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Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą
się po raz dwunasty. Tym razem

gospodarzemimprezybędzieOpole.Inie
mamywątpliwości,żebędątaksamouda
nejakkażdepoprzednie.

Przypomnijmy,żeod1stycznia1997roku
rozpoczęto wdrażanie rządowego „Progra
munarzeczupowszechnianiakulturyfizycz
nejwśrodowiskuwiejskim”,czylisportudla
wszystkich,iwramachtegoprogramuuda
łosięreaktywowaćOgólnopolskieIgrzyska
LZS.Sąonepodsumowaniemrocznejdzia
łalności Ludowych zespołów Sportowych.
Poprzedzająjeeliminacjewposzczególnych
województwach,aliczbęstartującychokre
ślająlimityilościowejednakowedlawszyst
kich.Zwykleigrzyskaodbywająsięwtrzech
blokach:sportowym,rekreacyjnoturystycz
nymiintegracyjnym.

Organizatorami tegorocznych igrzysk są:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe
ZrzeszenieLZS,UrządMarszałkowskiWoje
wództwa Opolskiego, Urząd Miasta Opola
iWojewódzkieZrzeszenieLZSwOpolu.A
patronathonorowynadigrzyskamisprawu

je Józef Sebesta, Marszałek Województwa
Opolskiego.

W tym roku zawodnicy i zawodniczki
rywalizować będą w następujących dyscy
plinach sportowych: lekkoatletyka, zapasy,
podnoszenieciężarów,tenisstołowy,kolar
stwoszosoweiłucznictwo.Odbędąsiętakże
turniejepiłkisiatkowej,koszykowejiręcznej
kobietimężczyzn–kategoriajunior.Wkaż
dymturniejuzagrają4drużynywyłonione
weliminacjach,którezakończyłysięwlip
cu.WyłonionyzostaniemistrzLZS.Wblo
kurekreacyjnoturystycznymprzewidziano
m.in.następującekonkurencje:piłkanożna
5osobowa,piłkasiatkowaplażowa,przecią
ganie liny, wyciskanie sztangielki 17,5 kg,
czwórbój dla władz, przejazd hulajnogą,
rowerowytorprzeszkód,konkurswiedzyo
województwieopolskim.

A teraz kilka słów o historii. Pierwsze
Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbyły się w
Siedlcach w dniach 2930 sierpnia 1997
roku.Byłototużprzedreformąadministra
cyjną – zwyciężyło woj. olsztyńskie, przed
szczecińskimisiedleckim.Kolejneigrzyska
zorganizowały Suwałki, najlepsze w 1998
rokuokazałysięwojewództwabiałostockie,
olsztyńskieisuwalskie.

W1999rokuprowadzonopodwójnąkla
syfikację, czyli według starego i nowego
podziałuadministracyjnego.Igrzyskaodby
łysięwdniach2728sierpniawKielcach.
Wedługstaregopodziałuadministracyjnego
zwycięzcą III igrzyskzostałowojewództwo
białostockie, przed olsztyńskim i wrocław
skim,awedługnowego:woj.mazowieckie,
przedwielkopolskimilubelskim.

Gospodarzem IV igrzysk było Podlaskie
Zrzeszenie LZS, a impreza odbyła się w
dniach 12 września 2000 roku w Białym
stoku. Jako ciekawostkę podajmy, że po

raz pierwszy w historii igrzysk rozegrano
zawody jeździeckienaparcurzeLKJBogu
sławice.Wigrzyskachzwyciężyłowojewódz
twowarmińskomazurskie,przedśląskimi
dolnośląskim.

W 2001 roku w dniach 31 sierpnia – 1
wrześniasportowcówLZSgościłaSpała.V
igrzyska wygrało woj. wielkopolskie, przed
podlaskimimazowieckim.

Kolejnym gospodarzem igrzysk była
Zamość, która gościła uczestników impre
zy w dniach 2930 sierpnia. Wygrało woj.
mazowieckie,przedwielkopolskimidolno
śląskim.

VIII igrzyska ponownie zorganizowano
wSpale,auczestniczyłownich2166osób.
Najlepsze w 2004 roku okazało się woj.
mazowieckie. Kolejne miejsca zajęły woj.
lubelskieiwielkopolskie.

Gospodarzem IX igrzysk były Kielce.
Imprezaodbyłasięwdniach2526sierpnia.
Wygrałowoj.wielkopolskieprzeddolnoślą
skimiświętokrzyskim

XJubileuszoweigrzyska,takjakpierwsze,
zorganizowanowSiedlcachwdniach2425
sierpnia.Porazpierwszywygrałowoj.lubel
skie, przed mazowieckim i dolnośląskim.
Miałyonewyjątkowąoprawę,boZrzeszenie
LZS obchodziło swoje 60lecie istnienia,
a gospodarz igrzysk – woj. mazowieckie
obchodziło 30lecie istnienia jednego ze
swoichnajlepszychklubów–WLKSSiedl
ceIganieNowe.

W 2007 roku igrzyska nie odbyły się z
powodubrakufunduszu.

XI igrzyska, w 2008 roku, odbyły się w
dniach2830sierpniawSłubicach.Itupo
raz pierwszy igrzyska przekroczyłygranicę
– zawody w podnoszeniu ciężarów odbyły
się w Centrum Sportu we Frankfurcie nad
Odrą.Wklasyfikacjigeneralnejwojewództw
–bloksportowy–wygrałowoj.wielkopol
skie przed mazowieckim i lubuskim. Blok
rekreacyjnoturystycznywygrałowoj.lubel
skie,przedwarmińskomazurskimiświęto
krzyskim,anajlepszekluby(sklasyfikowano
235)–KSPodlasieBiałystok,WLKSSiedlce
IganieNoweiMLKSAgrosŻary.

DozobaczeniawOpolu!

OtwarcieigrzyskwSpale–rok2001

Od Sie dlec do Opo la
OgólnopolskieIgrzyskaLZS
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OtwarcieigrzyskwSłubicach

Niezawszeważnesąnagrodyipuchary
–liczysięuczestnictwo



SzanowniPaństwo,

Cieszęsię,żewojewództwoopolskiejestwtymrokugospodarzemXIIOgólnopolskich
IgrzyskLudowychZespołówSportowych.Witającwszystkichgości,wyrażamnadzieję,
że to właśnie tutaj przeżyją Państwo wielką sportową przygodę, będąc bohaterami
zawodówizdobywcamiżyciowychrekordów.

Mam nadzieję, że piękna Ziemia Opolska zaoferuje uczestnikom Igrzysk nie tylko
dobre warunki pobytu i sportowych zmagań, ale przede wszystkim niepowtarzalny
klimat,otwartośćiżyczliwośćmieszkańców.Niechwojewództwoopolskiestaniesięna
ten czasWaszymdomem,doktórego–mamnadzieję–zechcecie jeszczewiele razy
powrócić.

PierredeCoubertin,prekursornowożytnycholimpiad,mówił, żeważniejszyodzwycięstw jest samudziałw
zawodachsportowych.NiechtamyśldostarczyPaństwumotywacjidopięknejiszlachetnejrywalizacji,prowadzo
nejzgodniezzasadamifairplay.

IgrzyskatowielkiewydarzeniedlasportowcówzrzeszonychwLudowychZespołachSportowych,porównywalne
zudziałemwświatowychzawodach.ŻyczęWam,byteopolskiezmaganiabyłypierwszymkrokiemdoświatowych
sukcesów,bytuobjawiałysięWaszemożliwościitalenty.

Wszystkimuczestnikomżyczęprawdziwiesportowejwalki,ustanowienianowychrekordówżyciowychorazwie
luemocjiiradościzuczestnictwawsportowejrywalizacji.Wykorzystajciepięknietęszansę!

JózefSebesta
MarszałekWojewództwaOpolskiego

SzanowniUczestnicyIgrzysk,
DrodzyPrzyjacieleiSympatycyLudowychZespołówSportowych

SerdeczniewitamnafinałachIgrzyskipozdrawiamwrazzwładzamisamorządowy
miipaństwowymiWojewództwaOpolskiego,KrajowegoiWojewódzkiegoZrzeszenia
LZSwOpoluorazsamorządowcamiOzimka,TurawyiDobrzeniaWielkiego.

IgrzyskapodróżnyminazwamiizróżnymiprogramamibyływbogatejhistoriiLZS
okazjądosumowaniaiprezentacjidorobkusportowegoorazróżnychformrywalizacji
rekreacyjnejiturystycznej,wtymrównieżwśródosóbniepełnosprawnych.Jestemprze
konany,żeobiektyudostępnioneuczestnikomIgrzysksłużyćbędąnietylkorywalizacji,
aletworzyćbędąwarunkiiklimatdonawiązywaniaznajomościiprzyjaźniorazpoznawaniawalorówipromocji
regionu.

