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Klasyfikację generalną punktową wygrało 
woj. mazowieckie – 1778 pkt. – najwięcej 
punktów uzyskało m.in.: w akrobatyce spor-
towej, podnoszeniu ciężarów, szermierce, 
zapasach klasycznych i taekwondo ITF; dru-
gie zajęło woj. śląskie –1538 pkt., najwięcej 
punktów uzyskali zawodnicy reprezentujący 
gimnastykę sportową, judo kobiet i męż-
czyzn oraz zapasy styl wolny; trzecie miejsce 
przypadło woj. wielkopolskiemu, 1497,635 
pkt., a najlepiej punktowały takie dyscyplin 
jak: akrobatyka sportowa, szermierka, ta-
ekwondo olimpijskie. Punktację medalową 
wygrało także woj. mazowieckie – 134 me-
dale, drugie było dolnośląskie – 88, a trzecie 
wielkopolski – 90,5.

W punktacji klubowej sklasyfikowanych 
zostało 841 klubów z całej Polski. Pierwsze 
miejsce zajęła TS Wisła Kraków, drugie AZS 
AWF Poznań, trzecie – ZKS Stal Rzeszów. Z 
klubów zrzeszonych w LZS najwyżej upla-
sował się Cement Gryf Chełm – 7. miejsce, 
Sobieski Poznań był 18. a Agros Żary 20-21.

Przyjrzyjmy się dyscyplinom, w których 
startowały nasze kluby. 

Podnoszenie ciężarów. Zawody odbyły 
się w Ciechanowie (w woj. podlaskim nie 
ani jednej sekcji podnoszenia ciężarów), na 
pomostach klubu Mazovia. I świetnie za-
prezentowali się zawodnicy i zawodniczki 
tego klubu – zdobyli 4 medale. Złoty Izabe-
la Wróblewska (53 kg), srebrny Ewa Wró-
blewska (63 kg) i Patryk Słowikowski (77 
kg), a brązowy Arkadiusz Chudobski w tej 
samej wadze. Złote medale wywalczyli na 
pomoście jeszcze następujący zawodnicy re-
prezentujący klub LZS – Marlena Polakow-
ska (48 kg) POM Iskra Piotrowice, Milena 
Kruczyńska (69 kg) UOLKA Ostrów Maz., 
Marta Droździel (+75 kg) Znicz Biłgo-
raj, Piotr Poniedziałek (56 kg) Budowlani 
Nowy Tomyśl, Wojciech Bala (69 kg) Tar-
pan Mrocza, Błażej Grela (77 kg), LUKS 
Gryf Bujny, Bartosz Łoziński (+105 kg) 

AKS Myślibórz.
Klasyfikację klubową wygrała Mazovia 

Ciechanów, a na następnych 4 miejscach 
uplasowały się także kluby naszego Zrzesze-
nia – UOLKA Ostrów Maz., LUKS Gryf Buj-
ny, Unia Hrubieszów i WLKS Siedlce Iganie 
Nowe. W pierwszej 10 znalazł się jeszcze 
klub Budowlani Nowy Tomyśl (7.). Skla-
syfikowano 63 kluby. W klasyfikacji woje-
wództw najlepsze było mazowieckie, przed 
lubelskim i dolnośląskim.

Taekwondo ITF. Zawody odbyły się w 
Białymstoku. Wygrało woj. dolnośląskie, 
przed mazowieckim i lubelskim, a najlep-
szym klubem okazał się WSKT Wrocław. 

Drugie miejsce zajął LKS Lotos Jabłonna. 
Ponieważ turniejowe walki w OOM to tak-
że mistrzostwa polski juniorów młodszych, 
to zawodnicy Lotosu nieźle się spisali. Złoty 
medal zdobył Arkadiusz Konopka w wadze 
60 kg, oraz Monika Nyrć +57 kg, Paweł Ba-
tog 66 kg wywalczył brązowy medal.

W Białymstoku także walczyli zapaśnicy 
w stylu klasycznym. Gospodarzem był KS 
Podlasie Białystok. Startowało 196 zawodni-
ków z 52 klubów. Punktację klubową wygrał 
Agros Żary, przed Cartusią Kartuzy i AKS 
Piotrów Tyrbunalski. Największą niespo-
dziankę zawodów sprawił Mateusz Rywac-
ki, który na co dzień walczy w stylu wol-

nym. Startując po raz pierwszy w imprezie 
mistrzowskiej w stylu klasycznym, sięgnął 
po złoty medal w kategorii wagowej do 76 
kilogramów.

W zapasach w stylu wolnym, które od-
były się w Łomży, wystartowało 197 za-
wodników z 60 klubów, reprezentujących 
14 województw. Największą niespodzianką 
było zdobycie przez Tomasza Ulewińskiego 
(MLUKS Orlik Wierzbica) brązowego me-
dalu w kategorii wagowej do 85 kilogramów 
w stylu wolnym, gdyż zawodnik ten, na co 
dzień trenuje zapasy w stylu klasycznym. 
Sędzią głównym zawodów był dwukrotny 
mistrz olimpijski Andrzej Wroński. Punkta-
cję klubową wygrał ZKS Slavia Ruda Śląska, 
drugie miejsce zajął Śląsk Milicz, a trzecie 
Mazowsze Teresin. Punktację województw 
wygrało śląskie, przed lubelskim i mazo-
wieckim.

W Grajewie zaś na matach spotkały się 
panie. Wystartowało 140 zawodniczek z 41 
klubów, reprezentujących 14 województw. 
Drużynowo najlepszą ekipą okazał się Ce-
ment Gryf Chełm przed Sobieskim Poznań 
i Agrosem Żary. M.in. złoty medal w wadze 
49 kg wywalczyła niezwykle utalentowana 
Paula Kozłow z Podlasia Białystok (trener 
Andrzej Kozłow) – nasza nadzieja olimpij-
ska. Klasyfikację wojewódzką wygrało lubel-
skie, przed wielkopolskim i śląskim.

Ponad 100 tenisistów stołowych walczyła 
w Grajewie o zwycięstwo w OOM i tytuły 
mistrzów Polski kadetek i kadetów. Gwiaz-
dami zawodów byli: Natalia Bajor (KU AZS 
UE Wrocław) – triumfatorka w turnieju 
gry pojedynczej kadetek, zdobyła też złoto 
w mikście oraz brąz w deblu i Patryk Za-
tówka (KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki) 
zwycięzca gry pojedynczej kadetów i złoto 
w mikście. Wśród kadetów drużynowo wy-
grał ZKS Drzonków, a wśród kadetek LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński.

Na mistrzostwach świata juniorów i juniorek do lat 17, które zakończyły się 14 maja w Limie brązowy medal w dwuboju wagi 77 kg wywal-
czył Patryk Słowikowski z Mazovii Ciechanów, uzyskując 267 kg. Wygrał Rosjanin – 311 kg, a drugi był Irańczyk – 291 kg. Reprezentant 
Mazovii Ciechanów zdobył dla Polski pierwszy, historyczny medal mistrzostw świata 17-latków. Patryk przed rokiem reprezentował Polskę 
w I Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Singapurze. Pochodzi z małej miejscowości Żbiki koło Krasnego. Podnosi ciężary od 14 roku 
życia, w jego ślady poszedł też młodszy brat Łukasz, który już startuje w wadze 56 kg. Gratulujemy i czekamy na dobre wyniki na ME w 
Ciechanowie, które odbędą się w sierpniu br.
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XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  P o d l a s i e  2 011

Gospodarzem XVII Ogólnopolskiej Olimpiady w Sportach Halowych (30.04-13.05) było w tym roku Podlasie. Zawody przeprowadzono 
w siedmiu miastach tego województwa: Białystok, Augustów, Grajewo, Łomża, Sokółka, Suwałki i Zambrów oraz 4 miastach z poza 
województwa: Biała Podlaska, Ciechanów, Tomaszów Mazowiecki oraz Warszawa. Zawodnicy startowali w następujących dyscyplinach: 
akrobatyka, badminton, boks, brydż, gimnastyka sportowa i artystyczna, judo, koszykówka, kręglarstwo, piłka siatkowa, pływanie 
synchroniczne, podnoszenie ciężarów, skoki do wody, szachy, szermierka, taekwondo ITF i olimpijskie, tenis stołowy, zapasy styl wolny 
i klasyczny.



Jak wszyscy zapewne pamiętają pierwszy 
taki konkurs odbył się w 2009 roku i po-
tocznie był nazywany „Karolem”. Wtedy do 
konkursu zgłosiło się 164 uczestników z ca-
łej Polski, którzy zorganizowali 541 imprez 
sportowo-rekreacyjnych. Wzięło w nich 
udział ponad 100 tysięcy osób. Trzy pierw-
sze miejsca przypadły w udziale: Gminnemu 
Zrzeszeniu LZS w Ełku, Parafialnemu Klu-
bowi Sportowemu „Olimpijczyk” Gilowice, 
i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Start” Szczurowa.

W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 
106 inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i 
turystycznych. Do finału dotarło 32 organi-
zatorów. W sumie zorganizowali oni ponad 
100 imprez, w których udział wzięło ponad 
70 tysięcy osób. Różnica w punktacji między 
pierwszym a piątym miejscem wyniosła tyl-
ko 9 punktów. Trzy pierwsze miejsca zajęli: 
Gminne Zrzeszenie LZS Ostrów Wielko-
polski, ULKS „Bałtyk” Dziwnów i LKS „Lu-
busz” Słubice.

Jakie imprezy organizowali uczestnicy 
konkursu? Pikniki rodzinne, festyny, turnie-
je piłkarskie, siatkarskie, tenisa stołowego, 
koszykówki ulicznej, piłki siatkowej plażo-
wej, biegi przełajowe, zawody dla osób nie-
pełnosprawnych, rajdy rowerowe i piesze, 
turniej wsi i gmin. Zawodnicy biegali, ska-
kali, chodzili w płetwach, rzucali wałkiem, 
podnosili ciężarki, piłowali drewno, czołgali 
się w foliowych tunelach, skakali na piłce, 
strzelali z wiatrówki i łuku, jeździli konno. 
Jedne imprezy były kameralne, jeśli tak moż-
na określić zawody czy festyny na 150 osób, 
największe zgromadziły kilka tysięcy osób. 
Były też cykle imprez i te łącznie gromadziły 
nawet 10 tysięcy uczestników i kibiców. Bo-

gactwo form było niesamowite, a inwencja 
organizatorów przeogromna. Konkurs wy-
zwolił w działaczach zrzeszonych w różnych 
ogniwach Ludowych Zespołów Sportowych 
sporą energię. W organizację każdej niemal 
imprezy włączyły się samorządy lokalne, bez 
ich pomocy wiele cennych sportowych ini-
cjatyw nie ujrzałoby światła dziennego. 

W tym roku w konkursie wprowadzono 
kilka istotnych zmian. Ale o nich za chwi-
lę, na razie przypomnienie najważniejszych 
punktów regulaminu. W konkursie mogą 
uczestniczyć jednostki z osobowością praw-
ną prowadzące statutową działalność w za-
kresie upowszechniania sportu wśród dzie-
ci i młodzieży: kluby sportowe (np. UKS, 
ULKS, ULPKS, LKS,) stowarzyszenia spor-
towe i związki stowarzyszeń sportowych 
szczebla gminnego. 

Do konkursu zgłaszamy imprezy orga-
nizowane od 1 maja do 30 września br. Do 
konkursu mogą być zgłaszane projekty re-
alizowane w formie: jednorazowych imprez 
sportowych, turniejów i innych imprez dla 
dzieci i młodzieży – również o charakterze 
rodzinnym i integracyjnym, promujących 
aktywny wypoczynek, wykorzystujących 
edukacyjne, wychowawcze i prozdrowotne 
wartości sportu oraz służące organizowaniu 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, inicjatyw 
połączonych z promocją i wykorzystaniem 
istniejących obiektów sportowych i po-
wstających w ramach programów inwesty-
cyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki, w 
tym „Orlik 2012”. Ale uwaga! Zmiana! W 
konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci 
centralni z poprzednich edycji przez okres 
3 lat. Nie będą też oceniane cykle imprez.

