
poczęstunku i w przyjacielskiej atmosferze. 

Każdy uczestnik dostaje dyplom, medal i drobny upominek. 
Jest to możliwe dzięki sponsorom, takim jak Starostwo Powiatowe 
w Toruniu, BGŻ, cukiernia Jankowscy w Rogówku (dostarcza 
zawsze pyszne ciastka) czy miejscowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Organizatorzy mogą też liczyć na wolontariuszy z OSP i miejscowej 
szkoły. A na trasie przejazdu zawsze stoi liczna grupa kibiców– w 
tym roku było ich ok. 300.

Piknik Sportowy „Marsz po zdrowie” odbył się 1 czerwca. 
Patronem był mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Partnerami 
Urząd Gminy Osieczna i Zespół Szkół Publicznych w tej miej-
scowości. W programie pikniku był bieg uliczny, chód sportowy, 
nordic walking i marsz po zdrowie na 1 km z losowaniem nagród. 
Wszystkie konkurencje podzielone były na kategorie wiekowe. 
Imprezie towarzyszyły konkursy muzyczne, plastyczne, pokazy 
sztuk walki. Była też dmuchana zjeżdżalnia i ścianka wspinaczko-
wa. Piknik odbył się po raz 12, uczestniczyło w nim ok. 1000 osób. 
Rozegrano w sumie 17 konkurencji. Uczestnicy-zwycięzcy (I-III) 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe, do miejsca VI dyplomy i 
drobne upominki. W biegu otwartym nagrody finansowe.

Miejscowe KGW promuje zawsze na pikniku kuchnię kociewską. 
Jest też loteria fantowa. Olbrzymią 
rolę pełnią wolontariusze – nauczy-
ciele i pracownicy ZSP Osieczna, 
uczniowie i absolwenci szkoły oraz 
członkowie klubu. W tym roku po 
raz pierwszy organizatorzy wyświe-
tlili na budynku Urzędu Gminy pre-
zentację o sponsorach i współorga-
nizatorach imprezy.

6 września na obiektach sportowych Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji we Frysztaku odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej na 
Trawie (gmina nie posiada Orlika). Współorganizatorami turnieju 
byli: GOSiR we Frysztaku i Urząd Gminy Frysztak. Te instytucje 
wsparły też turniej finansowo, sponsorami byli również F.P.U.H 
Dominator Strzyżów i portal internetowy Frysztak.24pl.

W turnieju wzięło udział 10 
drużyn reprezentujących 10 wsi 
z gminy Frysztak (na 13 wcho-
dzących w skład gminy). Około 
1000 osób przyszło kibicować 
swoim drużynom. Mecze roz-
grywano równolegle na dwóch 
boiskach. Turniej wygrała dru-
żyna Cieszyna. Królem strzelców 
został Michał Witalec z Frysztaka, 

a najlepszym bramkarzem Mateusz Banek z drużyny Kobyle.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i medale, a drużyny 

puchary, najokazalszy był Puchar Wójta, o który toczyła się gra. 
Nagrody wręczali wójt Jan Ziarnik, jego zastępca Adam Filip, pre-
zes Strzelca Mateusz Dyka, dyrektor GOSiR Marek Armata.

Oprawę artystyczną imprezy stanowił występ cheerleaderek z 
GOSiR Frysztak i pokazy Młodzieżowej Akademii Piłkarskiej dzia-
łającej przy GMKS Strzelec Frysztak.

Orzech to miejscowość 
licząca 1900 mieszkańców. 
Zarząd klubu zdecydował 
się wraz z Sołtysem, Radą 
Sołecką i Stowarzyszeniem 
Kultury i Tradycji Śląskiej zorganizować imprezę jakiej jeszcze w 
Orzechu nie było. Przy jej organizacji pracowało 30 wolontariuszy. 
Sportowy Festyn Rodzinny „Orzech Futbol Cup” odbył się w dniach 
19-20 lipca. Każdego dnia kończył się wspólną zabawą taneczną 
z licznymi konkursami. Imprezie towarzyszył pokaz koszykówki, 
strzelania z łuku, trampoliningu, biegów sprinterskich, testowano 
też prędkości piłki po strzale na bramkę.

W turnieju trampkarzy startowały trzy drużyny – wygrał Ruch 
Radzionków, zdobywając Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej. Potem na 
plac zabaw wkroczyły dzieci, ich rodzice i dziadkowie, biorąc udział 
w różnych grach. Startowało 65 osób. Następnie odbył się towarzy-
ski mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami LKS Sokół Orzech i 
GKS Tychy, który zgromadził liczne grono kibiców.

Kolejny dzień rozpoczął się od pokazowego meczu koszykówki 
pomiędzy Orzechem i Ożarowicami. Następnie trampkarze z rocz-
nika 2000 rozegrali mecz pokazowy, który połączony był z wrę-
czeniem dresów i strojów piłkarskich dla zawodników LKS Sokół 
Orzech, zakupionych ze środków pozyskanych od lokalnych spon-
sorów. Kolejnym meczem był „Mecz Pokoleń”, w którym zmierzyli 
się juniorzy Sokoła z oldbojami, czyli swoimi rodzicami, sąsiadami 
i działaczami klubowymi. W festynie czynnie uczestniczyło 306 
osób, czyli więcej niż zakładano.