Liczęjakzawszenasportowąwalkęprowadzonąwduchufairplay,wysokipoziomsędziowaniaorazodpowie
dzialnezaangażowanietrenerów,opiekunówidziałaczy.

Udowodnijmy, że Ludowe Zespoły Sportowe to prawdziwy sport, zachowujący zdrową równowagę między
dążeniemzawszelkącenęzasukcesemarekreacyjnymi,kulturowymiiwychowawczymiwartościamipłynącymi
zuprawianiasportu.

Zawodnikomżyczęsukcesówsportowych,treneromzadowoleniazudanychwystępówpodopiecznych,aorgani
zatoromigospodarzomsatysfakcjizdobrzeprzygotowanejimprezy,wszystkimniezapomnianychwrażeń,emocji
iwszelkiejpomyślnościwżyciuosobistym.

RomanJagieliński
PrzewodniczącyRadyGłównej

KrajowegoZrzeszeniaLZS
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Opole jest miastem średniej wielkości
położonymnapołudniuPolskiwpobli

żugranicyzRepublikąCzeskąiNiemcami.
Zajmuje powierzchnię 96 km2 i liczy 127
tysięcymieszkańców,natomiastzprzyległy
mipowiatamitworzyaglomeracjęzamiesz
kiwaną przez około 250 tysięcy mieszkań
ców.36procentmieszkańcówOpolatomło
dziludzie.Nasześciuopolskichuczelniach,
a są to Uniwersytet Opolski, Politechnika
Opolska, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jań
skiego,WyższaSzkołaZarządzaniaiAdmi
nistracji, Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Banko
wa,kształcisię36tys.studentów.

Opole to główny ośrodek gospodarczy,
naukowy,kulturalnyiadministracyjnyoraz
stolica województwa. Jedno z najstarszych

miast w Polsce – pierwsze wzmianki o
Opolupochodząz845roku.Tom.in.przez
to miasto z dawien dawna wiodła trasa
z Kijowa przez Kraków do Wrocławia i
dalejnazachód,zaśzpółnocy,znadMorza
Bałtyckiego,jakotzw.„szlakbursztynowy",
przezBramęMorawskądoWłochidalej.

Początki Opola wiążą się z osobą księ
cia Kazimierza, prawnuka Bolesława
Krzywoustego, za czasów którego Opole
uzyskałoprawamiejskie(pocz.XIIIwieku)
iw1283rokuawansdorangi stolicyksię
stwa. Wówczas obwarowany zamek na
wyspiePasiece stanowiłksiążęcąwłasność,
miasto zaś, także otoczone fortyfikacjami,
rozwijałosięnaprawymbrzeguOdry.

Skądpochodzinazwamiasta?Pierwotnie
słowoopoleoznaczałozwiązanąwspólnymi
prawamiiobowiązkamiwspólnotęrodową
iterytorialną.Jednaztakichwspólnotdała
początekmiastu.

W ostatnich latach miasto rozwija się
bardzo prężnie i świetnie wykorzystuje
fundusze unijne. W rankingu „Europejski
samorząd”przeprowadzonymprzez„Rzecz
pospolitą” Opole zajęło trzecie miejsce.
Pierwsze miejsce w rankingu zajął Bytom,
adrugieBielsko–Biała.

Opole rozwija się nie tylko na polu
inwestycyjnym i ekonomicznym, ale jest
także ośrodkiem kultury z ciekawą ofertą
artystyczną. Odbywa się tu wiele imprez
cyklicznych,doktórychzaliczyćnależyKra
jowyFestiwalPiosenkiPolskiej,Międzyna
rodowy Festiwal Perkusyjny, Konfrontacje
Teatralne, Ogólnopolski Festiwal Teatrów
LalekorazDniOpola.

Wartorównieżwspomniećotym,żeOpole
jestmiastemposiadającymdużoterenówzie
lonychiwypoczynkowych–wyspyPasiekai
Bolko,OpolskiOgródZoologiczny.

Wieżycekościołaśw.Krzyża
(bazylikakatedralna)
PoczątkikościołasięgająXIwieku,wtedy
był zapewne drewniany, w XIII wieku
zastąpiła go murowana bazylika. Potem
byłwielokrotnieprzebudowywany.Awie
życe? W latach 18991900 znany opolski
budowniczy Józef Cimbollek zbudował
dwiebardzowysokieismukłewieże.Sąw
styluneogotyckim,sięgają73metrówio
10przewyższajązbudowanąw1864roku
wieżęratuszową.Wpodziemiachkościo
łaznajdująsięgrobyPiastówśląskich.

Kościółśw.Aleksego
Jednaznajstarszychbudowliśredniowiecz
negoOpola.Zbudowanawrazzzespołem
szpitalnym w 1421 r. z fundacji księcia
biskupa Jana Kropidły, stoi u zbiegu ulic
SzpitalnejiKatedralnej.

WieżaPiastowska
ZnakczasuisymbolOpola.Tojedenznaj
starszychzabytkówarchitekturyobronnej
wPolsce;zbudowanazkońcemXIIIwie
ku jako stołp zamku opolskiego księcia
Kazimierza.Byławtedybudowląogrom
nąinawskrośnowoczesną,zcegły;tego
materiałubudowlanegowcześniejnaŚlą
skuiwPolsceniestosowano.

Kościół„NaGórce”
Kościół pod wezwaniem Najświętszej
MariiPanny.Dorównuje swą1000letnią
historiąkościołowiśw.Krzyżaicałejhisto
riiOpola.

OpolskaNike
Najważniejszy z opolskich pomników
mniejoficjalnienazywany„Babąnabyku”
lubpoprostu„Helgą”.15metrowyiważą
cy ponad 400 ton postument, autorstwa
opolskiego rzeźbiarza Jana Borowczaka,
przedstawia żubra – zwierza z polskiej
puszczy, będącego symbolem siły i upo
ru. Wznosi się na nim ku górze postać
kobietyzszerokorozwartymiramionami
–skrzydłami.Pomnikpostawionow1970
roku.

Pasieka
Odrzańska wyspa. Do połowy XIX wie
ku cała wyspa przynależała do zamku,
były tam ogrody, plantacje owocowe i
zamkowapasieka.W1858roku„Komitet
upiększenia miasta” zajął się zagospoda
rowaniem przejętej wówczas od zamku
wyspy.Rozplanowanouliceiwyznaczono
działkipodluźnązabudowęwillową,udo
stępnionomieszkańcomparkzamkowy i
parknadOdrą.Warchitekturzedominu
jetusecesja.

Opole
witaWas
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Opol skie Zrze sze nie LZS

DoLZSwwojewództwieopolskimnale
żyprawie13tysięcyosób,skupionych

w ponad 400 ogniwach – LZS, UKS, LKS
i ULKS. Połowa członków Zrzeszenia to
młodzież do lat 18. Co roku w wojewódz
twie organizowanych jest ponad 8 tysięcy
imprez sportowych i turystycznych, w któ
rychuczestniczyok.320tysięcyosób.Pro
gramemimprezobjętesądzieci imłodzież
ześrodowiskawiejskiego.Organizowanesą
zawodydlaosóbniepełnosprawnych,szko
lenia dla organizatorów sportu, „Sportowe
Wakacje”orazimprezyozasięguwojewódz
kimiogólnopolskim.Województwowostat
nich latach uzyskuje coraz więcej punktów
wewspółzawodnictwiesportowym,ajunio
rzymłodsiwostatnichlatachzdobyliponad
40medali.

Dobrzerozwijasięwspółpracaopolskiego
Zrzeszeniazsamorządamilokalnymi,które

chcą przeznaczać coraz więcej środków na
rozwójsportuirekreacji.Poprawiasiębaza
sportowa – powstają nowe boiska i hale
sportowe.

Prawie jakwszędzienajbardziejpopular
nądyscyplinąsportowąjestpiłkanożna–w
systemierozgrywekzwiązkowychuczestni
czy ponad 300 opolskich drużyn. Popular
na jest też lekkoatletyka, tenis stołowy i
jeździectwo.