Projekty mogą być wspierane organiza-

cyjnie i finansowo przez samorządy lokalne, 
dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe, lo-
kalne stowarzyszenia, itp.

Komisje Wojewódzkie powołane przez 
Rady Wojewódzkie Zrzeszenia LZS będą 
oceniały poszczególne projekty w/g okre-
ślonej przez organizatora skali punktowej. 
Suma punktów będzie decydować o osta-
tecznej kolejności projektów. Dwa najlep-
sze projekty zostaną przesłane do Komisji 
Krajowej, która dokona końcowej oceny 32 
projektów.

A teraz obowiązujące terminy. Do 17 
czerwca należy złożyć deklarację przystą-
pienia do konkursu. Do 24 czerwca po-
twierdzić przystąpienie w formie opisu pro-
jektu. Do 30 czerwca na podstawie zgłoszeń 
i potwierdzeń, powstanie ostateczna lista 
uczestników konkursu. 5 lipca Komisja Kra-
jowa zatwierdzi listę inicjatyw zgłoszonych 
przez Komisje Wojewódzkie. Do 5 paź-
dziernika uczestnicy konkursu po zakoń-
czeniu przedsięwzięcia przesyłają szczegó-
łowe sprawozdanie z realizacji projektu do 
Komisji Wojewódzkiej. Do 15 października 
Komisja Wojewódzka na podstawie spra-
wozdań oraz dokonanych wizytacji, ustala 
wyniki konkursu na szczeblu każdego wo-
jewództwa. I wreszcie do 25 października 
Komisja Krajowa dokonuje końcowej oceny 
projektów i podsumowuje Konkurs.

Wszystkie wyróżnienia i nagrody w 
Konkursie, przyznane przez Komisję 
Krajową za miejsca 1-32, finansowane są 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i 
są to środki na zakup sprzętu sportowego. 
Wysokość nagród: I miejsce – 15 tys. zł, II 
– 12 tys. zł, III – 10 tys. zł, IV-X – 9 tys. zł, 
XI-XXXII – 5 tys. zł.

Rozpoczął się kolejny konkurs Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z za-
kresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. Konkurs realizowa-
ny jest jako zadanie z zakresu promocji sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. 
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Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
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28-29 maja br. w Darłowie, jak prawie co 
roku, odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS oraz XIV edycja Pucharu Polski w 
kolarstwie szosowym kobiet. Na starcie 
stanęło 150 zawodniczek – najlepsze zawod-
niczki z Polski, Litwy i Białorusi. Wyścig 
zaczął się od jazdy indywidualnej na czas. 
Panie rywalizowały w czterech kategoriach 
wiekowych na trzech dystansach – mło-
dziczka – 5,6 km, juniorka młodsza – 10,2 
km, juniorki i elita – 14,4 km. Start zaczy-
nał się na centralnym placu w uzdrowisku 
Dąbki, trasa biegła przez Bukowo Morskie, 
Gleźnowo oraz Gleźnówko gdzie usytuowa-
no nawroty, a meta była znowu w Dąbkach.

Najlepsza w elicie okazała się Litwinka 
Ausrine Trebaite z zespołu El Eko 
Panevezio Sport Litwa, drugie miejsce zaję-
ła jej koleżanka z zespołu Vilija Sereikaite 
a na najniższym stopniu podium stanęła 
Białorusinka Alena Amialusik Elektrobud 
BoGo Szczecin. Najlepsza z Polek Eugenia 
Bujak GK Zagłębie Sosnowiec była czwarta.

W rywalizacji juniorek zwyciężyła 
Katarzyna Niewiadoma WLKS Krakus BBC 
Czaja Kraków, druga była Katarzyna Wilkos 
FML Poltino Azalia Brzóza Królewska, a 
trzecia Karolina Jurczak z UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Najlepszy czas wśród junio-
rek młodszych uzyskała Bogumiła Dziuba 
(LKK Warmia Biskupiec), druga była Łucja 
Pietrzak UKS Koźminianka Koźminek, 
a trzecia Alicja Ratajczak UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Wśród młodziczek wygra-
ła Weronika Humelt UKS Koźminianka 
Koźminek, druga była Marlena Karwacka 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska, a trzecia Marta Zięba Emdek 
Budopol Bydgoszcz.

Następnego dnia w Jarosławcu odbył się 
wyścig ze startu wspólnego. Jako pierwsze 
na trasę liczącą 88,2 km wyruszyły zawod-
niczki kategorii elita + juniorka. Trasa była 
trudna – składała się m.in. z dwóch podjaz-
dów (w tym jeden wiodący wąską na dwa 
rowery drogą), z dwóch sektorów po 50-100 
metrów bruku oraz kawałka drogi ziemistej, 
a meta usytuowana była na 400 metrowym 
podjeździe w miejscowości Barzowice. Jak 
twierdzili trenerzy, tego typu trasa przypo-
minała „północne belgijskie klasyki”, które 
faworyzują zawodniczki silne fizycznie ale i 
doskonale wyszkolone techniczne.

W rywalizacji elity, podobnie jak podczas 
jazdy na czas, na czele były zawodnicz-
ki z Litwy i Białorusi. Już na pierwszym 
podjeździe zawiązały ucieczkę. Spośród 
Polek w pierwszej grupie jechała Karolina 
Garczyńska (BCM Nowatex Uzdrowisko 
Dąbki Ziemia Darłowska), a w kolejnych z 

niewielką stratą Paulina Cywińska (ALKS 
Stal Grudziądz), Katarzyna Pawłowska (UKS 
Jedynka Limaro Kórnik), Edyta Jasińska 
(Emdek Budopol Bydgoszcz) oraz Eugenia 
Bujak (GK Zagłębie Sosnowiec) i Olga 
Wasiuk (DOZ Szopkop Tramwajarz Łódź). 
Finałowy podjazd rozpoczęło 13 zawodni-
czek, które rozstrzygnęły między sobą losy 
wyścigu. Zwycięstwo odniosła Białorusinka 
Tatiana Szarakowa wyprzedzając junior-
kę Ruitę Zemaityte oraz Viliję Sereikaite 
obie z Litwy. Czwarte miejsce zajęła naj-
lepsza z Polek Karolina Garczyńska, ósma 
była Paulina Cywińska, a jedenasta – Olga 
Wasiuk.

W wyścigu juniorek zwyciężyła Litwinka 
Ruta Zemaityte, drugie miejsce zajęła jej 
rodaczka Syvija Latozaite a trzecie po fini-
szu z dużej grupy – Katarzyna Niewiadoma 
(WLKS Krakus BBC Czaja Kraków).

W rywalizacji juniorek młodszych zwy-
ciężyła Łucja Pietrzak (Koźminianka 

Koźminek), która na finiszu wyprzedzi-
ła Alicję Ratajczak (UKS Jedynka Limaro 
Kórnik). Trzecie miejsce zajęła reprezen-
tantka gospodarzy Karolina Komoś.

Mistrzostwa sfinansowano z środków 
MSiT. Krajowe Zrzeszenie powierzyło orga-
nizację imprezy klubowi BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska. 
Urząd Marszałkowski w Szczecinie, gminy 
Darłowo i Postomino ufundowały dodatko-
we nagrody. 

– W opinii obserwatorów zawody zostały 
bardzo dobrze zorganizowane – stwierdziła 
Helena Koziej, członek RG KZ LZS, która 
obserwowała mistrzostwa. – Gratulacje 
należą się więc wszystkim działaczom 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska, a w szczególności prezesowi 
klubu Eugeniuszowi Adamów.

Medale zawodniczkom wręczał również 
Stanisław Kopeć, wiceprzewodniczący RG 
Krajowego Zrzeszenia LZS. 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Darłowo 2011 k o l a r s t w o  s z o s o w e  k o b i e t 
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W dniach 27-29 maja w Dobczycach 
odbyły się Mistrzostw Zrzeszenia LZS w 
kolarstwie szosowym juniorów „Złote 
Koło”, które były także X Memoriałem im. 
Józefa Tropaczyńskiego. Wyścig składał się 
z dwóch etapów ze startu wspólnego i etapu 
jazdy indywidualnej na czas. Mistrzów LZS 
wyłaniano w jeździe indywidualnej i etapu 
ze startu wspólnego.

Jazdę na czas na długości 5 km wygrał 
Szymon Rekita z zespołu Warmia Biskupiec. 
Drugie miejsce zajął Mateusz Dubieniecki 
(LKS Atom Boxmet Dzierżoniów) a trzeci 
czas uzyskał Jakub Kaczmarek (KTK Kalisz).

Drugi etap liczący 118 km etap dookoła 
miejscowości Łapanów wygrał po solowej 
akcji Patryk Stosz z zespołu UKS Stobrawa 
Kluczbork. Ponad pół minuty za nim linię 
mety minął Niemiec Felix Donath (RSC 
Cottbus) a na trzecim miejscu peleton przy-
prowadził Bartosz Wylamowski z zespołu 
TKK Pacific SMS Toruń. 

Ostatni etap prowadzący dookoła 
Raciechowic, w którym wyłoniono mistrza 
LZS wygrał po solowej akcji Paweł Samol 
z Grupy Kolarskiej Gliwice. Drugie miejsce 
po finiszu z 4-osobowej czołówki zajął lider 

Patryk Stosz. Trzecie miejsce zajął Arkadiusz 
Owsian (TKK Pacific SMS Toruń).

 W klasyfikacji końcowej najlepszy okazał 
się Patryk Stosz, który triumfował rów-
nież w klasyfikacji punktowej. Kolarz z 
Kluczborka wyprzedził Pawła Samola oraz 
Mateusza Dubienieckiego. W klasyfika-
cji najaktywniejszych i górskiej zwyciężył 
Niemiec Bastian Menzel (RSC Cottbus). 
Niemiec wygrał także premię specjalną 
ufundowaną przez Rafała Majkę, kolarza 
ekipy Saxo Bank Sungard.

Mistrzostwa sfinansowano ze środ-
ków MSiT. Organizatorami mistrzostw i 
memoriału byli: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Małopolskie Zrzeszenie LZS, Starostwo 
Powiatu Myślenickiego, urzędy miast 
i gmin w Myślenicach, Raciechowicach i 
Łapanowie oraz WLKS Krakus. Medale i 
nagrody zwycięzcom wręczali m.in. Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS 
i Jacek Kucybała, wiceprzewodniczący 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS.

Mistrzowie LZS
Jazda indywidualna na czas, 5 km
1. Szymon Rekita Warmia Biskupiec
2.  Mateusz Dubieniecki LKS Atom 

Boxmet Dzierżoniów
1.  Adam Majorek LKS Atom Boxmet 

Dzierżoniów 
Start wspólny
1.  Arkadiusz Owsian TKK Pacyfic SMS 

Toruń
2.  Mateusz Dubieniecki LKS Atom 

Boxmet Dzierżoniów
3.  Andrzej Marciniak GKS Tarnovia 

Tarnowo Podgórne 

Dobczyce 2011

Mistrzynie LZS – jazda na czas
Elita – 1. Eugenia Bujak GK Zagłębie 

Sosnowiec, 2. Katarzyna Pawłowska UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, 3. Daria Fabiszak 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska, 

Juniorki – 1. Katarzyna Niewiadoma 
WLKS Krakus BBC Czaja Kraków, 2. 
Katarzyna Wilkos FML Poltino Azalia 
Brzóza Królewska, 3. Karolina Jurczak UKS 
Jedynka Limaro Kórnik

Juniorki młodsze – 1. Bogumiła Dziuba 
LKK Warmia Biskupiec, 2. Łucja Pietrzak 
UKS Koźminianka Koźminek, 3. Alicja 

Ratajczak UKS Jedynka Limaro Kórnik
Młodziczki – 1. Weronika Humelt 

UKS Koźminianka Koźminek, 2. Marlena 
Karwacka BCM Nowatex Uzdrowisko 
Dąbki Ziemia Darłowska, 3. Julita 
Jagodzińska MLUKS Victoria Jarocin

Mistrzynie LZS – start wspólny
Elita – 1. Karolina Garczyńska BCM 

Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska, 2. Paulina Cywińska ALKS Stal 
Grudziądz, 3. Eugenia Bujak GK Zagłębie 
Sosnowiec 

Juniorki – 1. Katarzyna Niewiadoma 
WLKS Krakus BBC Czaja Kraków, 2. 