Finał konkursu na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim

„Sportowa Gwiazda” 2014

GMKS „Strzelec” Frysztak, woj. podkarpackie

Zdrowe zmagania sportowe
25.

UKS „Żak” Gronowo, woj. kujawsko-pomorskie27/28.
Piknik z rowerem

LKS „Sokół” Orzech, woj. śląskie

Orzech Futbol Cup
26.
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Impreza odbyła się 15 sierp-
nia na boisku w Niwnicy. Celem 
było uczczenie święta piłki nożnej 
i promocja Ludowych Zespołów 
Sportowych. W turnieju wzięło 
udział 60 piłkarzy oraz 15 działaczy reprezentujących 4 drużyny 
powiatu nyskiego: LKS Biała Nyska, LZS Podzamcze, LZS Niwnica-
Konradowa i LZS Jędrzychów. Rozegrano 6 spotkań – wygrała 
drużyna LZS Niwnica-Konradowa. Przyznano wyróżnienia indy-
widualne. Najlepszym zawodnikiem został Krystian Smyczek ze 
zwycięskiej drużyny. Współorganizatorami turnieju byli: Urząd 
Miejski w Nysie i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. Wszystkie 
drużyny nagrodzono dyplomami. Po turnieju odbyło się spotkanie 
integracyjne zawodników i działaczy przy grillu.

Ewa Kuls i Natalia Wojtuściszyn, saneczkarki, olimpijki z Soczi, 
wraz z zarządem klubu zaprosiły 17 maja uczniów szkół podstawo-
wych z gminy Witnica i mieszkańców sołectwa Nowiny Wielkie na 
sportową ucztę. Sportowe gwiazdy działają jak magnes, nic dziw-
nego, że z zaproszenia skorzystało prawie 400 osób. Tym bardziej, 
że największą atrakcją były sankorolki. Do zawodów zgłosiło się 
mnóstwo chętnych, startowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. 
Przed startem rad udzielał znakomity trener Jacek Zagozda oraz 
olimpijczycy z Turynu 
Krzysztof Lipiński i 
Marcin Piekarski, kiedyś 
zawodnicy UKS Nowiny 
Wielkie, dziś trenerzy. 
Może ich „wprawne oko” 
wypatrzyło wśród uczest-
ników kandydatów na 
przyszłych mistrzów?

Ale były też inne konkurencje. Odbyły się sztafety biegowe, kon-
kursy skoku w dal, strzałów do bramki, rzutów do kosza, rowerowy 
tor przeszkód i slalom z przeszkodami. Po zawodach można było 
spojrzeć na świat z wysokości grzbietu konia, poskakać na trampo-
linie, pomalować twarz, poszaleć na dmuchańcach. Wzięcie miały 
pyszne pieczone kiełbaski, domowe ciasto przygotowane przez 
panie z KGW. Biesiada zakończyła się wspólną zabawą dorosłych, 
która trwała do białego rana.

Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Witnicy Andrzeja 
Zabłockiego, a klubowi pomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom działającego przy SP w Nowinach Wielkich. 

Regionalne Biegi Przełajowe 
im. Martyrologii Mieszkańców 
Ziemi Skarszewskiej odbyły 
się 12 września w Pogódkach. 
Zorganizowane zostały po raz 
szósty. Biegom głównym towa-
rzyszyły biegi dla najmłodszych 
– przedszkolaków oraz dzieci z 
klas I-III. Uczniowie z klas IV-VI 

zmierzyli się biegu sztafetowym mieszanym 8x800 m (4 chłopców 
i 4 dziewczęta). Gimnazjaliści startowali w biegach głównych – 
dziewczęta w biegu im. Legionistki Joanny Szczodrowskiej na 1500 
m, a chłopcy w biegu im. Posła Piotra Szturmowskiego na 2000 
m. W biegach udział wzięli uczniowie ze szkół z Leźna, Brzeźna 
Wielkiego, Skarszew, Godziszewa, Szczodrowa, Więcków i Pogódek.

Zebrani goście i kibice mogli ponadto zobaczyć montaż słow-
no-muzyczny „Za wolność” przygotowany przez uczniów ZSP 
w Pogódkach pod kierunkiem nauczycielki Aleksandry Turek. 
Imprezą towarzyszącą była wystawa IPN pt. „Urna to taki ptak. 
Wrzucisz NIE, wychodzi TAK”. A w szkolnej galerii „Klepisko” 
zaaranżowanej na lokal wyborczy z 1946 r. przeprowadzono symu-
lację wyborów z tamtego okresu. W konkursie wiedzy o martyro-
logii mieszkańców Ziemi Skarszewskiej uczestniczyło 5 drużyn z 
podstawówki i 4 z gimnazjum.