Donajbardziejznanychzawodnikówstar
tującychwbarwachLZSnależąPrzemysław
Wacha–badminton–LKSTechnikGłub
czyceiAnnaSurma–karate–LKSZarze
wie Prudnik. A najbardziej znane kluby to
oprócz wyżej wymienionych jeszcze ULKS
Orzeł Namysłów i ULKS Dwójka Nysa.
Przy tej okazji warto sięgnąć do historii
– opolskie LZSy i kluby wychowały wielu
świetnych zawodników, w tym takich, któ

rzyznanibylinaareniemiędzynarodowej,a
należelidonichkolarze–StanisławSzozda
(medalistaolimpijski imistrzostwświata) i
JoachimHalupczok(medalistaolimpijskii
mistrzświataamatorów,wlutymminęła15
rocznica jegośmierci),zopolskiegowywo
dzisięteżbramkarzpolskiejreprezentacjii
klubówzagranicznychJózefMłynarczyk(w
1987rokujakodrugipoZbigniewieBońku
piłkarz zdobył z klubem FC Porto Puchar
Mistrzów).Inniznanizawodnicyto:Halina
BartnickaiMariaŻabińska–hokejnatra
wie,EdwardBarcik–kolarstwo,Zbigniew
Gut–piłkanożna,BenedyktKocot–kolar
stwo torowe (złoty medal na MŚ w 1976
roku w tandemie), Marek Małecki (olim
pijczyk z Monachium) i Rudolf Mrugała
–jeździectwo,karieręsportowązaczynałna
OpolszczyźnieznanytrenerpiłkarskiAnto
niPiechniczek.

Jaksiępowszechnieuznajepierwszyklub
LZSpowstałwCzarnowąsach,woj.opol

skie. W 1946 roku został zarejestrowany
pod numerem „1” w kartotekach Związku
„SamopomocChłopska”.Założycielemklu
bubyłm.in.AntoniJanik,któryprzybyłdo
tejmiejscowościzokolicCzęstochowy–był
kierownikiemplacówkioświatowejiprowa
dziłkursyrepolonizacyjne.Jużjesienią1945
rokureprezentacjaCzarnowąsywpiłcenoż
nejrozegrałapierwszymeczwTułowicach.

Klub wziął swoją nazwę od rzeczki
Swornicapłynącejtużobokboiska.Później
powstawały kolejne sekcje sportowe, które

wychowały nawet reprezentantów kraju: w
piłceręcznejKrystynaGąskaiRutaSmykz
zespołumistrzakrajuBudowlanychOpole,
IrenaiStanisławaTwardawskieorazRena
taPreis,któregraływOdrzeOpole,repre
zentantami byli piłkarze Hubert Poplutz
(reprezentacjaPolskiB)iJoachimKrawiec,
zawodnikOdryOpoleorazJoachimHyłaz
sekcjimotorowoturystycznej jakopóźniej
szyIligowyżużlowiec.

DziśprezesemklubujestKrzysztofKan
torski.Awklubiedziałasekcjapiłkinożnej
– jedna drużyna seniorów występuje w IV
lidze,adrugawBklasie,sądrużynyjunio

rów,juniorówmłodszych,trampkarzyimło
dzików–orazsekcjeskataiszachowa.

Ponad2000sportowcówuczestniczących
w XII Ogólnopolskich Igrzyskach LZS

zmagać się będzie na 11 arenach sporto
wych. Zawody lekkoatletyczne odbędą się
na stadionie MOSiR przy ul. Szarych Sze

regów 1a, zapasy i blok integracyjny w
hali PSP 5 (ul. Majora Hubala 2), a blok
rekreacyjny obok tego boiska na osiedlu
ZWM,podnoszenieciężarówwhalisporto
wej„Budowlani”(ul.Dubois39),piłkaręcz
na chłopców – hala sportowa Politechniki
Opolskiej(ul.Prószkowska76),piłkaręczna
dziewcząt–halaKS„Gwardia” (ul.Kowal
ska2),koszykówkachłopców–halasporto
waLO2przyul.Pułaskiego3,akoszykówka
dziewcząt–halaPolitechnikiOpolskiejprzy
ul. Małopolskiej 22, siatkówka chłopców i
dziewczątwhali„Okrąglak”(ul.Oleska70).
Turniejtenisastołowegorozegranyzostanie
w Dobrzeniu Wielkim (12 km od Opola),
w hali sportowej Zespołu Szkół przy ulicy

Namysłowskiej94.Kolarzaswojątrasęjazdy
naczasizestartuwspólnegoprzejadąwokół
dużegoJezioraTurawskiego(start–Niwki),
znajdującegosię15kmodOpola.

Jednym z najbardziej znanych obiektów
sportowych w Opolu jest hala „Okrągłak”
oddanadoużytkuw1968roku.Jaknatamte
latabył toobiektbardzonowoczesny.Hala
mieści 4 tysiące widzów i ma charaktery
styczną konstrukcję. Jej pomysłodawcą był
Józef Buziński, ówczesny wojewoda i kibic
sportowy. Co ciekawe, gdy później został
wojewodąwOlsztynie,zbudowałtamiden
tycznąhalę.Wlatach19982001„Okrąglak”
zostałzmodernizowany.

Kart ka z ka len da rza

Are ny igrzy sko wych zma gań

AntoniJanik,jedenzzałożycieli
LZSSwornicaCzarnowąsy



Organizatoramitejważnejdlalekkoatle
tów imprezybyli:KrajoweZrzeszenie

Ludowe Zespoły Sportowe, Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Lubuskie Zrzeszenie
LZS, Starosta Słubicki, Burmistrz Słubic,
OśrodekSportuiRekreacjiwSłubicachoraz
LKSLubuszSłubice.Wceremoniiotwarcia
udziałwzięli:KrzysztofPiasek– sekretarz
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS,
JanGraliński–PrezesLubuskiegoZrzesze
nia LZS w Gorzowie Wlkp. oraz Andrzej
Bycka–StarostaSłubicki.

Zawodnikom sprzyjała pogoda, choć
biegacze narzekali na silny, niesprzyjający
wiatr.Uzyskanokilkawartościowychwyni
ków: Martyna Bielawska z KS Podlasie
Białystok skoczyła wzwyż 1.85, co jest jej
rekordemżyciowymajednocześniewskaź
nikiem PZLA na MEU20, Martyna został
także mistrzynią w skoku w dal, a wynik
6.11 to także jej rekordżyciowy.Niespełna
17letniaMartynaLosa(LKSOrkanWlkp.
Poznań) wygrała pchnięcie kulą wynikiem
14.57–totakżejejrekordżyciowyiwskaź
nik PZLA na MŚU18 i MEU20, wygrała

takżerzutdyskiem.16letniWojciechPra
czykrzuciłdyskiemnaodległość58.85–to
jeden z najlepszych rezultatów w Europie
w tejkategoriiwiekowej (a takżewskaźnik
PZLAnaMŚU18).

Warto także pochwalić Jakuba Trząsal
skiego z LKS Lubusz Słubice, który na
800mustanowiłrekordżyciowywynikiem
1:50.03, Macieja Zalwerta (LUKS Dwójka
Namysłów) iAdamaEichlera(LKSOrkan
Wlkp.Poznań),którzywbieguna110mppł
uzyskali odpowiednio – 13.98 i 14.58 oraz
junioramłodszegonatymdystansieŁuka
sza Jaszowskiego (MLKS Sokół Lubin)
– wynik 14.28. Dobre wyniki w pchnięciu
kuląuzyskalitakżejuniorzyKonradParty
ka–17.74–zKSAgrosZamośćiTomasz
Sygit–17.61–zKSPodlasieBiałystokoraz
junior młodszy Jerzy Okuła, także z Pod
lasia – 17.24. W rzuciemłotem wartościo
wy wynik uzyskał junior młodszy Kajetan
Prusaczyk z OKLA StoraEnso Ostrołęka
– 66.31, a junior Patryk Michalski z UKS
Cyprianka okazał się najlepszy w rzucie
oszczepem–68.61.

Inneciekawewynikito:11.72Małgorza
ty Kołdej z KS Agros Zamość na 100 m i

6:58.14 Liliany Wódkowskiej – UKS WiR
Łopuszno–wbieguna2000mzprzeszko
dami.JuniorkamłodszaGabrielaSzkolnic
ka z MKS OSA Zgorzelec skoczyła wzwyż
1.74,cojestjejrekordemżyciowym.

W punktacji klubowej pierwsze trzy
miejscaprzypadłyKSPodlasieBiałystok,
KSAgrosZamośćiMKSOSAZgorzelec,
wpunktacjiwojewództwnajlepszeokaza
ło się województwo dolnośląskie, przed
wielkopolskimipodlaskim.