Monika Kopińska LKK Warmia Biskupiec, 
3. Katarzyna Kirchenstein BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska

Juniorki młodsze – 1. Łucja Pietrzak 
UKS Koźminianka Koźminek, 2. Alicja 
Ratajczak UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
3. Karolina Komoś BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska

Młodziczki – 1. Julita Jagodzińska 
MLUKS Victoria Jarocin, 2. Karolina Pizoń 
ALKS Stal Grudziądz, 3. Marlena Karwacka 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska 

Ten wyścig po raz X był memoriałem 
józefa Tropaczyńskiego. Warto więc przy-
pomnieć jego sylwetkę.

józef Tropaczyński, zmarł w 1998 roku 
w wieku 86 lat. Twórca potęgi kolarstwa 
LZS, nazywany „marszałkiem”. W 1949 
został prezesem Spójni w Stargardzie 
Szczecińskim. Cyklistom był średnim, ale za 
to świetnym trenerem. jego odkryciem był 
Bernard Pruski, kolarz, a później trener. Pan 
józef szybko został trenerem-koordynato-
rem w RG LZS. Był też działaczem PKOl. ale 
najlepiej czuł się na kursach instruktorskich, 
przy organizacji imprez. Kursy, które prowa-
dził w jeleniej Górze ukończyło setki, jeśli 
nie tysiące ludzi i to nie zawsze związanych 
z LZS. jest to jego niepodważalny wkład w 
rozwój polskiego kolarstwa.

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

Już niemal tradycją się staje, że na począt-
ku lata Słubice stają się lekkoatletyczną sto-
licą „Zielonego Bractwa”, czyli Ludowych 
Zespołów Sportowych. Z całego kraju zjeż-
dżają tu zawodnicy i zawodniczki by wal-
czyć o tytuły mistrzów naszego Zrzeszenia. 
Mistrzostwa sfianansowano ze środ-
ków MSiT, organizatorami byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS, 
Miasto Słubice i Starostwo Powiatowe w 
Słubicach oraz LKS Lubusz Słubice i OSiR 
w Słubicach.

Zanim przedstawimy mistrzów w 
poszczególnych konkurencjach nale-
ży odpowiedzieć na pytanie – czy były to 
mistrzostwa udane. Pod względem orga-
nizacyjnym, jak zwykle perfekcyjne, bo 
zadbali o to wytrawni organizatorzy imprez 
sportowych – Ryszard Chustecki, dyrek-
tor OSiR, a także członek Rady Głównej 
KZ LZS i Jan Graliński, przewodniczący 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS. Pod wzglę-
dem sportowym także – zawodnicy pobili 
podczas mistrzostw kilkadziesiąt rekordów 
życiowych, i wielu najlepsze wyniki w tym 
sezonie. Kto zasługuje na wyróżnienie? 
Martyna Bielawska (KS Podlasie Białystok), 
która wygrała konkurs trójskoku uzyskując 
odległość 13.36 – minimum na ME U-23 
wynosi 13.30 oraz Łukasz Nabiałek (LŁKS 
Prefbet Śniadowo Łomża), który na 200 
m uzyskał czas – 21.40, na tym dystansie 
świetnie spisał się też junior Kamil Bijowski 
(KS Podlasie Białystok) 21.71. Dobre wyniki 
na 800 m uzyskali Aleksandra Chałubek 
(MLKS Sparta Złotów) 2:11:40 i Bartosz 

Kowalczyk (PLKS Gwda Piła) 1:51.50. 
Pochwalić należy też trójskoczka Piotra 
Figata (MKS Durasan Płońsk) – 15.02 i 

dyskobola – Wojciecha Praczyka (ULKS 
Uczniak Szprotawa) – 61.77 m. Gratulujemy 
im i ich trenerom. A teraz pora przedstawić 
mistrzów. 

Zacznijmy od sprintów. 100 m kobiet 
wygrała Karolina Jaroszek z RLTL ZTE 
Radom, wśród juniorek najlepsza była 
Katarzyna Drozdowska KS Podlasie 
Białystok, a wśród juniorek młodszych 
Magdalena Wronka KS Agros Zamość. 
Mistrzem na 100 m mężczyzn został Jakub 

Dobrowolski z LKS Lubusz Słubice wyni-
kiem 10.79. Wśród juniorów najlepszy był 
Kamil Bijowski z KS Podlasie Białystok – 
10.91, a wśród juniorów młodszych Robert 
Skrzypczak WMLKS Nadodrze Powodowo 
– 10.95. 200 m juniorek wygrała Joanna 
Helbik LKS Pszczyna z wynikiem 25.36 
– rekord życiowy. Wśród juniorek młod-
szych najlepsza była Magdalena Wronka 
KS Agros Zamość, a 200 m juniorów młod-
szych wygrał Tomasz Kołodziejski MKL 12 
Jelenia Góra.

Biegi płotkarskie. 110 m ppł juniorów 
młodszych wygrał Tomasz Kołodziejski z 
MKL 12 Jelenia Góra, wśród juniorów naj-
lepszy był Jakub Juniewicz STS Pomerania 
Szczecinek. Najlepszy wynik wśród juniorek 
na 100 m ppł uzyskała Karolina Jaroszek 
ZTE Radom – 14.10 – to jej rekord życio-
wy. Angelika Blautenberg UKS MOSiR 
Działdowo wygrała tę konkurencję wśród 
juniorek młodszych.

400 m przez płotki juniorów wygrał 
Michał Kopaczyński MKS Osa Zgorzelec, 
a wśród mężczyzn najlepszy był jego kolega 
klubowy Rafał Orzoł. Z rekordem życiowym 

55.64 zakończył swój bieg junior młod-
szy Piotr Szewczyk ZTE Radom. Martyna 
Polkowska KS Polonia Pasłęk wynikiem 
62.57 ustanowiła swój rekord życiowy na 
400 m przez płotki wśród kobiet.

Biegi średnie i długie. 400 m juniorów 
wygrał, bijąc rekord życiowy, Paweł Jasiński 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża – 48.67, 
bieg mężczyzn wygrał Łukasz Nabiałek z 
tego samego klubu – 48.27, a wśród junio-
rów młodszych najlepszy był Patryk Wróbel 
MULKS Juvenia Głuchołazy – 50.53 – także 
rekord życiowy. Wśród juniorek wygrała 
Marta Knull MLKS Sokół Lubin, wśród 
kobiet najlepsza była Joanna Baniak LLKS 
Pomorze Stargard, a wśród juniorek młod-
szych Sofia Ennaoui LKS Lubusz Słubice 
– wynik 58.04 to jej nowy rekord życio-
wy. Bieg na 800 m juniorów młodszych 
wygrał Damian Ciecierski ULKS Talex 
Borzytuchom z czasem 1:55:97 – nowy 
rekord życiowy, wśród juniorek młodszych 

Ponad 900 zawodniczek i zawodników reprezentujących 115 klubów z całej Polski 
stanęło na starcie Mistrzostw Polski LZS juniorów i juniorów młodszych oraz młodzie-
żowców w lekkiej atletyce, które odbyły się w dniach 11-12.06.2011 r. na stadionie OSiR 
w Słubicach.

l e k k o a t l e t y k a
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najlepsza była Karolina Kostyrka KKL Rodło 
Kwidzyn – 2:14.95 – też rekord życiowy.

W biegu juniorów na 1500 m znowu 
doszło do pojedynku Bartosza Kowalczyka 
PLKS Gwda Piła i Szymona Kulki ULKS 
Lipinki. Tym razem lepszy był Bartosz 
3:47:47, który uzyskał minimum na ME 
U-20 w Talinie, a Szymon pobił swój rekord 
życiowy– 3:48:92. Bieg mężczyzn na tym 
dystansie wygrał Mateusz Stefaniec KS 
Agros Zamość 3:49:20, także bijąc rekord 
życiowy. Wśród juniorów młodszych naj-
lepszy był Damian Ciecierski ULKS Talex 
Borzytuchom, wśród juniorek Izabela 
Dziedziech LUKS Hańcza Suwałki, najlep-
sza juniorka młodsza to Adrianna Tas KKL 
Rodło Kwidzyn.

3000 m mężczyzn wygrał Paweł Szostak 
z MKS Unia Hrubieszów, wśród kobiet naj-
lepsza była Paulina Sarat ULKS Muflon 
Bielawa.

2000 m z przeszkodami mężczyzn 
wygrał Jakub Ossowski MLKS Nadwiślanin 
Chełmno bijąc swój rekord życiowy. 
Wśród pań najlepsza była Alicja Konieczek 
WMLKS Nadodrze Powodowo, a druga 
Justyna Jendro LUKS Podium Kup – obie 
pobiły rekordy życiowe.

Rzuty. Rzut oszczepem juniorek (600) 
wygrała Karolina Bołdysz z KS Polonia 
Białystok wynikiem 51,81 (minimum na 
ME U-20 wynosi 51,50), wśród junio-
rek młodszych najlepsza była Aleksandra 
Mickiewicz z ULKS Uczniak Szprotawa.

Rzut młotem juniorek (4 kg) wygra-
ła Sandra Malinowska z LLKS Pomorze 
Stargard wynikiem 58.22 i wyprzedziła 
drugą zawodniczkę aż o 7 metrów, ale do 
minimum na ME U-20 zabrakło 28 centy-
metrów. Wśród juniorek młodszych naj-
lepsza była Beata Dąbal z MKS Bolesłavia 
Bolesławiec. Rzut młotem mężczyzn wygrał 
Paweł Fajdek KS Agros Zamość uzysku-
jąc 76.05 m – minimum na ME U-23 w 
Ostrawie (lipiec) wynosi 68 m. Wśród junio-
rów najlepszy był Michał Grajewski, a wśród 
juniorów młodszych Sławomir Kręcki – obaj 
LLKS Ziemi Kociewskiej Skórcz.

Rzut oszczepem mężczyzn wygrał Piotr 
Frąckiewicz ZLKL Zielona Góra, wśród 
juniorów najlepszy był Mateusz Poniatowski 

z LUKS Hańcza Suwałki a wśród juniorów 
młodszych Kacper Oleszczuk z KS Polonia 
Pasłęk – minimum na ME U-18 wynosiło 
70.00, a on rzucił 74.15.

Rzut dyskiem juniorek młodszych wygra-
ła Beata Malinowska UKS Jedlińsk, zaś 
wśród juniorek najlepsza była Agnieszka 
Dalmata MKS Bolesłavia Bolesławiec. 
Najlepszym juniorem młodszym okazał 
się Kacper Oleszczuk KS Polonia Pasłęk, 
wśród mężczyzn wygrał Marcin Darga LKS 
Ziemi Puckiej Puck. Świetnie spisał się 
wśród juniorów Wojciech Praczyk LUKS 
Uczniak Szprotawa uzyskując wynik 61.77 
m i wypełniając minimum na ME U-20 w 
Talinie.

Pchnięcie kulą (5 kg) juniorów młod-
szych wygrał Artur Gorlewski KS Podlasie 
Białystok – 18,10, zdecydowanie wyprze-
dzając konkurentów. Wśród juniorów naj-
lepszy był Dominik Witczak RLTL ZTE 
Radom uzyskując 18,81 – minimum na 
ME U-20 (Talin) wynosi 18.20. Najlepsza 
juniorka to Aneta Wloka LUKS Podium 
Kup – do minimum na ME U-20 zabrakło 
jej 2 centymetry i tylko o centymetr wygrała 
z Martyną Losą z LKS Orkan Wlkp. Poznań. 
Wśród juniorek młodszych najlepsza była 
Lidia Augustyniak z LKS Maraton Turek.