Organizatorami dodatkowych imprez byli: burmistrz Skarszew 
Dariusz Skalski, dyrektor miejscowej szkoły Józefa Marchewicz 
i Wiesław Szczodrowski, wiceprzewodniczący Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS.

W tym przypadku można 
powiedzieć, że „do tańca trze-
ba trojga”, bo na pomysł zorga-
nizowania dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum 
Nr 2 w Słubicach imprezy sportowej na zakończenie lata wpa-
dli: Angelika Chustecka, nauczycielka w tych szkołach, Jacek 
Grześkowiak, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych 
w Słubicach, trener LKS Lubusz Słubice oraz olimpijczyk z Tokio 
Edward Czernik, trener wolontariusz Lubusza. Impreza odbyła się 
25 września na dwóch Orlikach w Słubicach. Uczestniczyło w niej 
prawie 1000 osób.

Program sportowo-rekreacyjny podzielono na grupy wiekowe – 
były wyścigi rzędów, unihokej, piłka nożna i przeciąganie liny, dla 
gimnazjalistów dodatkowo piłka koszykowa i siatkówka. Najpierw 
swoje rozgrywki miały przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawo-
wej oraz ich rodzice i dziadkowie, następnie młodzież gimnazjalna 
też w towarzystwie swoich rodzin. Dla wszystkich był pokaz pierw-
szej pomocy medycznej i taniec Zumba.

I wreszcie „gwóźdź programu” marsza nordic walking o długości 
4 km. Uczniowie (i nie tylko) wyruszyli spod swoich szkół, a meta 
była na stadionie SOSiR-u. Na zakończenie zaproszono wszyst-
kich na grilla, podczas którego przeprowadzono konkurs wiedzy 
o tematyce lokalnej, gdzie nagrody rzeczowe ufundował starosta 

słubicki Andrzej Bycka. 
Pomyślano także o 
uczniach niepełnospra-
wnych, którzy nie 
mogli uczestniczyć w 
za wodach, zlecono im 
zadania organizacyjne. 
W imprezie wzięli też 
udział rodzice uczniów 

emigrantów z Bułgarii, Rumunii czy Chin. Organizatorzy chcieli by 
lepiej poznali lokalną społeczność.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowali: Urząd 
Miasta i Gminy Słubice, Starostwo Powiatowe w Słubicach i SOSiR 
oraz Edward Czernik, olimpijczyk. Sponsorem instytucjonalnym 
była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

I tak z skromnego projektu trzyosobowej grupy zapaleńców stwo-
rzono wielkie święto sportu. Niestety inicjatywa ta ze względu na 
uchybienia formalne znalazła się na ostatnim miejscu.

Biesiada z olimpijkami
29. UKS „Nowiny Wielkie” Nowiny Wielkie, woj. lubuskie Gminny Związek LKS Nysa, woj. opolskie

Dzień Piłkarza
30.

LKS „Lubusz” Słubice, woj. lubuskie

Sportowe zakończenie lata
32.

Gminne Zrzeszenie LZS w Skarszewach, woj. pomorskie

Pamiętać o przeszłości
31.
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Od wielu lat nasze Zrzeszenie stara się 
dbać o właściwy wypoczynek dzieci i mło-
dzieży ze środowiska wiejskiego i małomia-
steczkowego. W okresie letnim organizuje 
najwięcej imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Służy temu między innymi akcja „Lato z 
LZS” dofinansowywana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. 

W tym roku w 15 województwach zorga-
nizowano jedną imprezę pod hasłem „Lato 
z LZS”. Łącznie wzięło w nich udział bli-
sko 5900 uczestników, w tym ponad 500 
organizatorów (większość z nich była po 
naszych szkoleniach organizatorów sportu 
w środowisku wiejskim) oraz około 200 
wolontariuszy. Były to turnieje piłki nożnej 
i tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, 
biegi przełajowe i uliczne.

Imprezy organizowane w ramach tej akcji 
mają często charakter cykliczny, a fina-
ły wojewódzkie poprzedzane są elimina-
cjami na niższych szczeblach. Dzięki tym 
spotkaniom na „szczycie” młodzi ludzie 

mogą poznać nowych przyjaciół, zobaczyć 
i czasami zwiedzić inne miasta, a potem 
pochwalić się swoimi osiągnięciami, zdoby-
tymi medalami i pucharami. Dla trenerów 
to dobry moment do „łowienia” talentów 
sportowych, które można później rozwi-
jać w sekcjach sportowych klubów LZS. 
Takie imprezy to zachęta do systematycz-
nej aktywności fizycznej oraz pokazanie, że 
takie spędzanie czasu wolnego może być faj-
niejsze od siedzenia przed telewizorem czy 
komputerem, że realny przyjaciel jest lepszy 
od tego wirtualnego. To także duże wyzwa-
nie dla organizatorów, bo muszą zadbać by 
te spotkania ze sportem, kulturą fizyczną 
były atrakcyjne, a jednocześnie „przemyca-
ły” treści edukacyjne i wychowawcze oraz 
popularyzowały wolontariat sportowy, na 
którym Zrzeszeniu LZS bardzo zależy – to 
wśród tej młodzieży są następcy naszych 
starszych działaczy.