NiektórzymistrzowieLZSjużwpóźniej
szych zawodach osiągnęli świetne wyniki.
MartynaBielawskanaMPJuniorówwSłup
sku znowu pobiła rekord życiowy i uzy
skując 1.90 cm została mistrzynią Polski.
Mistrzem Polski w pchnięciu kulą został
też Konrad Partyka wynikiem 18.84, w
rzucieoszczepemPatrykMichalski,na800
m Jakub Trząsalski, Łukasz Prokopczuk z
WLKSSiedlce IganieNoweuzyskując2.17
wskokuwzwyżteżzostałmistrzem,na200
mnajlepszyokazałsięJakubDobrowolskiz
LubuszaSłubice,5000mwygrałaAngelika
MachzLKSZniczBiłgoraj.Gratulujemyi
życzymyudanychstartównaarenachmię
dzynarodowych.
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Świę to lek kiej atle ty ki  
w Słu bi cach MistrzostwaZrzeszeniaLZS

Wdniach13-14czerwca2009r.naStadionieOlimpijskimwSłubicachodbyłysięMistrzostwaZrzeszeniaLudowychZespołów
SportowychwLekkiejAtletycewkategoriijuniorijuniormłodszy.Wmistrzostwachwzięłoudziałponad600lekkoatletów
z16województw.
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Kolarze walczyli o tytuły w Raszkowie

Wdniach 2021 czerwca Raszków
gościłnajlepszychpolskichkolarzy

młodego pokolenia. Dwudniowa impreza
byładużymwydarzeniemdlamieszkańców
Raszkowa, bowiem w tym właśnie mieście
wyścig kolarski zorganizowany został po
raz pierwszy po długiej, wieloletniej prze
rwie.Wzasadzieodbyłosiękilkawyścigów
–rozegranobowiemMistrzostwaZrzesze
nia LZS juniorów młodszych (jazda na
czas i wyścig ze startu wspólnego) oraz
wyścig Nadziei Olimpijskich młodzików i
młodziczek(równieżwjeździenaczasize
startuwspólnego).

TytułMistrzaPolskiZrzeszeniaLZSwjeź
dzieindywidualnejnaczaswywalczyłRado
sław Foremski, drugie miejsce przypadło
Przemysławowi Kutnikowi (obaj z TKK
PacificSMSToruń),atrzecie–Andrzejowi
Marciniakowi(GKSTarnoviaTarnowoPod
górne).Sklasyfikowano61zawodników.

Wwyściguzestartuwspólnegobezkonku

rencyjni byli zawodnicy TKK Pacific SMS
Toruń–zajęliwszystkiemiejscanapodium,
ajeszczetużza„pudłem”uplasowałsięich
kolegazzespołuAdamUrbańczyk.Wygrał
Przemysław Kutnik, drugi był Arkadiusz
OwsianatrzeciKarolBaranowski.Sklasy
fikowano59zawodników.

Wwyścigachzorganizowanychwramach
Nadziei Olimpijskich w jeździe na czas
wśród młodzików zwycięzcą okazał się
Patryk Talaga (WLKS Krakus Kraków), a
wśród młodziczek Marlena Wawrzyniak
(UKSKoźminiankaKoźminek).Awwyści
guzestartuwspólnegowśródmłodzikówna
najwyższymstopniupodiumstanąłPatryk
Krzywda (KTK Kalisz), wśród młodziczek
zwyciężyła Łucja Pietrzak (UKS Koźmi
niankaKoźminek).

Młodzicymielidopokonaniapięciokilo
metrowątrasęnaczas,natomiastdlajunio
rów młodszych przygotowany dwa razy
dłuższy dystans. Start wspólny – młodzicy

mieli do przejechania dystans 32 kilome
trów. Natomiast dla juniorów młodszych
przygotowano80kilometrowątrasę.

W ogólnej klasyfikacji mistrzostw LZS
wśródklubówImiejscezająłTKKPacific
SMS Toruń, wyprzedzając LKS Ogniwo
DzierżowniówiLKKSGórnikWałbrzych.
Wklasyfikacjiwojewództwnajwiększąilość
punktów zdobyło województwo kujawsko
pomorskie,przeddolnośląskimiwielkopol
skim.

Impreza została dofinansowana ze środ
ków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Kra
jowegoZrzeszeniaLZSwWarszawie,Wiel
kopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
WielkopolskiegoorazGminyiMiastaRasz
ków.Medaleidyplomyzawodnikomwręcza
lim.in.posełTadeuszTomaszewski(prezes
Wiekopolskiego ZLZS, Tadeusz Pasennik,
przedstawicielKrajowegoZrzeszeniaLZS i
JacekBartczak,burmistrzRaszkowa.

MistrzostwaZrzeszeniaLZS
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WojewództwodolnośląskieorazKlub
Sportowy LUKS z Chełmna zajęły

pierwsze miejsca w klasyfikacjach druży
nowych mistrzostw Polski LZS w tenisie
stołowym,któreodbyłysięwhalisporto
wej Gimnazjum Publicznego w Czarnko
wie w dniach od 26 do 28 czerwca br. W
turniejuwystąpiło190zawodnikówizawod
niczek–młodzicy,kadeciijuniorzy.

Wśródorganizatorówbylim.in.:Minister
stwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzesze
nie LZS, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. O
sprawnyprzebiegmistrzostwzadbałylokal
newładzeorazPowiatoweZrzeszenieLZS.
Imprezawypadłaniezwykleokazale.Zado
woleni byli zawodnicy, opiekunowie oraz
goście. Przeprowadzenie imprezy, w której
bierze udział ponad 200 osób jest zawsze
dużymwyzwaniem.DziałaczePowiatowego
Zrzeszenia LZS i gospodarze obiektu nie
zawiedli, aponieważ imprezaodbywała się
w gimnazjum można im wystawić celują
cy.Uroczystośćotwarcia,wręczenienagród
orazrozgrywkistałynanajwyższympozio
mie.Pamiątkowymimedalamiodznaczono
starostęPowiatuCzarnkowskoTrzcianecki
ego, Wiesława Maszewskiego, który jest
takżeprezesemPowiatowegoZLZSwCzarn
kowie, burmistrza Czarnkowa Franciszka
Strugałęorazwieluinnych,którzyprzyczy
nili się do organizacji imprezy. Przy okazji
warto wspomnieć o roli ZSL w Goraju.
DziękiuprzejmościdyrektoraAlbertaTaba
kiwinternacieszkołyleśnej,mogłozamiesz

kać 150 zawodników biorących udział w
mistrzostwach.

Potrzydniowychrozgrywkachwyłoniono
najlepszych zawodników, kluby oraz woje
wództwa.

Wyniki:
Młodziczki:1.ZuzannaChrulska–LUKS

Czarni Czarna Białostocka, 2. Aleksandra
Nowak–LZSVictoriaChróścice,3.Paulina
Kryszewska–LUKSSkrzyszów

Młodzicy:1.SzymonBurek–MLKSŚnież
nikStronieŚląskie,2.AdrianDugiel–MLKS
ŚnieżnikStronieŚląskie,3.AleksanderKuli
gowski–MLKSOstródziankaOstróda

Kadetki: 1. Natalia Michorzyk – MLKS
Śnieżnik Stronie Śląskie, 2. Ada Jończyk
–MLKSŚnieżnikStronieŚląskie,3.Monika
Żbikowska–GLKSNadarzyn

Kadeci: 1. Antoni Witkowski – GLKS
Nadarzyn,2.WojciechRoj–BISTSBielsko
Biała,3.AdrianWięcek–MLKSOstródzian
kaOstróda

Juniorki: 1. Anna Zielińska – Warmia
Lidzbark Warmviński, 2. Paulina Klimas
–KSStellaGniezno,3.MałgorzataStramow
ska–WarmiaLidzbarkWarmiński

Juniorzy: 1. Wiktor Franc – Gorzovia
Gorzów Wlkp., 2. Michał Wierzchowski
–AlfaRadzyńPodlaski,3.TomaszGałązka
–GromZłotaDamaPoczesna

Klasyfikacja województw: 1. Dolnoślą
skie,2.Lubelskie,3.WarmińskoMazurskie,

Klasyfikacjaklubów:1.LUKSChełmno,
2. MLKS Śnieżnik Stronie, 3. LZS Victoria
Chróścice

(napodstawieinformacjiPiotraKeil)

W Czarn ko wie kró lo wał te nis
MistrzostwaZrzeszeniaLZS



14czerwca 2009 roku w Białym Borze
na jeziorze Łobez odbyły się IX

MistrzostwaKrajowegoZrzeszeniaLudowe
ZespołySportowewKajakarstwie.Organiza
toramimistrzostwbyli:MinisterstwoSpor
tuiTurystyki,KrajoweZrzeszenieLZS,Pol
skiZwiązekKajakowy,LKKHubertusBiały
BóriUrządMiejskiwBiałymBorze.

W zawodach wzięło udział 9 ekip, łącz
nie 165 zawodników. W punktacji ogól
nejzwyciężyłKlubKajakowyPolstyrCzłu
chówprzedZrywemWolsztyniBłyskawicą
Rokietnica. Startowali juniorzy i juniorki,
juniorki i juniorzy młodsi, młodziczki i
młodzicy. Wszystkie biegi rozegrano na
dystansie2000m.