Skoki. W skoku w dal juniorek zwycię-
żyła Agnieszka Kozłowska z LUKS Hańcza 
Suwałki. Wśród juniorek młodszych naj-
lepsza była Ewa Korniluk KS Podlasie 
Białystok. Najlepszym juniorem okazał się 
Miłosz Jagusch UKS Czapla Białe Błota a 
juniorem młodszym Sławomir Glapiński 
MULKS MOS Sieradz. Wśród mężczyzn 
wygrał Kamil Rajczak MKS Durasan Płońsk.

Skok wzwyż wśród mężczyzn wygrał 
Kamil Gmerczyński ZLKL Zielona Góra 
skacząc równe 2 metry. Najlepszym junio-
rem okazał się Mariusz Baszczyński UKS 
Orkan Środa Wlkp. – uzyskał 2.04, pierw-
sze miejsce wśród juniorów młodszych 

zajęło dwóch zawodników skacząc 1.93 – 
Aleksander Podsiadło ULKS Gryf Rytwiany 
i Piotr Krzysztof Ostrowski UKS Uczniak 
Szprotawa. Najlepszą juniorką okazała się 
Izabela Mikołajczyk WLKS Wrocław, a 
wśród juniorek młodszych najlepsza była 
Aneta Rydz RLTL ZTE Radom – 1.74 m. 

Trójskok juniorów młodszych wygrał 
Sławomir Glapiński MULKS MOS Sieradz, 
wśród juniorek młodszych najlepsza była 
Paulina Cichowlas UKS Orkan Środa Wlkp. 

Skok o tyczce mężczyzn wygrał Piotr 
Barski ZLKL Zielona Góra pokonując 

poprzeczkę na wysokości 4.20 m, wśród pań 
najlepsza była Katarzyna Cerbińska ZLKL 
Zielona Góra – 3.66 m.

Chód kobiet na 5000 m wygrała 
Magdalena Jasiński z PLKS Gwda Piła, a 
chód mężczyzn na 10 km Jakub Kuszneruk 
MKS Żak Biała Podlaska.

Radę Główną KZ LZS reprezentował na 
mistrzostwach Krzysztof Piasek – sekretarz 
Rady.
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Organizatorami turnieju byli: Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego, Podlaskie Zrze-

szenie LZS w Białymstoku, Podlaski Zwią-
zek Szachowy, Urząd Miejski w Augustowie. 

Turniej sfinansowano ze środków MSiT.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
Mieczysław Baszko, przewodniczący Pod-
laskiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku, a 
także wicemarszałek woj. podlaskiego w to-
warzystwie przewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Podlaskiego Bogdana Dyjuka i 
Kazimierza Kożuchowskiego, burmistrza 
Augustowa.

W zawodach wystartowało 26 drużyn 
reprezentujących 15 województw. 10 wo-
jewództw wystawiło dwie drużyny, pięć po 
jednej, a województwo kujawsko-pomor-
skie tym razem nie miało swojego przed-
stawiciela. Stawkę uzupełniał ubiegłoroczny 
zwycięzca, czyli LKSz GCKiP Czarna I (woj. 
podkarpackie). Najwyższy ranking przy-
stępując do turnieju miał zespół KSz Jave-
na Hańcza Suwałki (2100), następnie LKSz 
GCKiP Czarna I (2050), LKS Augustovia 
Augustów (2050) i UKS Giecek Krężbud 
Radków (2050). 

Wśród zawodników były dwie mistrz-

nie FIDE – Elżbieta Sosnowska z MLKS 
Nadnarwianka Pułtusk i Oliwia Kiołbasa z 
Augustovii Augustów oraz dwóch mistrzów 
FIDE Łukasz Bardeli z LKS Chrobry Gnie-
zno i Dionizy Barwiński z MLKS Nadnar-
wianka Pułtusk. W sumie startowało 107 za-
wodników, w tym 29 kobiet, średni ranking 
turnieju wynosił 1825, a 79 zawodników 
miało ranking FIDE. Arbitrem turnieju był 
Leszek Zega, prezes Podlaskiego Związku 
Szachowego, a dyrektorem Elżbieta Skali-
mowska, wiceprzewodnicząca Z LZS w Bia-
łymstoku.

Przypominamy, że finał centralny poprze-
dziły eliminacje środowiskowe, gminne, 
powiatowe, rejonowe i wojewódzkie. Finał 
rozgrywany jest systemem szwajcarskim 
(turniej zgłoszony do FIDE) – 9 rund, tem-
po gry – 90 minut na partię dla każdego za-
wodnika i dodatkowo po 30 sekund na każ-
dy ruch od początku partii. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta. Po 
sześciu rundach prowadził obrońca tytułu 

LKSz GCKiP Czarna I z 11 punktami, a dalej 
były trzy drużyny z 9 punktami: UKS Gie-
cek Krężbud Radków, LKS Kordian Bliżyn i 
Sk-Sz KS Smol-Bud Giżycko. Javena Hańcza 
Suwałki była dopiero na piątej pozycji, ale 
świetnie finiszowała i zajęła po 9 rundach 
trzecie miejsce.

Ubiegłoroczni mistrzowie i w tym roku 
okazali się najlepsi. Wystąpili w składzie – 
Damian Lewtak, Paweł Sygulski, Marek 
Lis i Katarzyna Cyboran.

A jak przedstawiała się sytuacja na po-
szczególnych szachownicach? Na szachow-
nicy nr 1 najlepszy był Bartosz Siembab z 
UKS Giecek Krężbud Radków uzyskując 
8,5 pkt, na szachownicy nr 2 prym wiódł 
Konrad Szcześniak z LKS Zarzewie Prud-
nik (7,5 pkt), na szachownicy nr 3 aż trzech 
zawodników zdobyło 8,5 pkt – Grzegorz 
Zaręba LKS Kordian Bliżyn, Tomasz Mika 
KSz GCKiP Czarna II, Karol Mironowicz 
LKS Mechanik Stargard Szczeciński, na 
szachownicy nr 4 najlepsza była Katarzyna 
Cyboran KSz GCKiP Czarna I. Dobry wy-
nik na szachownicy nr 1 uzyskał też Błażej 
Kaleta z LKS Kłos Olkusz – 8 pkt. Nadzieja 
polskich szachów 11-letnia Oliwia Kiołbasa 
zajęła 24. miejsce zdobywając 6 punktów. 

W Augustowie, od 29 maja do 3 czerwca 
br., odbył się Finał Centralny 53. Ogólno-
polskiego Masowego Turnieju Szachowe-
go LZS o „Złotą Wieżę”, czyli drużynowe 
mistrzostwa szachowe Zrzeszenia. 

Wyniki
1.  LZS GCKiP Czarna I (woj. podkarpac-

kie)
2.  LKS Kordian Bliżyn (woj. świetokrzy-

skie)
3.  KSz Javena Hańcza Suwałki (woj. pod-

laskie)
4.  UKS Giecek Krężbud Radków (woj. 

dolnośląskie)
5.  GLKS Goniec Żarów (woj. dolnoślą-

skie)
6.  LUKS Tomasovia Tomaszów Lub. (woj. 

lubelskie)

53. Turniej o „Złotą Wieżę”

M i s t r z ow i e  s z a c h ow n i c y  –  A u g u s tów  2011
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Oliwia Kiołbasa 
– nowe objawienie polskich szachów

Oliwia była na augustowskim turnie-
ju najmłodszą uczestniczką. Skończyła 
w kwietniu tego roku 11 lat, a ma już 
na swoim koncie tytuł mistrzyni Euro-
py w szachach do lat 10. Zdobyła go w 
ubiegłym roku w Batumi (Gruzja). Jest 
też tegoroczną brązową medalistką mi-
strzostw Polski do lat 12. Ma tytuł mi-
strzyni FIDE. Reprezentuje Augustovię 
Augustów. Na wyjazach zagranicznych 
dziewczynce zawsze towarzyszy mama. 
Oliwia gra w szachy od 4 lat, a ponie-
waż dzieci szybko się uczą, to i wyniki 
też szybko przychodzą. Dziewczynkę do 
gry namówił jej starszy brat. Rodzina za-
inwestowała w szachową karierę córki. 
Oliwia ma prywatnego trenera. – Córce 
poświęcamy wiele uwagi – mówi w licz-
nych wywidach Joanna Kiołbasa. – Tym 
bardziej, że ona wszystkim się interesuje, 
zadaje wiele pytań, wszystkiego jest cieka-
wa. Jest ruchliwa i gadatliwa. Do szkoły 
poszła, gdy miała 6 lat. Uczy się znakomi-
cie. Ma średnią ocen 5,3. Jest uzdolniona 
matematycznie, ale równie dobrze radzi 
sobie z innymi przedmiotami. Chętnie 
występuje w przedstawieniach teatral-
nych oraz podobnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez szkołę. Życzymy 
Oliwii mistrzostwa świata!

– Kolejna udana impreza sportowa?
– Takie imprezy aż chce się organizować. 

Z przyjemnością oglądałem zmagania sza-
chistów. Ta królewska gra, chyba jak mało 
która, uczy logicznego myślenia. Myślenia 
o kilka(naście) ruchów do przodu. Nieste-
ty takiego właśnie „myślenia z wyprzedze-
niem” w obecnych czasach jest coraz mniej. 
Niedawno gdzieś usłyszałem, że ten turniej 
szachowy ma czasy świetności za sobą. Więc 
chcę temu zaprzeczyć – Złota Wieża wciąż 
przyciąga tysiące szachistów z małych, śred-
nich i dużych miejscowości. Przynajmniej w 
naszym województwie widać, że szachy są w 
ofensywie. Powstają sekcji i kluby szachowe. 
To już nie tylko Suwałki, w mistrzostwach 
naszego województwa biorą udział szachiści 
z powiatów: sokólskiego, grajewskiego, sie-
miatyckiego, augustowskiego. Niewątpliwie 
do promocji tego sportu przyczyniają się 
sukcesy naszej młodziutkiej mistrzyni Oli-

wii Kiołbasy. Chciałbym także w tym miej-
scu podziękować dyrekcji hotelu Karmel i 
MOSW za świetne przygotowanie pobytu 
naszych uczestników.

– Zbliża się finał czteroletniej kadencji, 
jak ją oceniasz i co powinno się zmienić w 
działaniu LZS?

– O sukcesach łatwo jest mówić, więc po-
wiem tylko tyle, że udało nam się zorganizo-
wać szereg wspaniałych imprez, że samorzą-
dy lokalne oraz wojewódzkie chętniej wydają 
pieniądze na działalność sportową. Co roku 
Marszałek Województwa Podlaskiego przy-
znaje nagrody w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu, i prawie co roku zgarniają je zawod-
nicy i trenerzy z naszego Zrzeszenia. W tym 
roku samorząd wojewódzki dofinansował 
działalność podlaskiego LZS kwotą 145 tys. 
złotych, dofinansowanie dostały też kluby 
należące do LZS. Samorządy powiatowe i 
gminne też nie pozostają w tyle i wspierają 
konkretne imprezy. Rozbudowywana jest 
infrastruktura sportowa. Ale... zawsze przy 
tej łyżce miodu jest i łyżka dziegciu. W sta-
tystykach i powszechnej opinii liczą się me-
dale i zwycięstwa. Sport kwalifikowany na-
dal wygrywa ze sportem masowym. Mamy 

oddanych i niezwykle zaangażowanych 
działaczy społecznych. Ale brakuje profesjo-
nalnych menedżerów sportu i tu jak zwykle 
ważne są pieniądze. 

Prowadzimy szeroką działalność spor-
tową i rekreacyjną, a w naszym biurze pra-
cują trzy osoby. Ktoś powie – korzystaj z 
wolontariuszy, to ostatnio bardzo popular-
ne stwierdzenie. Korzystamy, ale na razie 
wolontariusze przy organizacji imprez wy-
konują najprostsze prace. Wolontariuszy 
sportowych, o jakich piszą w różnych opra-
cowaniach naukowcy, nie mamy. Doradca 
do spraw finansowych, pozyskiwania fun-
duszy, organizacji widowni, promocji – nie-
wiele jest osób, które chciałyby takie usługi 
świadczyć nieodpłatnie.