Z 15 dofinansowanych imprez przedsta-
wiamy zaledwie kilka.

W Lubawie 25 września odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Zrzeszenia LZS Młodzieży 
Szkół Wiejskich w wieloboju lekkoatletycz-
nym. Startowali uczniowie szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. W rywalizacji 
gimnazjów zwyciężyli: Lipowina (dziew-
częta) i Susz (chłopcy), w grupie starszej 
młodzieży wygrali chłopcy z ZSZ Pasłęk i 
dziewczęta z ZSR Ostróda. Zespoły składały 
się z 4 zawodników, którzy startowali w 
biegu sztafetowym 4x100 m, pchnięciu kulą, 

skoku w dal, biegu na 100 m i biegu na 400 
m dla dziewcząt lub 800 m dla chłopców. 
Łącznie startowało ponad 260 zawodników.

Po raz XXXII młodzież z całego Powiatu 
Tucholskiego rywalizowała w Biegu Boro-
wiaka. Ta najstarsza sportowa impreza w 
Tucholi jak co roku zgromadziła na sta-
dionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 742 
młodych sportowców. 22 biegi, dystanse 
od 400 do 1000 metrów i pełne trybuny 
kibiców, zagrzewających młodych biegaczy 
do walki, to wszystko stworzyło niepowta-
rzalną atmosferę. Organizatorów cieszyło 
zacięcie sportowe uczestników i ich nie-
skrywana radość z uczestniczenia w tym 

sportowym wydarzeniu. Pierwsze miejsce w 
kategorii szkół podstawowych zajęła szkoła 
w Cekcynie, dla której najwięcej punktów 
zdobyły dziewczęta. 

W woj. dolnośląskim zorganizowano 
Turniej Piłki Nożnej „Puchar lata – Orlik 
2014” dla chłopców do lat 13. Finał woje-
wódzki poprzedziły eliminacje w siedmiu 
strefach. Do Strzegomia, gdzie odbywał się 
finał, 2 sierpnia dotarło osiem drużyn repre-
zentujących powiaty: średzki, lwówecki, 
kłodzki, dzierżoniowski, milicki, lubiński, 

oławski i zgorzelecki. Zawody były rozgry-
wane w bardzo trudnych warunkach atmos-
ferycznych, upał i wysoka temperatura nie 
ułatwiały gry zawodnikom. Mecze odbywa-
ły równocześnie na dwóch boiskach typu 
„Orlik”. Rodzice i kibice młodych piłkarzy 
mogli przeżywać małe „mistrzostwa świa-
ta”. Ogółem w całym turnieju, na wszyst-
kich jego etapach zaprezentowało się 1150 
młodych piłkarzy. Finał wygrała drużyna 
Pogoni Wieluń (pow. lwówecki).

We Wrześni zaś 24 września odbył 
się VII Memoriał im. M. Głuszka, czyli 
Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży 
Szkolnej w Lekkiej Atletyce. Startowało 400 

zawodników i zawodniczek, którzy repre-
zentowali 42 szkoły z 12 wielkopolskich 
powiatów. Rozegrano po 20 konkurencji 
indywidualnych kobiet i mężczyzn i sztafety. 
Punktację szkół wygrało ZS 1 Ostrzeszów, 
przed ZSTiO Września i ZSP 2 Wągrowiec.

20 września w Wierzbowie (woj. pod-
laskie) odbył się Bieg Rolnika, w którym 
startowało 405 osób – dzieci, młodzież i 
dorośli. Swoją rolę spełnili wolontariuszy, 
którzy pomagali przy organizacji imprezy i 
w trakcie jej trwania – byli to członkowie KS 
Maratonka Grajewo i organizacji „Strzelec”, 
też z Grajewa. W sumie odbyło się 8 biegów, 
w różnych kategoriach wiekowych.

Nie ma nic gorszego jak letnia nuda. Wtedy często do głowy wpadają głupie i niebezpieczne pomysły. Najlepiej zabić tę 
nudę spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu, w promieniach słońca, wspólnie z kolegami i koleżankami.

To było fajne „Lato z LZS”
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W dniach 17-18 października na torze 
BGŻ Arena w Pruszkowie odbyły się 
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie 
torowym. I choć to koniec sezonu na zawo-
dy przyjechało 87 zawodników. Startowali 
juniorzy młodsi (K+M) i juniorzy. Odbyły 
się wyścigi w kategorii open kobiet i mło-
dzieżowców, ale w tej ostatniej kategorii nie 
przyznawano tytułów. Dodatkowo zorgani-
zowano wyścigi dla młodzików i żaków pod 

hasłem „Szukamy następców olimpijczy-
ków”, w których wystartowało 30 najmłod-
szych adeptów kolarstwa.