ImprezątowarzyszącąbyłyRegatyDzieci.
TunaImiejscuuplasowałasięekipazZale
wu Jerzykowo, II miejsce zdobył Hubertus
BiałyBórprzedMOSWChoszczno.

W poszczególnych konkurencjach
mistrzamiLZSzostali:

Młodziczki – K1 Aleksandra Małyszka,
Zalew Jerzykowo; K2 Aleksandra Małysz
ka,PatrycjaSobiech,ZalewJerzykowo
Młodzicy – K1 Paweł Kaczmarek, Polstyr
Człuchów; K2 Maciej Wachowiak, Patryk
Kulczyński,BłyskawicaRokietnica

Juniorzy młodsi – K1 Maciej Łańcucki,
Polstyr Człuchów; C1 Patryk Sokół, Piast
Człuchów;K2TomaszMoga,MaciejŁań

cucki,PolstyrCzłuchów
Juniorkimłodsze–K2EwaOpaska,Emi

liaLipowicz,ZrywWolsztyn
Juniorki – K1 Aleksandra Słomińska,

PiastCzłuchów
Juniorzy–K1NorbertBłaszczak,Błyska

wicaRokietnica

MistrzostwaZrzeszeniaLZS

Ponieważ w tym roku nie odbędą się ze
względu na brak środków finansowych

mistrzostwa LZS w grach zespołowych,
postanowionorozegraćturniejewsiatków
ce,koszykówceipiłceręcznejnaIgrzyskach
wOpolu.Byzakwalifikowaćsiętotejimpre
zy,trzebabyłoprzejśćwieloetapowysystem
eliminacji. Zaczynał się od szkoły, poprzez
eliminacjegminne,powiatoweiwojewódz
kie, a kończył na turniejach międzywoje
wódzkich–rozegranoichcztery.Dofinału
na Igrzyskach w poszczególnych dyscypli
nachzakwalifikowałysięponiższedrużyny.

Piłkaręcznachłopcy
1.ZSP Koźmin Wielkopolski (woj. wielko

polskie)
2.ŚKPRŚwidnica(woj.dolnośląskie)

3.UKSSkorpionRudka(woj.podlaskie)
4.OSiRStaszów(woj.świętokrzyskie)

Piłkaręcznadziewczęta
1.GMTSSpartaGubin(woj.lubuskie)
2.LZS TOR Dobrzeń Wielki (woj. opol

skie)
3.ULKSKoliberZarzecze(woj.podkarpac

kie)

Koszykówkachłopcy
1.GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne (woj.

wielkopolskie)
2.LUKSDojlidyBiałystok(woj.podlaskie)
3.MKSSmykPrudnik(woj.opolskie)
4.LKS Płomień Limanowa (woj. małopol

skie)

Koszykówkadziewczęta
1.UKSOgólniakŚrodaWielkopolska(woj.

wielkopolskie)
2.LZSZSRCKPBiałystok(woj.podlaskie)
3.LUKS Chrobry Głuchołazy (woj. opol

skie)
4.MLKS ZPOW Rzeszów (woj. podkar

packie)

Piłkasiatkowadziewczęta
1.LUKS Orkan Września (woj. wielkopol

skie)
2.MKSŚwidnica(woj.dolnośląskie)

3.TKSTomasoviaTomaszówLubelski(woj.
lubelskie)

4.MLKS Foto Ola Ostróda (woj. warmiń
skomazurskie)

Piłkasiatkowachłopcy
1.MLKSVolleyGubin(woj.lubuskie)
2.MULKSSieradz(woj.łódzkie)
3.LKSBobowa(woj.małopolskie)
4.MLKS Foto Ola Ostróda (woj. warmiń

skomazurskie)
Uwaga!Wpiłceręcznejdziewczątbrakuje

jednejdrużyny.Mecz,którywyłoniłczwarte
gofinalistęodbyłsięjużpooddaniuniniej
szegowydaniaWSdodruku.

Ka ja ki w Bia łym Bo rze

Gry zespołowe na igrzyskach
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Ro we rem w desz czu i bło cie
MistrzostwaZrzeszeniaLZS

Trasy zostały świetnie przygotowane,
a ich profil i różnorodność sprawiły

zawodnikom sporo trudności. Dodatkowo,
figielspłatałaaurazraszającwszystkichcie
płymdeszczem.Mimoto,mocnoubłoceni
iniezmierniezmęczeni,zawodnicyzuśmie
chem na twarzach przekraczali linię mety.
W ramach mistrzostw Zrzeszenia walczyło
sześćgrupwiekowych– juniorkamłodsza,
junior młodszy, juniorka, junior, orliczka i
orlik. Na starcie stanęło 46 zawodników i
zawodniczekreprezentujących12klubów(z
8województw).Wynikiztychwyścigówzali
czonezostanądopunktacjiOgólnopolskich
IgrzyskLZS.

Mistrzami LZS zostali: orliczki – Manu
ela Kufera – LKS Lotos Jabłonna; orlik

–SzymonBiel–UKSSokółKety;juniorka
młodsza – Katarzyna Wilkos – Fabryka
Maszyn w Leżajsku Azalia Brzóza Królew
ska; junior młodszy – Arkadiusz Ponicki
– UKS Sokół Kety; juniorka – Agnieszka
Rek–LKKLUKSSławno;junior–Michał
Sądel–LUKSDobraJareckiTeam.

Klasyfikacja klubowa: 1. UKS Sokół
Kety,2.LKKLUKSSławno,3.LUKSDobra
JareckiTeam

Klasyfikacja województw: 1. małopol
skie,2.łódzkie,3.podkarpackie.

Zawodnikom medale wręczali m.in.:
Tadeusz Pasennik z Rady Głównej Kra
jowego Zrzeszenia LZS, Jacek Kucybała,
wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia LZS,
Zbigniew Klęk, sekretarz Małopolskiego

ZrzeszeniaLZS,JózefRegulski,trenerkoor
dynator Małopolskiego Zrzeszenia LZS,
FranciszekSidełko,wójtgminySpytkowice
oraz Zbigniew Zygmunt, przewodniczący
RadyGminywSpytkowicach.Imprezadofi
nansowanaześrodkówMinisterstwaSportu
iTurystyki.

KilkasłówoPucharzeSzlakuSolnego–to
bardzo lubiana i popularna wśród kolarzy
impreza rowerowa MTB. Jest 19 kategorii
wiekowych i 5 wyścigów, te w Spytkowi
cachbyłytrzeciezkolei.Odbędąsięjeszcze
zawodywRabceZdrojuiLubieniu.Zawsze
najbardziejinteresujekibicówwyścigwkate
goriiElite.WSpytkowicachwygrałBogdan
Czarnota z KK Kross Racing Team. W
sumiewSpytkowicachstartowało272kola
rzygórskich.
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5lipcabr.wbardzomalowniczychterenachpowiatunowotarskiego,wSpytkowicach,rozegranoMistrzostwaPolski
KrajowegoZrzeszeniaLZSwMTBoraztrzeciąedycjęPucharuSzlakuSolnego.
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Turniej odbył się w
dniachod29czerw

cado3lipca2009roku.
Mecze rozgrywano na
obiektach Ośrodka
Sportu i Rekreacji w
Słubicach. Dla tych 8

drużyn – czterech żeń
skich i czterech męskich

–jużsamudziałwfinaleogól
nopolskim był wielkim sukcesem i głośno
otymmówili.Bonp.drużynazProchowic,
prowadzonaprzezJarosławaPedryca,rozpo
częłaodzwycięstwawpowiatowymturnieju
w Krotoszycach, następnie zajęła I miejsce
wmiędzypowiatowymturniejuwProchowi
cach,potemzwyciężyławfinalewojewódz
kim, a następnie w półfinale krajowym. To
nowośćwregulaminietegoturnieju–odtej
edycjiodbywają siępółfinałykrajowe, czyli
turnieje międzywojewódzkie. Trzeba więc
byłopokonaćwieluprzeciwników.

Przypomnijmy,żeorganizatoramiturnie
ju byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Krajowe Zrzeszenie LZS, Polski Związek
PiłkiNożnej,LKSLubuszSłubiceiOśrodek
SportuiRekreacjiwSłubicach.

29czerwca2009rokuuroczystegootwar
ciaturniejudokonałWacławHurko,zastęp
ca przewodniczącego Rady Głównej Kra
jowego Zrzeszenia LZS. Ponadto w uro
czystościuczestniczyli:MirosławWrzesiń
ski, przewodniczący Wydziału Piłkarstwa
MłodzieżowegoPZPN,RyszardChustecki,
przewodniczący Komisji Sportu KZ LZS,
dyrektorOSiRwSłubicach, JanGraliński,
prezes Lubuskiego ZLZS, Tomasz Pisarek,

wicestarostasłubicki,JuliuszŻwirek,wice
przewodniczący Rady Miejskiej w Słubi
cach. Odczytano także list ministra sportu
iturystykiMirosławaDrzewieckiego
do młodych sportowców. Potem
rozpoczęły się piłkarskie zma
gania–rozegrano12meczów,
strzelono 54 bramki, co daje
średnią4,5golanamecz.