Proszę, też tej mojej wypowiedzi nie od-
bierać, jako propozycji „zurzędniczenia” 
sport. Wręcz odwrotnie tylko organizacje 
pozarządowe potrafią pomnożyć złotówkę 
pozyskaną od skarbu państwa trzy a nawet 
pięciokrotnie. I jeszcze jedno – aktywność 
sportowa nie może kończyć się wraz z za-
kończeniem edukacji i nie może opierać się 
jedynie na szkole. Tylko udział w masowych 
imprezach, w których nie liczy się wynik, a 
samo uczestnictwo zmieni nawyki i styl ży-
cia Polaków. Kultura fizyczna nie powinna 
być dobrem elitarnym, a obowiązkiem pań-
stwa jest wspieranie jej rozwoju. 

M n o ż y m y  z ł o t ó w k i
Rozmowa z Mieczysławem Baszko, 
przewodniczącym Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS w Białymstoku i wicemarszałkiem  
województwa podlaskiego
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Przed startem grono polskich fawo-
rytów wyścigu było szerokie. Mostostal 
Puławy liczył na dobrą postawę Grzegorza 
Haby i Piotra Kirpsza, tym bardziej, że w 
peletonie miały jechać dwie drużyny puła-
wian. Typowano, że groźny będzie Piotr 
Sztobryn, były kolarz Aktio-Group, a obec-
nie Banku BGŻ. Silny zespół wystawiła Stal 

Grudziądz, w którym znaleźli się kolarze 
ścigający się na włoskich szosach. A jak 
było?

Wyścig rozpoczął się 31 maja br. od 
dwóch etapów na Ukrainie. Na starcie 
stanęło 120 zawodników z 24 zespołów 
(z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji). 
Pierwszy etap pokazał siłę Ukraińców. 
Narzucili szaleńcze tempo, „porwali” pele-
ton i zajęli na mecie 6 czołowych miejsc 
– dominowali zawodnicy z profesjonalnych 
ukraińskich teamów – ISD i Kolss. Drugi 
etap wygrał również zawodnik z Ukrainy.

Trzeci etap – jazda indywidualna na czas – 
rozegrany został w Tomaszowie Lubelskim. 
Trasa liczyła 18 km. Wygrał Paweł 
Brylowski z ALKS Stal Grudziądz. Po połu-
dniu, tego samego dnia odbył się czwarty 
etap na trasie Tomaszów Lub. – Rachanie 
– Tyszowce – Susiec – Tomaszow Lub. 
liczący 122 km. Ukraińcy wyraźnie stracili 
siły, nie atakowali już z takim impetem. 
Ich „robotnicy” zostawali za peletonem, do 
kasowania ucieczek wzięli się liderzy i bra-
kowało im energii na ostatnich kilometrach. 
Na metę przyjechała z 14-sekundową prze-
waga dwójka z Mostostalu Puławy – wygrał 
Kamil Migdoł, przed Grzegorzem Habą, 
a najszybciej z grupy finiszował Grzegorz 
Stępniak z ALKS Stal Grudziądz. On też 

triumfował na V etapie, który prowadził z 
Zamościa do Puław i liczył 172 km.

Szósty, i ostatni etap, rozegrano w 
Puławach. Było to kryterium uliczne (75 
km). Pierwszy na metę przyjechał ponow-
nie Grzegorz Stępniak, druga lokata przy-
padła Michałowi Kadzryńskiemu (Pacyfic 
Toruń), trzecia Konradowi Tomasiakowi 
(Chrobry Głogów), natomiast czwartą 
pozycję zajął Paweł Kister z Actio Mostostal 
Puławy. Był to jednocześnie wyścig punk-
towy, w którym najlepszy okazał się Paweł 
Bryłowski ze Stali Grudziądz, przed swoim 
kolegą klubowym Grzegorzem Stępniakiem. 
Trzeci był Michał Kosior z Mostostalu.

Cały wyścig zakończył się zwycięstwem 
Aleksandra Gołowacza z ukraińskiej grupy 
Kolls CT. Drugie i trzecie miejsce zaję-
li jego rodacy: Anatolij Sosnickij oraz 
Jevgen Filin (obaj Kolss CT). Najlepszym 
z Polaków okazał się Konrad Tomasiak 
Chrobry Głogów.

W klasyfikacji drużynowej dominowały 
zespoły z Ukrainy. Triumfowała ekipa Kolss 
Cycling Team, przed ISD Donieck oraz MIX 
3. Na 4 miejscu – najlepsza w tym wyścigu 
grupa Polska ALKS Stal Grudziądz.

W imieniu Krajowego Zrzeszenia LZS 
nagrody zawodnikom wręczał Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZLZS.

Wyniki końcowe 
Klasyfikacja indywidualna: 1. 

Aleksander Gołowacz, 2. Anatolij 
Sosnickij, 3. Jevgen Filin (wszyscy 
Kolss CT), 4. Artem Topczaniuk (ISD 
Donieck), 5. Konrad Tomasiak (Chrobry 
Głogów), 6. Andrej Kolebał (Białoruś) 

Klasyfikacja drużynowa: 1. Kolss 
Cycling Team, 2. SD Donieck, 3. MIX 
3 (wszyscy Ukraina), 4. ALKS Stal 
Grudziądz, 5. Aktio Mostostal Puławy, 6. 
TC Chrobry Felt Głogów 

Klasyfikacja punktowa: 1. Grzegorz 
Stępniak (ALKS Stal Grudziądz), 2. 
Konrad Tomasiak (Chrobry Głogów), 3. 
Andrej Kulik (MIX 3) 

Klasyfikacja górska: 1. Bogdan 
Rjaposow (Połtawia), 2. Piotr Kirpsza 
(Aktio Mostostal Puławy), 3. Dmytro 
Ponomarenko (Mikołajew) 

Klasyfikacja najaktywniejszego: 1. 
Grzegorz Stępniak, 2. Mateusz Nowaczek 
(obaj ALKS Stal Grudziądz), 3. Anatolij 
Sosnickij (Kolss CT).

55. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Orlików” 
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk W.F. Skopenko
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Jest druga połowa lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Najpopularniejszym 
środkiem lokomocji na wsi jest rower. 
Wszyscy emocjonują się Wyścigiem Po-
koju, w Ludowych Zespołach Sportowych 
„jak grzyby po deszczu” powstają sekcje 
kolarskie. Każdy chce zostać Stanisławem 
Królakiem. Działacze z ziemi sandomier-
skiej, chcąc jeszcze bardziej spopularyzo-
wać kolarstwo, postanowili zorganizować 
wyścig, w którym startowałyby drużyny re-
prezentujące Wojewódzkie Związki Gmin-
nych Spółdzielni. Ale zaczęli od rajdu, 
zwykłego rajdu kolarskiego w 1956 roku 
– kilkanaście drużyn, w turystycznym tem-
pie, przejechało nadwiślańskie szlaki. Ale 
to było za mało... 

Pierwszy wyścig odbył się w 1957 roku 
na dystansie 100 km. Wygrał Mieczysła-
wa Brzeziński i zespołowo WZGS Biały-
stok. 

Wielkie powodzenie tego wyścigu pobu-
dziło inwencję działaczy sportu wiejskiego. 
Powstał projekt, by w 1958 roku impreza ta 
była mistrzostwami Ludowych Zespołów 
Sportowych i wyścigiem wieloetapowym. 
Postanowiono też na stałe związać imprezę 
z Sandomierzem, z postacią płk Skopen-
ki, ideą „przyjaźni polsko-rzadzieckiej” 
oraz braterstwem broni żołnierzy obu kra-
jów. Dziś ten pomysł może razić i budzić 
uśmiech politowania, ale w czasach PRL 
taka polityczna afiliacja miała duże znacze-
nie. Otwierała przed organizatorami drzwi 
„rządzących”, pozwalała zdobywać fundu-
sze. Tym swoistym, powiedzieli byśmy dzi-
siaj, marketingiem posługiwali się organi-
zatorzy większości imprez sportowych, nie 
wyłączając Wyścigu Pokoju. 

Na starcie drugiego wyścigu stanęło 100 
kolarzy z 19 drużyn, w tym reprezentanci 
Dynama Kijów. Na trasie kolarzy witały 
nieprzeliczone tłumy widzów. Gościem 
honorowym imprezy była żona W.F. Sko-
penki, która po raz pierwszy zobaczyła 
grób męża. Wyścig wygrał Bogusław For-
nalczyk, znany większości sympatyków 

kolarstwa reprezentant Polski na Wyścigi 
Pokoju. 

Od tamtej pory sandomierska impreza 
stała się poligonem doświadczalnym ko-
larstwa wiejskiego. Mobilizowała działaczy 
LZS, zwłaszcza wojewódzkich, do przygo-
towania swoich reprezentacji na wyścig. 
Od 1957 roku, przez wiele kolejnych lat 
wyścig odbywał się na Ziemi Kieleckiej, 
później zasięg imprezy rozszerzono o teren 
Lubelszczyzny.

Nie sposób w tym miejscu opisać wszyst-
kich wyścigów, ale przyjrzyjmy się tym cie-
kawszym. 

 Na jubileuszowy V wyścig zaproszono 
dwie drużyny z zagranicy – z ZSRR i Buł-
garii. Startowały 22 drużyny i 106 zawod-
ników, ale na ostatnim etapie upał zdzie-
siątkował kolarzy do mety dotarło zaledwie 
57 zawodników i tylko 13 zespołów.

W VI wyścigu wystartowała drużyna z 
NRD, z Lipska i przez cały wyścig rywa-
lizowała z zespołem LZS Wrocław i LZS 
Sparta Łódź. Drużynowo wygrali Niemcy, 
a indywidualnie najlepszy był Józef Beker. 
W tym wyścigu po raz pierwszy towarzy-
szył kolarzom helikopter.

 W 1964 roku znowu padł rekord fre-
kwencji – do wyścigu przystąpiły 23 zespo-
ły, w tym zawodnicy z ZSRR, NRD, Buł-
garii i po raz pierwszy Rumunii. Rosjanie 
przysłali na wyścig swoją w zasadzie pełną 
drużynę narodową. Z wielkim zaintere-
sowaniem czekano na ostatni etap, który 
miał rekordową długość – 200 km. I znowu 
panował upał – tylko 76 zawodników do-
jechało do mety. I choć na mecie w Sando-
mierzu zwyciężył znany z Wyścigu Pokoju 
Wiktor Kapitonow, to cały wyścig wygrał 
Józef Beker.

 XIV wyścig warto wyróżnić z jednego 
powodu. Wygrał go reprezentant ziemi 
krakowskiej Benedykt Baścik, ale drugie 
miejsce ze stratą zaledwie 5 sekund zajął 
młody kolarz z Opolszczyzny – Stanisław 
Szozda.

 W 1972 roku wyścig przekroczył gra-
nicę! Trasa wiodła z Sandomierza do 
miasta Równe na Ukrainie, gdzie kiedyś 
pułkownik Skopenko był nauczycielem. 

Pod koniec lat 70. XX w. i przez cały 
okres lat 80. dominowali kolarze radziec-
cy. W tym okresie w wyścigu występowali, 
wtedy jeszcze nikomu nie znani zawodnicy 
– Joachim Halupczok, Zbigniew Spruch i 
Zenon Jaskuła. Wydawało się, że nastąpiło 
już zmęczenie „materiału”. Wyścig tracił 
na znaczeniu. I czasy się zmieniły. Polska 
przeszła transformację ustrojową, rozpadł 
się ZSRR, powstała wolna Ukraina.