Bezpośrednim organizatorem było Ma zo-
wieckie Zrzeszenie LZS i LUKS Trójka Pia-
seczno a partnerami organizacyjnymi: Kra-

jowe Zrzeszenie LZS i Ministerstwo Spor tu i 
Turystyki. Władze miasta Pru sz ko wa ufun-
dowały medale i puchary dla naj lepszych 
zawodników.

Otwarcia mistrzostw dokonał wiceprze-
wodniczący RG KZ LZS Wacław Hurko, 
który także dekorował zawodników w asy-
ście m.in. Zbigniewa Brzezińskiego, byłe-
go kolarza, znanego działacza i miłośnika 
tego sportu. Obecni byli też przedstawiciele 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i 
Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Mistrzami LZS w poszczególnych kate-
goriach zostali:

Juniorzy młodsi: stratch, 500 m ze startu 
zatrzymanego, wyścig punktowy i omnium 
– Bartłomiej Klucznik ALKS Stal Ocetix 
Iglotex Grudziądz; sprint drużynowy – 
ALKS Stal Grudziądz 1; 3000 m drużynowo 
– ALKS Stal Grudziądz. 

Juniorki młodsze: stratch, 500 m ze star-
tu zatrzymanego – Nikola Różyńska ALKS 
Stal Grudziądz; sprint drużynowy – BCM 
Nowatex Ziemia Darłowska; 3000 m druży-
nowo – ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz, 
wyścig punktowy – Patrycja Seremak BCM 
Nowatex JF Duet Goleniów. 

Juniorzy: scratch – Kamil Zawistowski 
GKK Opty Mazowsze Grodzisk Maz.; sprint 
drużynowy – UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
4000 m drużynowo – ALKS Stal Grudziądz; 
1000 m indywidualnie – Daniel Staniszewski 
KKS Ciechanów; wyścig punktowy – Patryk 
Soliński GKK Opty Mazowsze Grodzisk 
Mazowiecki.

Juniorki: scratch i 500 m ze startu zatrzy-
manego – Justyna Kaczkowska UKS Gim. 
Twoja Merida Imielin; sprint drużynowy – 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska. 

Kobiety open: scratch – Karolina 
Karasiewicz ALKS Stal Grudziądz; sprint 
drużynowy – BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska; wyścig drużynowy 4000 m 
– ALKS Stal Grudziądz; 500 m ze startu 
zatrzymanego U-23 – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik.

Kolarstwo torowe – Pruszków 2014

XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Słubice 2014

30 sierpnia wręczeniem pucharów za 
punktację generalną województw 

oraz za punktację w bloku rekreacyjnym, 
turystycznym i integracyjnym zakończy-
ły się XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS. 
W tym roku miastem-gospodarzem były 
Słubice. W imprezie wzięło udział ponad 
900 osób z 16 województw. 

Klasyfikację generalną wygrało woje-
wództwo lubelskie, przed opolskim i wiel-
kopolskim. Składały się na nią punkty zdo-
byte w bloku rekreacyjnym i turystycznym. 
Blok rekreacyjny (piłka siatkowa, piłka 
nożna, koszykówka, piłka siatkowa plażo-
wa, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz 
sztafeta, czwórbój, wyciskanie odważnika i 
rzut do kosza) wygrało województwo lubel-
skie, przed opolskim i wielkopolskim. 

Blok turystyczny (marsz na orientację, 
nordic walking, rowerowy tor przeszkód, 
wędkarstwo, rowerowy slalom i sztafeta 
mini golfa) wygrało woj. lubuskie, przed 
dolnośląskim i opolskim. 

Blok integracyjny, który nie wchodził do 

klasyfikacji generalnej (lekkoatletyka, tenis 
stołowy, konkurencje rekreacyjne) wygra-
ło woj. łódzkie przed opolskim i śląskim. 
Swoje ekipy w tym bloku wystawiło tylko 6 
województw.

Nasze igrzyska tradycyjnie odbywają się 
pod koniec sierpnia i wiele osób ma je 
wpisane na stałe do swojego kalendarze. W 
tym roku również na słubickich boiskach 
spotkaliśmy starych znajomych.

Igrzyska jak zwykle otworzył przewodni-
czący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS Władysław Kosiniak-Kamysz. Uro-
czy stość otwarcia odbyła się z zachowa-
niem ceremoniału olimpijskiego – był 
więc Ma zurek Dąbrowskiego, wprowadze-
nie pocztów sztandarowych wszystkich 
16 województw, które prowadził sztandar 
Krajowego Zrzeszenia LZS, znicz zapali-
ła Sofia En naoui, zawodniczka Lubusza 
Słubice, na dzieja polskich biegów śred-
nich, odbyło się ślubowanie zawodników 
i sędziów. A wszystko uświetnił występ 
występ zespołu z Zielonej Góry „Mega 

Dance Acrobatic Rock n’ Roll” Anny 
Miedzielec i Jacka Tarczyło (dwukrotnych 
mistrzów świata – 2011 i 2013 – w rock n’ 
roll’u) i rapera Abla.