Wprzerwiemiędzymecza
mi rozegrano m.in. konkurs
żonglerki, który wygrali Kata
rzyna Konat KKPK Medyk
KoniniPawełLicznerzMKSPolo
nia Słubice. A w czasie wolnym chłopcy i
dziewczętaświetniebawilisięnaspotkaniu
integracyjnym,któregoatrakcjąbyłopływa
nieślizgaczem–fundatoremtejimprezybył
prywatnyprzedsiębiorcaGrzegorzKozera.

A teraz dodatkowe wyróżnienia. Najlep
szązawodniczkąturniejuzostałaMałgorza
ta Barbasiewicz z UKS Andrusy Lipnik, a
najlepszymzawodnikiemokazałsięTomasz
IzwantowskizKSWkraŻuromin.Najlepsi
bramkarze to: Joanna Bugajska z LUKS
EcorenZiemiaLubińskaiPawełŻelazkoz
LKSGródPodegrodzie.Królowa strzelców
toEwaPajorzKKPKMedykKonin,akró
lemzostałJakubPłachtazLKS
GródPodegrodzie.

Ponadto LUKS Ecoren Zie
miaLubińskaiLKSGródPode
grodziewyróżnionopucharami
Ministra Sportu i Turystyki,
UKSAndrusyLipnikiKSPro
chowiczankaUrbex pucharami
Prezesa PZPN, KKPK Medyk

KoniniKSWkraŻurominpucharamiPre
zesaLubuskiegoPZPN,apuchary za zwy
cięstwo w klasyfikacji fair play otrzymały

drużynyKKPKMedykKoniniMKS
PoloniaSłubice.

Wszystkie zespoły otrzyma
ły medale i puchary, sprzęt
sportowy ufundowany przez
PZPN oraz na pamiątkę
okolicznościowe koszulki.
W uroczystości zakończenia

turnieju uczestniczyli m.in.
Krzysztof Piasek, sekretarz KZ

LZS,MirosławWrzesiński,Ryszard
Chustecki, Jan Graliński, a także Ryszard
Bodziacki, burmistrz Słubic, Katarzyna
MintusTrojan, wiceburmistrz Słubic.
Burmistrz Ryszard Bodziacki podzięko
wał uczestnikom za stworzenie wspaniałej
atmosferyisportowąpostawępodczastur
nieju, natomiast gospodarzom pogratulo
wał sprawnego przeprowadzenia imprezy.
Krzysztof Piasek zaś, w imieniu przewod
niczącegoKZLZS RomanaJagielińskiego
i swoim własnym życzył zawodniczkom i
zawodnikom osiągnięcia jak najlepszych
wyników w dalszej karierze sportowej. Do
zobaczeniazarok!

LUKSEcorenZiemiaLubińskaiLKSGródPodegrodzietodrużyny,którewtymrokutriumfowaływturnieju
„PiłkarskaKadraCzeka”im.StanisławaTymowicza.Dlachłopcówbyłto25.finałcentralny,dladziewcząt9.

WynikiXXVFinału
„PiłkarskaKadraCzeka”–chłopcy
1.LKSGródPodegrodzie
2.KSProchowiczankaUrbex
3.KSWkraŻuromin
4.MKSPoloniaSłubice

WynikiIXFinału
PiłkarskaKadraCzeka–dziewczęta
1.LUKSEcorenZiemiaLubińska
2.UKSAndrusyLipnik
3.KKPKMedykKonin
4.UKSOrlikBurkat
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Turniejporazpierwszyrozegranowsys
temieszwajcarskimnadystansie9rund

ztempemgry30minutdlakażdegozawod
nika na partię. Turniej sędziowali: sędzia
główny Feliks Stachowicz, sędzia I klasy,
oraz sędziowie rundowi:LenaSzymanow
ska,AngelikaMaculewicz,BogdanJeżak,
AdamWołodkoiAndrzejGula.Kierowni
kiemturniejubyłZbigniewSzporko,który
wraz z Barbarą Mazurkiewicz, obydwoje
MLKSOstródziankaOstróda,zostaliodzna
czenizawieloletniądziałalnośćszachową.

Turniej odbywał się pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa
WarmińskoMazurskiego, którego na uro
czystości otwarcia i zamknięcia imprezy
reprezentowałWaldemarBuszan,dyrektor
DepartamentuSportuwUrzędzieMarszał
kowskim i jednocześnie przewodniczący
WarmińskoMazurskiego Zrzeszenia LZS.
Wuroczystościachtychuczestniczyli także
Wacław Hurko, zastępca przewodniczące
go Rady Głównej KZ LZS, Marek Jaczun,
sekretarz WM ZLZS oraz Jan Nosewicz,
burmistrzOstródy iMarekBrzezina,wójt
gminyOstróda.

Dla uczestników w sobotni wieczór (27
czerwca)przygotowanowieleatrakcjim.in.:

darmowerejsystatkamiŻeglugiOstródzko
–ElbląskiejpojeziorzeDrwęckim,orazzniż
kędokręgielniDarioBowling.Wniedzielę
zarówno dla uczestników turnieju jak też
dlalicznieprzybyłejwidowni,organizatorzy
przygotowaliinscenizacjębitwypodGrun
waldem – partia żywych szachów na sza
chownicy9x9metrów.Pokazwwykonaniu
DrużynyRycerskiejKomturiiOstródzkiej i
młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Ostródzie
prowadzili arcymistrz Aleksander Miśta
(brąz na MP 2009) oraz Grzegorz Miśta,
prezes WarmińskoMazurskiego Związku
Szachowego.Zgodniezhistorycznymiprze
kazamiKrzyżacyprzekazalidwanagiemie
cze królowi Władysławowi Jagielle. Chcieli
nawetustąpićpolapolskolitewskimsiłom.
Na 64polowym polu bitwy niespodzianki
niebyło.RycerzeZakonuKrzyżackiegoiich
sprzymierzeńcyponieśliklęskę.

Najlepszych 6 drużyn otrzymało pucha
ry, a zawodnicy trzech najlepszych drużyn
medaleoraznagrodyrzeczowe.Trzejnajlep
sizawodnicynaposzczególnychszachowni
cachotrzymalimedaleoraznagrodyrzeczo
we.Wszyscyuczestnicyotrzymalipamiątko
wekoszulki,znaczki,czapki.

Tytułmistrzowskipodwóchlatachdomi

nacji GKSz Solnego Grzybowo pojechał
tymrazemdoSuwałk.Zwyciężyładrużyna
JavenyHańczaSuwałki,choćwbezpośred
nimpojedynkuzSolnympadłremis.Solny
swojąszansępogrzebałw6partii,boprze
grał 1,5 do 2,5 z zespołem LKSZ GCKiP
Czarna – woj. podkarpackie. Borys Tofil
przegrał na czas (zabrakło kilku sekund)
wygraną jużpartięnieprzyjmującuprzed
nioproponowanegoremisu.

Aterazoficjalnewyniki.Naszachownicy
numer 1 najlepszy był Tomasz Warakom
skizJaveny,naszachownicynr2Grzegorz
Protaziuk z LKS Wrzos Międzyborów, na
trzeciej – Mateusz Skomiał z LKS Parnas
StaraWieś,anaczwartejAnnaWarakom
skazJaveny.

Klasyfikacjadrużynowaturnieju
1.KSzJavenaHańczaSuwałki
2.GKSzSolnyGrzybowo
3.LKSBasztaŻnin
4.LKSZGCKiPCzarna
5.LKSChrobryGniezno
6.UKSGIECEKRadków
Wszystkim drużynom dziękujemy za

udział i prosimy o nadsyłanie opinii i
uwag dotyczących nowego regulaminu
(email:iwona.kania@lzs.pl).
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Turniej „Zło ta Wie ża” 
poraz51.