W 1990 roku, po wspólnych uzgodnie-
niach obu stron, postanowiono, że impreza 
będzie odbywać się pod nazwą Międzyna-
rodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-
Ukraińskiej. Do jej kontynuowania, obok 
kierownictwa Rady Głównej LZS przyczy-
niło się Towarzystwo Polska – Ukraina na 
czele z jego przewodniczącym prof. Hen-
rykiem Bednarskim.

 Organizatorzy wyścigu od początku lat 
90. XX w. borykali się z kłopotami finanso-
wymi. Zdarzyło się nawet i tak, że w 2004 
roku (48. „Skopenko”) i w 2009 roku (53. 
„Skopenko”) wyścig odbył się tylko na tere-
nie Polski. Ukraińcom zabrakło funduszy. 

Od 2005 roku trasa wyścigu prowadzi 
tylko po Lubelszczyźnie. Jego organizato-
rem jest nadal Krajowe Zrzeszenie LZS, a 
środki finansowe daje Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Za przygotowanie etapów od-
powiadają Lubelskie Zrzeszenie LZS i sa-
morządy lokalne. 

Na czele Komitetu Honorowego stoi 
Arkadiusz Bratkowski, b. marszałek 
województwa, a obecnie przewodniczą-
cy Sejmiku. Komitetem organizacyjnym 
kieruje Józef Poterucha, przewodniczący 
lubelskich LZS, dyrektorem wyścigu jest 
Wacław Słomkowski, wicedyrektorem ds. 
organizacyjnych Lucjan Stefanek, wice-
dyrektorem ds. sportowych, Mieczysław 
Brzeziński, pierwszy zwycięzca wyścigu. 

Z  kar t  histori i  „Sko p enki ”
Niewiele jest imprez sportowych, które mogą się poszczycić liczbą 55. A takim właśnie numerem opatrzony był tegoroczny  
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk. Skopenki. A jak to się zaczęło?
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Rodzinka, ach sportowa rodzinka
W ramach zadania „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w środowisku 
wiejskim – Sport dla Wszystkich” w I pół-
roczu 2011 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
zorganizowało Ogólnopolskie Rodzinne 
Rozgrywki LZS”. Pierwszą imprezą był zlot 
rowerowy w miejscowości Długie (patrz str. 
14), który odbył się dniach 12-15 maja. Na 

drugą imprezę do Poddąbia (2-5 czerwiec 
br.) przyjechało 96 osób (w tym 23. dzieci, 
pięcioro miało mniej niż 3 lata) z 10 woje-
wództw. Najliczniejszą rodziną byli państwo 
Mazurowie, z woj. łódzkiego (8 osób).

Poddąbie to mała wioska tuż nad morzem, 
położona w malowniczym odcinku wybrze-
ża w połowie odległości pomiędzy Ustką a 
Rowami w powiecie słupskim. Uczestnicy 
rozgrywek „zakotwiczyli” w Ośrodku Wy-
poczynkowym Lazur. 

Pogoda sprzyjała, więc wszyscy ochoczo 
przystąpili do, ciekawych konkurencji, które 
przygotowali dla nich organizatorzy. Niektó-
re wyglądały z pozoru bardzo prosto – np. 
wyścig krasnali. Na deskorolce umocowa-
no figurkę krasnala, doczepiono 6 metrową 
linkę, drugi jej koniec przymocowano do 
pałeczki sztafetowej. Zadanie polegało na 
nawijaniu linki na pałeczkę, tak aby przy-
ciągnąć deskorolkę do wyznaczonego 
miejsca (5 m) – nawinięcie linki w 
jak najkrótszym czasie dawało zwy-

cięstwo. Oj, nie było to proste, niektórym 
brakował cierpliwości i precyzji. A marsz 
farmera, ulubiona konkurencja Pudziana? 
Trzeba tylko przenieść dwie 10 kg walizki na 
odległość 30 metrów. Można utrudnić sobie 
to zadanie... zakładając buty na wysokim ob-
casie. A czy proste jest trafienie woreczkiem 
z grochem w leżące na boisku hola hop – 
trudne, gdy ma się 3 czy 4 lata. 

Pora na wyniki. Klasyfikację generalną 
wygrało województwo dolnośląskie, przed 
pomorskim i opolskim. Najlepiej spośród 
rodzin wypadli państwo Ogrodowczyk 
(Marzena, Agnieszka, Aleksandra i Bog-
dan), którzy wygrali 4 konkurencje – rzuty 
do kosza, skoki przez skakankę, rzuty wo-
reczkiem do celu, bieg w worku, głowa ro-
dziny p. Bogdan najlepiej też wbijał gwoź-
dzie. Slalom piłkarski wygrali Aleksander i 

Edyta Makowscy, bieg w siedmiomilowym 
bucie Marcin i Katarzyna Mazurowie, wy-
ścig krasnali Krystian Peterwas i Katarzy-
na Wnuk-Lipińska, konkurs skoków Jacek 

Peterwas i Łukasz Pietraszak, marsz farme-
ra Sławomir Gabryś i Marek Wolski, a roz-
stawianie namiotu Aleksander Makowski i 
Małgorzata Boruk.

Bogaty był także program turystyczny. 
Uczestnicy zwiedzili Sowiński Park Naro-
dowy, Skansen Sowiński w Klukach, latar-
nię morską w Czołpinie, spacerowali też po 
ruchmych wydmach.

Imprezę sfinansowało Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki, a współorganizatorem było 
Okręgowe Zrzeszenie LZS w Słupsku.

Dzielnie w walce z „krasnelem” radziła 
sobie Helena Koziej, członek Rady Głównej 
KZ LZS, a podsumowując rozgrywki powie-
działa „WS” m.in.: – Jak ważne jest atrak-
cyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego w 
rodzinie, pokazują nasze imprezy, nigdy nie 
mamy problemów z naborem uczestników. Bo 
tak naprawdę doskonale wiemy, że rekreacja 
i sport integrują rodzinę, poprawiają jej kon-
dycję fizyczną, ale sami nie zawsze potrafimy 
się zmobilizować i wyjść wspólnie na spacer 
czy pojechać na wycieczkę rowerową. Nasze 
wyjście z domu ułatwia konkretna oferta. Ta-
kie spędzanie czasu wolnego staje się powoli 
nawykiem i o to nam chodzi. Tym bardziej, 
że aktywny wypoczynek, tak jak sport, też 
podlega komercjalizacji, jest coraz droższy. 
Wspólne wyjście na basen to często duże ob-
ciążenie budżetu rodzinnego. Ponadto w du-
żym mieście tych atrakcji rekreacyjno-tury-
stycznych jest więcej, środowisko wiejskie na-
dal jest w tej dziedzinie „niedoinwestowane”. 
Liczymy, że w kolejnych latach takich imprez 
będzie więcej.

Ogólnopolskie Rodzinne Rozgrywki Sportowe LZS Poddąbie 2011
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Rower to jeden z najpopularniejszych do 
dziś środków lokomocji, ale to również 

znakomity sprzęt do uprawiania turysty-
ki, sportu oraz rekreacji. Na rowerze może 
przecież jeździć każdy. I to wykorzystali 
organizatorzy Ogólnopolskich Rodzinnych 
Rozgrywek Sportowych LZS zapraszając 
członków i pracowników wraz rodzinami na 
zlot rowerowy. Odbył się on w dniach 12-15 
maja br. w miejscowości Długie, woj. lubu-
skie. W zlocie wzięło udział 60 uczestników, 
w tym 51 uczestników oraz 9 organizatorów. 
A rodziny reprezentowały województwa: 
dolnośląskie, mazowieckie, kujawsko- po-
morskie, wielkopolskie, opolskie, zachod-
niopomorskie i lubuskie.

Miało być aktywnie, rodzinnie i atrakcyj-
nie. I tak było. Rozpoczęli od rajdu rowero-
wego leśnymi drogami Puszczy Nadnoteckiej 
w okolicy Strzelec Krajeńskich. Następnie na 

obiektach Ośrodka 
Kolonijno – Spor-
towego Stowarzy-
szenia im. Brata 
Krystyna w miej-
scowości Długie 
odbyła się rywaliza-
cja sportowa. I choć 
to tylko zabawa, 
to nie pozbawiona 
sportowych emocji 
i zaangażowania – 
miło jest przecież 
wygrać. A konku-
rencji było sporo. 
Do boju wystarto-

wało 9 drużyn. Organizatorzy wraz z sędzią 
głównym zawodów Leszkiem Małeckim 
postanowili rozdzielić współzawodnictwo w 
konkurencjach indywidualnych na kobiety i 
mężczyzn. I tak bieg na 60 m wygrali Anna 
Kowalik i Patryk Konopski, jazdę żółwia 
Zofia Rojek i Patryk Konopski, slalom ro-
werowy Anna Kowalik i Radosław Jędrasz-
czyk, strzelanie do tarczy Izabela Mazurek 
i Bogdan Starczyński, rzut piłką do kosza 

Dorota Kowalska i Zbigniew Barcikowski, 
rzut piłką do bramki Mirella Waszkiewicz i 
Wojciech Świdrowski. Wszystkie konkuren-
cje drużynowe – sztafetowy bieg leśny, sprint 
kajakowy i kajakiem do celu – wygrało woj. 
mazowieckie. Reprezentanci tego wojewódz-
twa wygrali też klasyfikację generalną, przed 
drużynami z woj. lubuskiego II i opolskiego. 
Konkurencje kajakowe odbyły się na stanicy 
wodnej nad rzeką Drawą (Leśnictwo Czar-

ny Las). Ale zanim przyszło do nagradzania 
najlepszych najbardziej doświadczeni, czyli 
obeznani z rowerem, przejechali na rowerach 
kolejnych kilkadziesiąt kilometrów. Pozostali 
uczestnicy udali się do Głuska (Drawieński 
Park Narodowy), gdzie zwiedzili jedną z naj-
starszych hydroelektrowni na świecie. Tu też 
serdecznie ich ugościł miejscowy sołtys p. 
Marek Wardziak. 

Podsumowania zawodów dokonała Iwo-
na Kusińska – Kania, przedstawicielka KZ 
LZS w towarzystwie Jana Gralińskiego, 
kierownika zawodów i prezes Lubuskiego 
Zrzeszenia LZS w Gorzowie Wlkp. oraz ko-
mandora Zlotu Zdzisława Butryma. Tytuł 
„Najlepszej rodziny” zdobyli państwo Bar-
cikowscy z miejscowości Młyniec – woje-

wództwo kujawsko-pomorskie, a nagrodę 
specjalną zlotu otrzymała Marta Pawlak.

Organizatorem pierwszych tego typu roz-
grywek rodzinnych było Krajowe Zrzesze-
nie LZS LZS przy współpracy Lubuskiego 
Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wielkopolskim. 
Gospodarzem był Ludowy Klub Sportowy 
POM Strzelce Krajeńskie. Imprezę sfinan-
sowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wsparcia udzielił też PPHU POM Strzelce 
Krajeńskie i Burmistrz Strzelec Krajeńskich. 

Miłośnicy rowerowych wypraw, żegnając 
się, jednogłośnym okrzykiem „Do zobacze-
nia za rok!” wyrazili aplauz dla tego typu 
imprezy. 

Aktywnie, rodzinnie i atrakcyjnie

Ogólnopolskie Rodzinne Rozgrywki Sportowe LZS
	 Zlot Rowerowy Długie 2011
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Pochmurne niebo oraz niewielka mżaw-
ka towarzyszyły biegaczom podczas XX 
jubileuszowego Półmaratonu Mlecznego 
Korycin-Janów-Korycin. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonali wójt Korycina, 
Mirosław Lech oraz wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego i przewodniczący 
Podlaskiego Zrzeszenia LZS Mieczysław 
Baszko. Nagrodą w tym biegi jest...żywa 

krowa, która w tym roku ze względu na 
jubileusz przyozdobiona została białym 
welonem. 