A potem przy bardzo słonecznej i ciepłej 
pogodzie zawodnicy ruszyli do walki. Pecha 
trochę mieli siatkarze, piłkarze i część ekip 
walczących w przeciąganiu liny – nieco ich 
zmoczyło. Było „emocjonująco”, ale wszyscy 
walczyli zgodnie z zasadą fair play. Z dużym 
uznaniem spotkał się mini golf, wprowadzo-
ny do programu igrzysk jako konkurencja 
pokazowa. Najbardziej zestresowanymi oso-
bami byli szefowie ekip, czyli przewodniczą-
cy wojewódzkich zrzeszeń, którzy na gorąco 
liczyli punkty zdobyte przez ich drużyny. 
Nic dziwnego, zwycięstwo w igrzyskach 
cieszy się od lat wielkim prestiżem. Do 
zobaczenia za rok!

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Kończy się sezon sportów popularnie zwanych letnimi, jako ostatni o tytuły mistrzów Zrzeszenia LZS walczyli kolarze torowi. 
O tytuły walczyć będą jeszcze przedstawiciele gier „umysłowych” – w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się turniej w warcabach 
stupolowych.
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Według zaleceń WHO odpowiednia 
dieta powinna zawierać zredukowaną ilość 
tłuszczy oraz cukrów, a także zwiększoną 
ilość warzyw i owoców bogatych w błonnik 
pokarmowy. Wszelka aktywność fizyczna, 

czy to w postaci spacerów, czy ćwiczeń 
gimnastycznych, powinna trwać nie krócej 
niż 30 minut dziennie dla osoby dorosłej 
i 60 minut dziennie dla dzieci i młodzie-
ży. Tym zaleceniom WHO organizatorzy 
podporządkowali program. A był tak inten-
sywny, że uczestnicy nie mieli chwili na 
odpoczynek. 

Na początek sprawdziliśmy wiedzę 
na szych uczestników na ten temat – 2 osoby 
z każdego województwa odpowiadały na 20 
pytań. W Mielnie po 19 punktów zdobyli 
Renata i Andrzej Cywińscy z woj. dolno-
śląskiego, a w Zakopanem wśród kobiet naj-
lepszy wynik uzyskała Beata Paciejewska, 
woj. zachodniopomorskie, a wśród męż-
czyzn Ry szard Litwińczuk zdobywając rów-
nież 19 punktów. Czy pytania były trudne? 
Dla jednych tak, dla drugich nie. To zale-

żało głównie od tego czy koś interesuje się 
własnym zdrowiem i czy zwraca uwagę na 
codzienną dietę. A pytaliśmy m.in. o to 
jakie powinno być prawidłowe ciśnienie 
tętnicze, co oznacza skrót BMI, ile soli nale-
ży spożywać dziennie, który z produktów 

zawiera najwięcej witaminy C, co oznacza 
określenie „produkt o wysokim indeksie 
glikemicznym” itp.

Kolejnym punktem programu były wykła-
dy. W Mielnie profesor Ewa Kozdroń z war-
szawskiej AWF mówiła o aktywności rekre-
acyjnej w profilaktyce otyłości i nadwagi, 
a w Zakopanem dr Grażyna Kołomyjska 
o zasadach zdrowego żywienia. Każdemu 
uczestnikowi wyliczono także BMI i doko-
nano analizy składu ciała – w ten sposób 
można było się dowiedzieć jaki mamy wiek 
biologiczny. Oj, było czym się martwić.

Potem każdy dokonał samooceny wła-
snej sprawności fizycznej, na którą składa-
ło się pięć ćwiczeń – zmodyfikowany test 
Coopera, step test (sprawdzanie siły mięśni 
nóg), skłony w dół (gibkość), pompki na 
stojąco (siła ramion), brzuszki (siła mięśni 
brzucha). 

Uczestnicy chłonęli wiedzę teoretyczną 
jak „gąbkę” – prawda o sobie, o swojej 
kondycji fizycznej i sprawności, nie zawsze 
przyjemna sprawiła, że w zajęciach spor-
towych „dawali z siebie wszystko”. Tym 
bardziej, że w grę wchodziła także rywaliza-
cja sportowa – wygrywali dla siebie ale też 
dla swojego województwa. Na blok spor-
towy składały się następujące konkurencje: 
kręgle, rzut na kijek, indywidualne rzuty 
do kosza, slalom hokejowy, marsza farme-
ra, rzut lotką do tarczy, krasnal na desce. 
Do punktacji wojewódzkiej wliczano także 
wyniki testu. 

Sportową rywalizację w Mielnie, gdzie 
dzięki sprzyjającej pogodzie zawody odby-
wały się na świeżym powietrzu, wygrało 
woj. lubuskie, drugie miejsce zajęło woj. 
wielkopolskie a trzecie mazowieckie. W 
Zakopanem, gdzie uczestnicy zmagali się na 

hali sportowej pierwsze było woj. podlaskie 
przed kujawsko-pomorskim i śląskim.