Wdniachod26do28czerwca2009rokuhalaOstródzkiegoCentrumSportuiRekreacjigościłauczestnikówfinałucentralnego51.
OgólnopolskiegoMasowegoTurniejuSzachowegoo„ZłotąWieżę”.Wturniejuwzięłoudział26zespołówz15województw,wsumie
150graczy.
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Wie ści z XV Ogól no pol skiej Olim pia dy  
Mło dzie ży w Spor tach Let nich

Tegoroczna olimpiada odbywa się w
dniachod6lipcado23sierpnia.Uczest

niczy w niej blisko 6500 zawodniczek i
zawodników.Rozegranychzostanie27kon
kurencji.PatronathonorowynadXVOOM
objął marszałek Bronisław Komorowski.
Uroczyste otwarcie imprezy odbyło się 23
lipca na Rynku Głównym w Krakowie. Do
chwiliobecnejznamywynikipunktacjiogól
nej po 11 konkurencjach. Prowadzi woj.
mazowieckie,przedśląskimipomorskim.

Jakzaprezentowałysięklubyzrzeszonew
LZSwjużzakończonychkonkurencjach?W
piłceplażowejkobietna9miejscuwspólnie
sklasyfikowano LUKS Orkan Września i
MLKS Foto Ola Ostróda, wśród mężczyzn
na 6. miejscu uplasowali się siatkarze z
tego ostatniego klubu. W jeździectwie po

zsumowaniu ujeżdżania, WKKW i skoków
2. miejsce w ogólnej klasyfikacji zajął klub
WLKS Kraków Swoszowice, czwarte LKJ
Abaria Iwno, ósme LKJ Lewada Zakrzów
(sklasyfikowano 51 klubów). W kolarstwie
– MTB i szosa – dominują kluby LZS, w
pierwszej 10. jest ich aż osiem. Pierwsze
trzymiejscazajmują–LKKLUKSSławno,
KK Kross Ziemia Darłowska, ALKS Stal
Grudziądz. W lekkiej atletyce nasze kluby
po 42 konkurencjach uplasowały się na
następujących miejscach – 3. Podlasie Bia
łystok, 7. LŁKS Prefabet Śniadowo Łomża,
16. WLKS SiedlceIganie Nowe, 21. ULKS
Talex Borzytuchom. W łucznictwie prze
wodziStellaKielce,natrzecimmiejscujest
Agros Zamość, na szóstym LKS Łucznik
Żywiec.Wpiłcenożnejkobietteżniejestźle

–miejscaod24zajmująklubyzrzeszonew
LZS – Ostrovia Ostrówek, Medyk Konin i
EcorenZiemiaLubińska(zwycięzcaturnie
ju „Piłkarska Kadra Czeka”). Więcej infor
macjioXVOOMwnastępnymnumerze.

„Małoplska2009”

Wtym roku wystartowało 107 kolarzy
zPolski,UkrainyiBiałorusi.Organi

zatorami imprezy byli: Krajowe Zrzeszenie
LudoweZespołySportowe,UkraińskaFede
racja Kolarska, Wojewódzkie Zrzeszenie
LudoweZespołySportowewLublinie.

WyścigwystartowałwPuławach,następ
nie trasawiodłaprzezPoniatową,Zamość,
ChełmdometywHrubieszowie.Zwycięzcą
wyściguzostałPiotrKrajewskizMostosta
luIPuławy.Tenmłodyzawodnikdokonał
sporego wyczynu – nie dość że wygrał
wyścigporazdrugizrzędu,towtymwyści
guwygrałwszystkieetapyze startuwspól
nego,abyłoichcztery.Prolog,którymbyła

jazda drużynowa na czas, wygrała ekipa
DonieckI.Wjeździeindywidualnejnaczas
–IVetaprozegranywZamościu–triumfo
wałGrzegorzStępniakzeStaliGrudziądz.

– Rok temu również wygrałem, ale teraz
byłoowieletrudniej,bostawkazdecydowa
nie silniejsza – powiedział na mecie zwy
cięzca.–Naszczęściejeżdżęwbardzosilnej
grupie,którapotrafiłautrzymaćcałypeleton
wryzach.

–Dużeznaczeniemiałoto,żedysponowa
liśmy dwoma zespołami w peletonie. Sukces
cieszy, bo postawiliśmy wszystko na jedną
kartę i od pierwszego etapu jechaliśmy zde
cydowanie pod Piotrka – tłumaczył Adam
Wojewódka,trenerMostostalu.

Krajewskiniemiałsobierównychtakżew
klasyfikacji punktowej i najaktywniejszych
kolarzy,aMostostalzwyciężyłw„drużynów
ce”.Jedynąklasyfikacją,wktórejnietriumfo
wał Mostostal, była klasyfikacja górska. Tu
najlepszyokazałsięPawełCharuckizLegii
Warszawa.

Końcowaklasyfikacjageneralna:1.Piotr
Krajewski, 2. Igor Demientiew (Donieck
I),3.KornelSójka(młodzieżowareprezen
tacji Polski), 4. Sergiej Novikau (Białoruś

I),5.JurijAgarkow(DonieckI),6.Konrad
Czajkowski(ChrobryGłogów),7.PiotrSzto
bryn (Mostostal), 8. Kamil Zieliński (mło
dzieżowa reprezentacja Polski), 9. Tomasz
Rępiński (Legia Warszawa), 10. Maksim
Kumilewski(BiałoruśI).

Klasyfikacja drużynowa: 1. Mostostal I
Puławy,2.MłodzieżowareprezentacjaPol
ski,3.DonieckI.

Nagrody zawodnikom wręczali m.in.
WacławHurko,wiceprezesKrajowegoZrze
szenia LZS i Mieczysław Brzeziński, zwy
cięzca pierwszego wyścigu im. Skopenki z
1956roku.

Dozobaczeniazarok!

im.płkSkopenki

53. Mię dzy na ro do wy Wy ścig Przy jaź ni  
Pol sko -Ukr ai ńskiej
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Wdniachod6do12czerwcanaLubelszczyźnieodbyłsięsześcioetapowy53.MiędzynarodowyWyścigPrzyjaźniPolsko-Ukraińskiej
im.płkSkopenki.Startująwnimzawodnicyzkategoriiorlik.
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Taimprezama18letniątradycję.Pierw
szy Półmaraton Mleczny Korycin

– Janów–Korycin odbył się w1992 roku.
PomysłodawcązawodówbyłwójtKorycina
MirosławLech.Anagrodądlazwycięzcy...
żywakrowa.Dochwiliobecnejjestonasym
bolempółmaratonu.Zwycięzcąpierwszego
biegunatrasieniecałych22kmbyłMariusz
KamińskizCentrumSportuBiałystok (co
zrobiłzkrową–nieudałosięustalić).Głów
nemu biegowi towarzyszyły biegi dzieci i
młodzieży.Powolikorycińskiebiegizyskiwa
ły popularność i to międzynarodową – już
drugi bieg wygrał Igor Pawłow, maratoń
czykzKazania(Rosja),wnastępnychpoja
wilisięprzedstawicieleBiałorusi,Ukrainyi
Litwy, a także zawodnicy niepełnosprawni
nawózkach.Wzrastałasystematycznielicz
ba uczestników głównego biegu, a także
biegów dla dzieci i młodzieży, w których
zaczęłybraćudziałtakżedziecizzawschod
niej granicy. W 2005 roku za organizację
XIVPółmaratonuMlecznegoorganizatorzy
otrzymali„CertyfikatJakości”nadanyprzez

KapitułęSerwisuInternetowego„Maratony
Polskie”.

W tym roku impreza odbyła się 14
czerwca, a jej współorganizatorem było
Podlaskie Zrzeszenie LZS. Właścicielem
żywej, młodej krówki został Maszej Parel
z Białorusi – był nim krótko, bo zamienił
nagrodęnazryczałtowanąkwotępieniężną
wwysokości1500złotych.Krowadługonie
została bezpańska ponieważ zlicytowano
ją wśród miejscowych rolników. Z rynku
w Korycinie wystartowała rekordowa ilość
zawodników–145,wśródktórychbyło18
niepełnosprawnychsportowców(9nawóz

kachinwalidzkich).Niestetybiegaczomnie
dopisałapogodaizawodyodbyłysięwstru
gachdeszczu.Mimoto,opróczbiegugłów
nego,nakrótkichdystansachwystartowało
jeszcze300młodychzawodników–wośmiu
kategoriachwiekowych,odprzedszkolaków
pogimnazjalistów.Specjalnąnagrodęotrzy
mał Andrzej Zieniewicz z Białegostoku,
który jako jedyny przebiegł wszystkie Pół
maratony Mleczne. Wśród pań zwyciężyła
WolhaSalewicz(Białoruś).

Imprezazakończyłasięintegrującympik
nikiemwplenerzeprzypieczonymbaranie.

27czerwca br. w Gminnym Centrum
Sportu w Popowie koło Grajewa

odbyłysięwojewódzkieIgrzyskaPodlaskie
goZrzeszeniaLZS.Organizatorami Igrzysk
byli:PodlaskieZrzeszenieLZSwBiałymsto
ku, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Grajewie,
Wójt Gminy Grajewo. Swoje reprezentacje
wystawiły następujące powiaty: Augustów,
Grajewo,Sokółka,BielskPodlaski,Białystok,
Suwałki,Łomża.