W ubiegłym roku wystartowało 150 
zawodników. Zgodnie z oczekiwaniami 
organizatorów ten rekord został pobity. W 
tegorocznej edycji wzięło udział 164 biega-
czy. Z trasą zmierzyło się także 10 zawodni-
ków na wózkach inwalidzkich (7 mężczyzn 
i 3 kobiety) i 6 biegaczy niepełnosprawnych 
z innymi dysfunkcjami. Jak co roku impre-
zie towarzyszyły integracyjne biegi dzieci i 
młodzieży, które organizowane są na pół-
metku biegu głównego w Janowie. Wśród 
zawodników była osoba, która w impre-
zie uczestniczy od początku istnienia tych 
zawodów. Andrzej Zieniewicz wystartował 
już po raz dwudziesty i dobiegł do mety, 
został uhonorowany specjalną nagrodą.

Na metę pierwszy przybiegł Białorusin 

Igor Czeczerukow. Z polskich biegaczy 
najlepiej spisali się Agnieszka Malinowska-
Sypek (Warszawa) – szósta i Paweł Grygo 
(Łomża) – dziewiąty.

Jak dotychczas żaden ze zwycięz-
ców półmaratonu (najczęściej wygrywali 
Białorusini) nie zdecydował się jednak na 
opiekę nad podarowanym zwierzęciem. Tak 
było i tym razem. Zwycięzca otrzymał czek 
na 1500 zł, a krasula została zlicytowana.

14 maja na ulicznej trasie w Grajewie 
odbył się XIII Międzynarodowy 

Uliczny Bieg Wilka. W 15 biegach na dy-
stansach od 200 m do 10 000 m udział 
wzięło 1104 uczestników w różnym wieku. 

Po raz pierwszy odbył się też pokazowy 
marsz nordic walking z udziałem 8 chęt-
nych. W biegu głównym na 10 km wystarto-
wało 88 zawodników, w tym 14 kobiet. Skla-
syfikowano 84 biegaczy. Odbył się też bieg 
integracyjny oraz cieszący się coraz większą 
popularnością bieg otwarty dla wszystkich 
chętnych. Dla uczestników przygotowano 
pamiątkowe medale. 

Imprezę patronatem objął Jarosław Dwo-
rzański – Marszałka Województwa Podla-
skiego, a pracami komitetu organizacyjnego 

kierował burmistrza miasta Adam Kieł-
czewski. Organizatorami byli m.in: Urząd 
Miasta Grajewo, Starostwo Powiatowe w 
Grajewie, Podlaskie Zrzeszenie LZS w Bia-
łymstoku, MOSiR, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS, Klub Sportowy Maratonka Grajewo. 

Jak przystało na bieg opatrzony numerem 
13, musiało wydarzyć się coś pechowego I 
tak podczas biegu klas III-IV tuż po star-
cie dzieci ambitnie ruszyły do przodu, ale 
... nie w tym kierunku co powinny. W bie-
gu otwartym Anna Bagińska, biegnąca na 
czwartym miejscu, 250 m przed metą szy-
kowała się do ataku na III miejsce – niestety 
zawodnik biegnący przed nią potknął się i 
przewrócił. Zawodniczka ZSWiO Nr 7 z 
Łomży zachowała się fair play i pomogła 
wstać konkurentowi – z medalu nici, ale 
przecież zdrowie jest najważniejsze.

Wyniki – bieg główny kobiety: 1. Beata 
Lupa Olimp Łapy, 2. Sylwia Cymek Łomża, 
3. Paulina Krawczyk Maratonka Grajewo ;

Bieg główny mężczyźni: 1. Michał Smalec 
Podlasie Białystok, 2. Paweł Grygo Prefbet 
Śniadowo Łomża, 3. Bartłomiej Osior LUKS 
Sport z kulturą Wydminy.

XIII Międzynarodowy Bieg Wilka

Półmaraton mleczny, czyli bieg o krowę

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
p o d l a s k i e



m a j  2 0 1 116

14 maja br. po raz czwarty Gminne 
Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wielkich zor-
ganizowało Mistrzostwa LZS Województwa 
Pomorskiego w Szachach połączone z IV 
Memoriałem Szachowym im. Mieczysława 
Goczewskiego – wieloletniego lekarza 
i dyrektora ośrodków zdrowia w gminie 
Trąbki Wielkie oraz arcymistrza brydżowe-
go i wielkiego pasjonata szachów. 

Współorganizatorami zawodów byli: 
Krajowe Zrzeszenie LZS, Pomorskie 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, Gminne 
Zrzeszenie LZS, Gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich. Zaś gośćmi honorowymi zawo-
dów byli m.in.: Maria Goczewska, żona 

doktora Goczewskiego i kilku jego przy-
jaciół, Tadeusz Tomkowicz – były mistrz 
krajowy Ogólnopolskiego Turnieju „Złota 
Wieża”, Bernadeta Blechacz – olimpijka 
z Moskwy, z-ca wójta gm. Trąbki Wielkie 
Jan Wiczling i sekretarz Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS Wiesław Szczodrowski, 
który wręczył Janowi Trofimowiczowi sta-
tuetkę-wyróżnienie w konkursie „Najlepsza 
Impreza Sportowa LZS w 2010” za orga-
nizację ubiegłorocznych mistrzostw. W 
turnieju wystartowało 42 zawodników i 
zawodniczek (juniorów i seniorów), którzy 
reprezentowali 6 powiatów województwa 
pomorskiego.

Wśród juniorek zwyciężyła Paulina 

Czerw LZS Gołębiewo Wielkie, kategorię 
juniorów wygrał Piotr Egler Alfil Gniew. 
Najlepszym seniorem okazał się Adam 
Kirsztenstein Alfil Gniew, a wśród pań 
wygrała Wanda Czerw z LZS Gołębiewo 
Wielkie. Najmłodszym uczestnikiem tur-
nieju był 9 letni Damian Rzeniecki z 
Sobowidza, a najstarszym 74 letni Czesław 
Sebzda z Czerniewa.

W punktacji medalowej zwyciężyła 
reprezentacja Gminnego Zrzeszenia LZS 
Trąbki Wielkie reprezentując powiat gdań-
ski, wyprzedzając Alfil Gniew oraz Agro 
Starogard Gdański i LZS Nowy Staw. 

Wszyscy zawodnicy i goście otrzyma-
li okolicznościowe medale uczestnictwa w 
zawodach, a także ciepły posiłek regene-
racyjny. O godną oprawę i sprawny prze-
bieg zawodów zadbali niezawodni wolon-
tariusze – działacze GZ LZS w Trąbkach 
Wielkich Wiesław Kempa, Roman Zielke, 
Jan Trofimowicz z rodzinami.

jtrofimowicz, foto wkempa

– Mam nadzieję, że kiedyś ktoś odbierze 
krowę i nie trzeba będzie jej licytować – 
powiedział wójt gminy Korycin Mirosław 
Lech. – Liczyła się przede wszystkim dobra 
zabawa, pokazanie zdrowego trybu życia 
oraz to, że biegać może każdy.

Półmaratonowi towarzyszą liczne impre-

zy kulturalne. I tak podczas biegu przy wia-
trakach w Korycinie na scenie występowały 
młodzieżowe zespoły taneczne, a o muzykę 
zadbał zespół Golden. Dzieci i dorośli mie-
li okazję przejechać się bajkową kolejką po 
Korycinie i okolicach. Były również liczne 
konkursy, w tym z wiedzy o półmaratonie 
mlecznym. 

Tłumy oblegały zawodników short-track 
MKS Juvenia Białystok, którzy przyjechali 
promowć swoją dyscyplinę – można było 
pobrać krótkie lekcje z jazdy na łyżwo-
rolkach Wśród łyżwiarzy był uczestnika 
Igrzysk Olimpijskich w Turynie z 2006 roku 
– Dariusz Kulesza. 

Nie zabrakło również stoisk z dosko-
nale znanymi serami korycińskimi oraz z 
truskawkami (w dniach 25-26 czerwca w 
Korycinie odbędą się Dni Truskawki). 

IV Mistrzostwach LZS Województwa Pomorskiego w Szachach

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
p o d l a s k i e p o m o r s k i e

Półmaraton mleczny, czyli bieg o krowę
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W dniach 28-29 maja br. odbyły się Mi-
strzostwa Polski Juniorów w Taekwondo 
Olimpijskim, na które wybrała się ekipa z 
ULKSW Pomorza Świnoujście. W tym roku 
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego 

powierzył organizację zawodów klubowi z 
Bornego Sulinowa. Na mistrzostwa wyje-
chało 6 juniorów, by walczyć o upragnione 
miejsca na podium.

Najlepiej z „Pomorza” wypadł Konrad 
Kotyk zdobywając tytuł wicemistrza Polski 
w najlżejszej kategorii wagowej. Kolejne dwa 
medale, tym razem brązowe, zdobyli Bar-
tłomiej Woś i Arleta Witt. Niestety Arleta 
walkę półfinałową przypłaciła nawrotem 
kontuzji stawu skokowego i nie weszła do 
finału. Dzielnie walczyła również pozostała 
trójka zawodników, lecz w tym roku szczę-
ście im nie dopisało. Katarzyna Kula otarła 
się o brąz przegrywając walkę 1 punktem, 

natomiast Olaf Korkosz przegrał zarówno 
pierwszą walkę jak i repasaż „złotym strza-
łem". Najmniej szczęścia miał niestety Arek 
Majerski, który swoją walkę wygrał, ale z 
ogromnym bólem stopy. Nie stanął już do 

kolejnej walki – stwierdzono bowiem zła-
manie nogi w dwóch miejscach. Arek będzie 
musiał niestety przerwać treningi na parę 
tygodni, a później powoli wracać do formy.

W drugim dniu mistrzostw rywalizację 
rozpoczęli młodzieżowcy. W tym roku Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski odbyły się bez 
eliminacji, co spowodowało, że do Borne-
go zjechało więcej niż zwykle zawodników. 
Pomorze wystawiło 11 osobową reprezen-
tację. Niestety zabrakło w niej najlepszej za-
wodniczki w tej kategorii wiekowej Żanety 
Chuchro, która dzień wcześniej trafiła do 
szpitala z powodu niewydolności pracy ne-
rek (życzymy szybkiego powrotu do zdro-

wia). Jedyny medal – srebrny, wśród mło-
dzieżowców zdobył Aleks Szornak, który 
bez większych problemów przeszedł walki 
eliminacyjne i półfinałowe, jednak do fina-
łu nie wszedł również z powodu kontuzji. 
W tym roku zawodników klubu nawiedziła 
istna plaga kontuzji, która zaczęła się na eli-
minacjach w Krasnymstawie. Na szczęście w 
czasie przerwy wakacyjnej zawodnicy mają 
czas, żeby te kontuzje wyleczyć.  B.W.

Majowe wędrówki po Wyżynie Ińskiej 
to propagowanie walorów turystycznych 
powiatu stargardzkiego w województwie 
zachodniopomorskim, który swoimi atrak-
cjami krajoznawczymi zachwyca o każdej 
porze roku. Tym razem Wojewódzka Ko-
misja Turystyki Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS wspólnie z LUKS „Piątka” 
i Zespołem Szkół nr 5 w Stargardzie zorga-
nizowały rajd pieszy do Ciemnika. Kolorem 
cieszącym oko i budzącym zachwyt była 
wszechobecna zieleń lasu, który był miej-
scem zajęć edukacyjnych.

W siedzibie Koła Łowieckiego „Knieja” 
w Ciemniku spotkała się prawie setka mło-
dzieży ze swoimi opiekunami uczestnicząc 
w zajęciach przygotowanych przez podłow-
czego Tadeusza Wierzbickiego, Roberta 
Kawę i jego współpracowników z Nadle-
śnictwa Dobrzany oraz członków LOP.

Na program zajęć złożyły się: pogadanka i 
pokaz multimedialny na tematy Ińskiego Par-
ku Krajobrazowego, form ochrony przyrody i 
łowiectwa. Zajęcia rekreacyjne to marsz na 
orientację i zabawy na polanie, które popro-
wadził sympatyk turystyki Ryszard Janik.

Najlepszą kondycją i wiedzą o IPK wyka-
zały się drużyny: Gimnazjum Gminy Star-
gard, Gimnazjum nr 2 oraz II LO w Stargar-
dzie.