W Mielnie w w programie była piesza 
wycieczka po Słowińskim Parku Naro-
dowym (spacer po wydmach nie należał 
do łatwych), a w ostatnim dniu po lekcji 
z instruktorem wszyscy chętni uprawia-
li nordic walking. W Zakopanem z kolei 
odbyła się wycieczka do Morskiego Oka i 
Wodogrzmotów Mickiewicza, część osób 
wyruszyła na nią „z kijkami”, oczywiście po 
fachowym instruktażu.

Na koniec pozostaje pytanie – Czy będą 
„trzymać wagę”? Organizatorzy zobowiązali 
uczestników do dokonania samooceny w 
kolejnych miesiącach i przysłania wyników 
do KZ LZS. Bo tak naprawdę, jak pokazał 
test, dobrze wiemy jak zdrowo żyć, ale 
nie zawsze mamy tyle siły i determinacji 
by przestrzegać stale podstawowych zasad 
zdrowego stylu życia. I tej determinacji 
życzymy uczestnikom. Organizatorzy z 
kolei mają nadzieję, że Ministerstwo Sportu 
i Turystyki wspierać będzie co roku takie 

imprezy sportowe, bo chętnych na obydwa 
wyjazdy było więcej niż miejsc. 

Nad całością przebiegu obydwu spotkań 
czuwały Helena Koziej, dyr. Biura KZ LZS i 
Beata Giera, pracownik tegoż biura.

W dniach 18-21 września w Centralnym Ośrodku Szkolenia KZ LZS w Mielnie spotkało się 85 osób z 11 województw a w dniach 
16-19 października w Zakopanem 95 osób z 12 województw na imprezie sportowej pod hasłem „Bądź aktywny – trzymaj wagę”. 
W programach obydwu imprez były zajęcia teoretyczne i sportowe. Na otyłość i nadwagę cierpi w naszym kraju prawie 35% 
społeczeństwa, coraz częściej ta przewlekła choroba dotyka dzieci i młodzież. Jak z nią walczyć, jak trzymać wagę? Odpowiedź 
jest prosta – odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. I taką wiedzę organizatorzy – Krajowe Zrzeszenie LZS i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki – chcieli przekazać uczestnikom.
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Tymczasem jak pokazują badania róż-
nych instytucji i organizacji pozarządowych 
połowa Polaków nigdy nie bierze udzia-
łu w żadnych zorganizowanych zajęciach 
sportowych, a do podejmowania aktywno-
ści fizycznej raz w tygodniu przyznaje się 
tylko 12% Polaków w wieku 60+. Prawie 
75% seniorów nie ćwiczy nigdy. Głęboko 
gdzieś w świadomości mamy zakodowane 
przekonanie: dzieci do zabawy, dorośli do 
pracy, a starzy do wypoczynku, czyli „nic 
nie robienia”. 

Jak to zmienić? Jak przekonać rówie-
śników do maszerowania, biegania, jazdy 
na rowerze, gimnastyki czy pływania? Jak 
zachęcić osoby starsze do wolontariatu 
sportowego? Na czym polega praca ani-
matora? To tylko niektóre zagadnienia i 
problemy, które omawiano na wykładach 
i podczas dyskusji na szkoleniu seniorów-
animatorów, które odbyło się w dniach 
24-28 września w Soninie k. Łańcuta. 

W szkoleniu wzięło udział 18 osób z 3 
województw. Szkolenie dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Spotkanie bardzo wzbogacił wykład pani 
profesor Ewy Kozdroń z AWF w Warszawie 
na temat programu rekreacji ruchowej 
osób starszych (PRROS) oraz prezentacja 

„Aktywność rekreacyjna osób starszych w 
profilaktyce nadwagi i otyłości”. Było też 
spotkania z dietetykami z kliniki Arkadia 
z Rzeszowa, które wywołały dużo emo-
cji i wprowadziły spore „zamieszanie” do 

naszych (złych) nawyków żywieniowych. 
W bloku sportowym uczestnicy szkolenia 

najpierw uczyli się grać w bule i krokie-
ta, a następnie rozegrali mini turnieje w 
tych sportach. Ponadto odbyły się zajęcia 
przy muzyce, indywidualnie grano w tenisa. 
Dużym powodzeniem cieszył się nordic 
walking. Zanim wyruszono w teren instruk-
torka udzieliła wszystkim lekcji z „nauki 
chodzenia z kijkami”, bo niewłaściwe uży-
wanie kijków może przynieść więcej szkód 
niż pożytku. 

Wiele uwagi poświęcono także turystyce. 
Jak powinna wyglądać dobrze zorganizo-
wana wycieczka? Jak wybrać miejsce na 
wycieczkę? Jak rozplanować czas wyciecz-
ki? Jakie przygotować zajęcia dodatkowe 
poza zwiedzaniem? Praktycznym doświad-
czeniem był ciekawy program turystyczny 
– wspólny z seniorami uczestniczącymi w 
odbywających się równocześnie rozgryw-
kach sportowych LZS.