Pamiątkowe dyplomy ufundowane przez 
LUKS „Piątka” otrzymali wszyscy uczestni-
cy tego spotkania, najlepsze drużyny otrzy-
mały pamiątkowe pucharki, które wręczyli 
członkowie Wojewódzkiej Komisji Turysty-
ki i sekretarz Zachodniopomorskiego Zrze-
szenia LZS Maria Tumanowicz.

Jak zawsze miłe chwile spędziliśmy przy 
ognisku delektując się posiłkiem turystycz-
nym przygotowanym i sympatycznie zaser-
wowanych przez klasę 3TŻ – Zespołu Szkół 
nr 5 w Stargardzie pod opieką i nadzorem 
Justyny Dziczek.

Z turystycznym pozdrowieniem 
Joanna Suleja – Wiceprzewodnicząca 

Woj. Komisji Turystyki ZZ LZS w Szczecinie

IV Mistrzostwach LZS Województwa Pomorskiego w Szachach

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
z a c h o d n i o p o m o r s k i e

Cztery medale „Pomorza” Świnoujście

Region,	w	którym	żyję
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Krajoznawstwa od historii oddzielić nie 
sposób. Kolejną lekcję historii w terenie 
przygotowała sekcja turystyczna LUKS 
„Piątka” w Stargardzie. Wzięli w niej udział 
uczniowie ZS nr 2 i ZS nr 5 w Stargardzie. 
Historyczny szlak turystyczny Cedynia – 
Siekierki – Czelin – Gozdowie jest znany nie 
tylko turystom naszego województwa. 

Młodzież klasy I Technikum Dróg i 
Mostów Kolejowych ZS nr 5 pod kierun
kiem Marka Szymanowskiego przygoto
wała dla pozostałych uczestników wyprawy 
krótkie wzmianki historyczne, a pan Marek 

niezwykle ciekawie opowiadał na każdym 
przystanku fakty związane z danym miej
scem.

Czelin – to spotkanie w miejscu, gdzie 
postawiono pierwszy słup graniczny 
(27.02.1945 r.) nad Odrą. 

Gozdowie – czas forsowania Odry upa
miętnia Pomnik Sapera i muzeum sprzętu 
saperskiego oraz kamienna mapa ze szla
kiem bojowym I Armii Wojska Polskiego.

Siekierki – cmentarz żołnierzy I Armii 
WP utworzony w 1945 roku. Ogółem pocho
wano 1984 żołnierzy i oficerów. W central
nej części cmentarza odsłonięto w 1961 
roku pomnik wg projektu S. Lewińskiego.

Cedynia – rezerwat przyrody „Wrzo so
wiska Cedyńskie”, pow. 71,6 ha utworzony 
w 1985 roku. Pomnik Zwycięstwa na Górze 
Czcibora – przypomina o zwycięstwie 
Mieszka I wraz z bratem Czciborem nad 
najeźdźcami z Niemiec, którymi dowodził 
margrabia Hodon w 972 r.

Spotkanie przy ognisku było chwilą 
refleksji nad trasą rajdu, który na pewno 
pozostanie w pamięci jako jedna z łatwiej

szych lekcji historii. Rekreacja na basenie 
„Laguna” w Gryfinie była finałem wyprawy.

Puchary i dyplomy wręczone przez 
sekretarza ZZ LZS Marię Tumanowicz są 
zawsze kolekcjonerską pamiątką. Słowa 
podziękowania kierujemy do opiekunów, 
którzy zadbali o wspaniałą atmosferę na 
rajdzie: Alicji Bidas, Dariusza Cielniaka i 
Grzegorza Flasa.

Joanna Róża Suleja

W Wojewódzkich Igrzyskach LZS 
Samorządów Powiatowych, w turnieju 
szachowym startowała Pani Katarzyna 
Hoffman, która zajęła II miejsce. Nie było
by to nic szczególnego, gdyby nie fakt, 
że Pani Katarzyna Hoffman urodziła się 
14 marca 1918 roku we wsi Palikowy w 
powiecie Brody, województwo lwowskie. W 
czasie II wojny światowej wyjechała wraz z 
rodziną na Węgry i tam nauczyła się grać w 
szachy. Po zakończeniu wojny wróciła do 
Polski. Przez krótki okres grała w szachy w 
Świnoujściu. Po osiedleniu się w Stargardzie, 
w 1950 roku, wstąpiła do drużyny szachowej 

LZS „Mechanik” przy POM w Stargardzie 
(obecnie LKS „Mechanik” Stargard), gdzie 
do dnia dzisiejszego jest czynnym zawod
nikiem. W czasie swojej kariery zawodo
wej brała udział w Międzynarodowych 
(niegdyś) Turniejach Szachowych „Złotej 
Wieży” Zdobyła „Złotą Wieżę” w klasyfi
kacji indywidualnej. Przez wiele lat była 
mistrzynią województwa szczecińskiego.

Pani Katarzyna mieszka z rodziną, opie
kuje się prawnukami, odprowadza najmłod
sze latorośli do szkoły i przedszkola, uprawia 
działkę warzywną i jeździ na rowerze. To 
najlepszy przykład hasła „Sport to zdrowie”!

5 czerwca 2011roku na obiektach spor-
towych Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Łopusznie przy przepięknej 
pogodzie odbyły się Wojewódzkie Letnie 
Igrzyska LZS , w których udział wzięło 480 
uczestników. Zawody przeprowadzono w 
następujących konkurencjach: podnoszenie 
sztangielki 17,5 kg mężczyzn, przeciąga
nie liny kobiet i mężczyzn, trójbój, sztafeta 

sprawnościowa, piłka nożna kobiet i męż
czyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, piłka 
siatkowa kobiet i mężczyzn, koszykówka ko
biet i mężczyzn. 

Wystartowali reprezentanci 16 gmin i 7 
powiatów. Punktację gminą wygrało Skarży
sko Kościelne, przed Fałkowem i Kazimie
rzą Wielką. Wśród powiatów najlepszym 
okazał się kielecki, przed skarżyskoka

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
zachodniopomorskie świętokrzyskie

Szlakami Walk Oręża Polskiego

Szachy dobre w każdym wieku

Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS

Wiceprzewodniczący Rady Głównej Zrzeszenia LZS 
– Stanisław Kopeć w towarzystwie „Nadprezesa” ZZ 
LZS Zbigniewa Kilińskiego gratulują Pani Katarzynie 
wyniku.
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Tak nazywa się program realizowa
ny przez Wielkopolskie Zrzeszenia LZS w 
Poznaniu. Składa się z 4 godzin zajęć ogólno
rozwojowych, 6 godzin wykładów na temat 
zdrowego stylu życia, zagrożeń społecznych, 
problemów wychowawczych i patologii spo
łecznych oraz 25 godzin nauki pływania.

W programie bierze udział 300 dzieci 
podzielonych na 20 grup. Zajęcia odby
wają się raz w tygodniu na 10 pływal
niach. W ramach programu opłaceni są 
wychowawcy grup, instruktorzy nauki 
pływania, wynajem pływalni, ubezpiecze
nie uczestników oraz transport dzieci na 

basen. Za właściwe funkcjonowanie pro-
gramu w terenie odpowiadają organiza-
torzy sportu dzieci i młodzieży. W poło
wie listopada odbędzie się pokazu efektów 
nauki pływania w postaci mini zawodów 
sportowych. Wystartuje 11 szkół – ZS 
Rokietnica Poznań, SP Murowana Goślina 
Poznań, Gimnazjum Rataje Chodzież, SP 
Władysławów Turek, Gimnazjum Wysoka 
Piła, SP Grabowo Królewskie Września, SP 
Jarząbkowo Gniezno, SP Żerków Jarocin, 
SP Nabyszyce Ostrów Wlkp., SP Górzna 
Złotów, SP Czarny Las, SP Dębnica Ostrów 
Wielkopolski

Środki finansowe na realizacje programu 
to wynik oferty złożonej do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na konkurs, w którym 
priorytetem było pływanie. Pozyskane środ
ki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej na prowadzenie zajęć pozalekcyj
nych dla uczniów.

Przez naukę pływania do kształtowania 
charakteru i troski o swoje ciało i zdrowie

miennym i staszowskim. Prowadzono także 
punktację ogniw LZS/LKS. Pierwsze miejsce 
przypadło GLKS Fałków, drugie zajął LZS 
Kierz Niedźwiedzi, a trzecie LZS Kazimie
rza Wielka. W jedynej konkurencji indy
widualnej – podnoszenie sztangielki 17,5 
kg wygrał Łukasz Madej – ULKS Chrobry 
Chroberz. Trójbój, piłkę ręczną i koszyków
kę mężczyzn wygrały drużyny GLKS Fał

ków, sztafetę sprawnościową ULKS Chro
bry Chroberz, przeciąganie liny kobiet LZS 
Lechów, przeciąganie liny mężczyzn LZS 
Sichów, piłkę ręczną i siatkową kobiet LZS 
Kierz Niedzwiedzi, piłkę siatkową mężczyzn 
LZS Skarżysko Kamienna, koszykówkę ko
biet LZS Staszów, piłkę nożną kobiet LZS 
Morawica, a mężczyzn LZS Grzybowa Góra. 

Po raz 23. spotkali się w Pińczowie (35 
06.) turyści z czterech województw: świę
tokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i 
lubelskiego na Ogólnopolskim Rajdzie Pie
szym „ „Szlakami kultury – szlakami cyster
sów”. Uczestniczy w niej młodzież ze szkół 
rolniczych, podstawowych i gimnazjalnych

Do boju o miano najlepszej drużyny raj

du przystąpiło 20 zespołów. Ponieważ brać 
turystyczna ma duże poczucie humoru, to i 
nazwy drużyn były dość oryginalne – Gumi
sie, Wódka, Miśki, Paulina i spółka czy Sami 
Swoi. Konkurs wiedzy o Kielecczyźnie wy
grała Agata Pawlik (18 Plus, pow. Piotrków 

Tryb.), w sprawnościowym torze przeszkód 
najlepszy był Bartek Chmielewski (Wódka 
KTB, pow. Pińczów), najlepiej zadania tu
rystyczne wypełniała drużyna Platan z Piń
czowa, konkurs wiedzy o chrześcijaństwie 
Agnieszka Mrozik Sami Swoi Pińczów. 
Generalnie wśród województw najlepsze 
było świętokrzyskie, klasyfikację drużynową 
szkół podstawowych i gimnazjalnych wy
grały Gumsie z Piotrkowa Tryb., a w katego
rii open najlepsza była drużyna FC Wawro
wice z Buska Zdroju, najlepszym powiatem 
został Pińczów. 

Uczestnicy rajdu zwiedzali także Sando
mierz i Pińczów. 

Organizatorem rajdu było Świętokrzyskie 
Zrzeszenie LZS przy finansowym wsparciu 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Cystersi – zakon katolicki wywodzący się 
z benedyktynów, Powstał w 1089 roku we 
Francji. Noszą biały habit z czarnym szka
plerzem przepasany płóciennym pasem – 
nazywani są białymi mnichami. Opactwa i 
klasztory cysterskie były w średniowieczu 
ośrodkami kultywującymi kulturę, naukę, 
medycynę – wprowadzały postęp w rolnic
twie i rzemiośle. Do Polski cystersi zostali 
sprowadzeni w połowie XII wieku.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
świętokrzyskie wielkopolskie

Szlakiem cystersów



oraz na 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS 

26-27.08 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
zaprasza na:

27. Ogólnopolski Turniej Chłopców  
 „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza
24.06–30.06 Słubice

11. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt  
„Piłkarska Kadra Czeka” 
24.06–30.06 Grudziądz

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie 
Szosowym Juniorów Modszych 
18-19.06 Raszków

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w MTB
26.06 Nowy Sącz

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie 
Stołowym
25-26.06 Ostróda

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Łucznictwie
29-30.06 Zamość

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorów  
i Młodzików w Kajakarstwie

16-17.07 Wolsztyn

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