Ten wers ze znakomitej piosenki Ewy Bem 
z powodzeniem może być hasłem przewod-
nim Finału Centralnego Ogólnopolskich 
Rozgrywek Sportowych LZS dla Seniorów, 
które odbyły się w dniach od 25 do 28 
września 2014 roku w Łańcucie, woj. pod-
karpackie. Przyjechało tu 90 osób z 11 
województw, które doskonale wiedzą, że 
aktywność fizyczna pomaga w seniorskim 
wieku „dłużej zachować ducha młodości”, 
choć nie jest – trzymajmy się dalej piosenek 
Ewy Bem – „lekiem na całe zło”. 

Było na naszym spotkaniu sportowo i 
turystycznie. Ale przede wszystkim dostar-
czyło ono wszystkim sporo emocji i świetnej 
zabawy. 

Organizatorami imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS oraz Podkarpackie Zrze-
sze nie LZS. Imprezę dofinansowało Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki.

W pierwszym dniu imprezy odbyły się 
pokazy pomocy przedmedycznej i bezpiecz-
nej jazdy na rowerze w ramach wspólnej 
akcji prewencyjnej KZ LZS i PZU SA pod 
nazwą „Bądź rozważny – żyj bezpiecznie” 
oraz konkurencja kalambury, którą wygrała 
drużyna KZ LZS. W kolejnym dniu z prze-
wodnikami zwiedzano Muzeum-Zamek w 
Łańcucie, Stajnie, Wozownię, Storczykarnię 

oraz piękny park. Po południu przeprowa-
dzono konkurencje sportowe, na które skła-
dała się: gra w kręgle (wygrało woj. świę-
tokrzyskie), rzuty na kijek (tu też najlepsze 
było woj. świętokrzyskie), drużynowe rzuty 
do kosza (wygrała drużyna woj. zachod-
niopomorskiego), turniej zespołowy darta 
(i znowu najlepsze było woj. świętokrzy-
skie), gra w bule (wygrało woj. lubelskie).

Trzeciego dnia zwiedzono Bazylikę Zwia-
stowania NMP oo. Bernardynów w Leżajsku, 
gdzie wysłuchano koncertu organowego 
(organy leżajskie należą do najcenniejszych 
zabytków tego typu nie tylko w Polsce, 
lecz także w Europie) oraz Muzeum Ziemi 
Leżajskiej i Muzeum Browarnictwa, gro-
bowce książąt Czartoryskich w Sieniawie. 
Wieczorem odbył się konkurs wiedzy o 
regionie, a później uroczyste podsumo-
wanie zawodów, które wygrała drużyna 
Krajowe Zrzeszenie LZS, drugie miejsce 
zajęła drużyna z woj. świętokrzyskiego, a 
trzecie zespół z woj. mazowieckiego.

Dodatkowe wyróżnienia otrzymali: Le szek 
Rze szuto z woj. małopolskiego i Edward 
Sokołowski z woj. podlaskiego – najstarsi 
uczestnicy zawodów a także Patrycja, Patryk 
i Piotr, którzy pomagali w zawodach jako 
wolontariusze.

Największym wydarzeniem ostatniego 
wieczoru był jednak występ utworzonego 
ad hoc zespołu, który zaśpiewał utwór „Ja 
jestem chłopak z LZS” oraz zatańczył do 
muzyki z tego utworu. A tworzyli go: Zofia 
Nowak i Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie), 
Grażyna Szczy gieł i Andrzej Ma tejski (woj. 
podkarpackie), Bożena Szopa (woj. war-

mińsko-mazurskie), Zygmunt Siedlecki 
(woj. zachodniopomorskie). 

Zgłoszono także nieformalny wniosek 
o zainicjowanie napisania utworu „Jestem 
dziewczyną z LZS” oraz prośbę o dodruk 
śpiewnika LZS. W imieniu uczestni-
ków po dziękowania organizatorom złożył 
Sławomir Malanowski z Mazowieckiego 
Zrzeszenia LZS.

Żyjmy kolorowo seniorzy!

„Lepsza jesień życia na sportowo” – Szkolenie seniorów – animatorów – Sonina 2014

„Do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej”

ogólnopolskie Rozgrywki sportowe lZs dla seniorów – Łańcut 2014

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



Kontakt:
Ludowe Zespoły Sportowe

76-032 Mielno, ul. Mickiewicza 3
tel. (94) 318 95 39; tel./fax (94) 318 92 21

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

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

Konferencja szkoleniowa

W dniach 12-13 grudnia 2014 w Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
odbędzie się konferencja szkoleniowa na temat:

„Aktywność fizyczna osób starszych, walka z nadwagą – potrzeby a rzeczywistość”

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

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

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

Centralny Ośrodek Szkolenia LZS w Mielnie zaprasza przez cały rok na obozy sportowe, zimowiska, szkolenia