Klasyfikację generalną wygrało Graje
wo, przed Bielskiem Podlaskim i Suwał
kami. Ale w tej imprezie wyniki nie są
najważniejsze–liczysięsamudziałwzawo
dach,dobrazabawaiintegracjaśrodowiska
wiejskiegoskupionegowokółLZS.

Otowyniki.Wturniejupiłkarskimzwy

ciężył Bielsk Podlaski przed Suwałkami i
Łomżą,wturniejusiatkówkinajlepsiokazali
sięzawodnicySokółki,przedAugustowemi
Grajewem.Wkonkurencjachrekreacyjnych
zwyciężali:rzutpieńkiemkobiet–Magdale
na Kijek, Łomża, wśród mężczyzn wygrał
Karol Lutyński z Suwałk; rzut do kosza
– kobiety – Joanna Krukowska, mężczyź
ni – Bogdan Grzybek, Sokółka; rzut lotką
kobiet–AnnaSiemion,Augustów,mężczyź
ni–MarcinCzarnecki,Sokółka;skokwdal
kobiet–MilenaParzych,Łomża,mężczyź
ni–ŁukaszSadowski,Augustów.

Trójbój władz samorządowych wygrał
Mariusz Topczewski z Bielska Podlaskie

go, sztafetę sprawnościową wygrała druży
na Augustowa w składzie: Klaudia Turzo
nek,AnnaSiemion,KarolWysocki,Karol
Karpiński. Podnoszenie  partnera wygrała
drużyna z Augustowa – Karol i Kamil
Wysoccy,zaśpodnoszenieciężarka17,5kg
MarcinSamełko,Łomża.Najwięcejemocji
wzbudzałoprzeciąganieliny–ponieważto
konkurencjabardzowyczerpująca,zastoso
wanosystempucharowy–wygraładrużyna
SuwałkprzedGrajewemiAugustowem.

Medale wręczali zawodnikom m.in.
Krzysztof Waszkiewicz, burmistrz Graje
wa, Mieczysław Baszko, członek Zarządu
Województwa Podlaskiego i prezes podla
skiegoLZS.

Igrzyska na Podlasiu
Popowo2009

Bieg o krowę, po krowę, za krową

Naprzyczepiejestgłównanagroda,traktorwyprzedzabiegaczy–wiedząocowalczą
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Ten tajemniczy tytuł jest prosty w tłu
maczeniu.UczniowskiKlubSportowy

Kleosinjeststowarzyszeniemzrzeszającym
uczniów, rodziców, nauczycieli i sympaty
ków szkoły podstawowej i gimnazjum w
Kleosinie. Zarząd Klubu postawił sobie za
cel zorganizowanie imprezy sportowej dla
mieszkańcówgminyJuchnowiecKościelny,
którapołączyspołecznośćcałejgminy.Szko
ła nosi imię Jana Pawła II, dlatego zarząd
klubupostanowiłprzystąpićdokonkursuw
ramachprojektu„Karol”.

Przed imprezą w Pomigaczach dzieci
uczestniczyływkonkursieplastycznympod

hasłem „Sport i rekreacja w życiu Jana
Pawła II”. A efekty konkursu można było
obejrzeć w galerii na świeżym powietrzu
podczaspikniku.

Piknikodbyłsię14czerwcabr.wmająt
ku„Howieny”wPomigaczachgm.Turośń
Kościelna. Współorganizatorami imprezy
byli: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
–wsparciefinansowe,udostępnienietrans
portu,GminnyOśrodekKulturywJuchnow
cu Kościelnym – zakup nagród, Gminne
Zrzeszenie LZS – pomoc przy uzyskaniu
środków finansowych, Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
–sponsorowaniewyżywienia,ZespółSzkół
w Kleosinie – opieka nauczycieli podczas
festynu, Stowarzyszenie inicjatyw Lokal
nych „Partner” Białystok – ufundowanie
koszulek z logo festynu, LUKS Księżyno i
LUKSAmatorwJuchnowcuGórnym–udo
stępnieniesprzęturekreacyjnego,KlubSpor
towy Podlasie – pokaz walk zapaśniczych,
gospodarstwo agroturystyczne „Howieny”
– udostępnienie terenu, Ochotnicza Straż
Pożarna w Turośni Kościelnej – pokaz
akcji gaśniczej i sprzętu przeciwpożarowe

go,OchotniczaStrażPożarnawNiewodni
cy Kościelnej – pokaz wozów strażackich,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kleosinie
– pomoc przy zagospodarowaniu terenu,
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
w Kleosinie, Parafia RzymskoKatolicka w
Księżynie – rozpropagowanie imprezy w
środowisk lokalnym, Agencja Reklamowa
ADMIS w Białymstoku – przygotowanie
gadżetówreklamowych.Patronatmedialny:
RadioVOX.

Liczba zaangażowanych firm i instytucji
budzi uznanie. A pod tą wyliczanką kryje
się wspaniała zabawa dla kilkuset osób.

Uczestnicy festynu bardzo chętnie brali
udziałwkonkurencjachrekreacyjnosport
owych prowadzonych przez nauczycieli ZS
w Kleosinie. Zabawy były przygotowane i
dostosowanedowiekukażdegozuczestni
ków.Wfestyniewzięłoudziałok.200osób
z gminy Juchnowiec Kościelny i Turośń
Kościelna. Odbył się bieg wokół stawów,
rzutlotką,strzałnabramkę,rzutpieńkiemi
wałkiem,podnoszenieciężarka.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej
organizatorzyzaprosiliuczestnikównagorą
cy posiłek (kiełbaski z grilla, napój, słody
cze).Odbyłsię takżepokazzapasów,zaba
wynamacie,przeciąganieliny,możnabyło
skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, poma
lować fantazyjnie twarz, obejrzeć pokazy
strażypożarnejipospacerowaćpopięknym
terenie, który otacza majątek „Howieny”, a
takżespotkaćciekawezwierzęta.

Imprezę wizytowała komisja oceniająca
projektyzgłoszonedokonkursu„Karol”.

Kle osin star tu je 
w„Karolu”



PorazdruginaterenieGminyEłkodbę
dą się Ogólnopolskie Masowe Biegi

Przełajowe Zrzeszenia LZS. Tym razem
w dniach 911 października 2009 roku.
Głównecelezawodówto:popularyzacjabie
gów przełajowych w środowisku wiejskim
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako
jednej z najbardziej dostępnej i popularnej
formyaktywnościruchowej,wyłonienienaj
lepszych zawodniczek i zawodników oraz
klubów Zrzeszenia LZS, oraz zapoznanie
z walorami  turystycznokrajoznawczymi
PojezierzaEłckiego.Biegizostanązorganizo
wanenatrasachpołożonychwśródmalow
niczychlasówimazurskichjezior.

Organizatorem zawodów jest Krajowe
Zrzeszenie LZS przy współudziale: Mini
sterstwa Sportu i Turystyki, Warmińsko
Mazurskiego Zrzeszenie LZS, Warmińsko
Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego,
GminyEłk,StarostwaPowiatowegowEłku,

CentrumKulturyiSportuGmi
nyEłkz/swStradunach,Gmin
nego Zrzeszenia LZS w Ełku
i Międzyszkolnego Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sporto
wego „Pojezierze Ełckie”. Biegi
będąprzeprowadzonewsześciu
kategoriach wiekowych chłop
ców i dziewcząt. Organizatorzy
przygotowaliw tymroku także
bieg dla Vipów, na dystansie
600metrów.

Inicjatorem organizacji imprezy jest
wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, który
uważa biegi przełajowe za bardzo dobry
sposóbnazachęceniedzieciimłodzieżydo
najprostszej i najtańszej formy uprawiania
sportumasowego.

Zgłoszenia ilościowe należy przesyłać
do 9 września 2009 r. do Warmińsko
Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olszty

nie,email:wmz@lzs.olsztyn.pllubfaxem
089/5331489 z odpisem do KZ LZS:
email:iwona.kania@lzs.pl.

Na uczestników czekają puchary, meda
le, nagrody, a także ryby i jadło mazur
skie(np.kartacze,gołąbki,gulasz).Przewi
dziano także wędkowanie i grzybobranie.
Dozobaczenia!

Podtakimhasłem12 lipcazakończyła
się w Niechanowie gminna liga szó

stek piłkarskich. Łącznie w okresie od 3
maja do 12 lipca w ramach ligi zorganizo
wano10turniejówwKędzierzynie,Trzusko
łoniu, Jelitowie, Jaworowie, Niechanowie.
Rozegrano144mecze,wktórychuczestni
czyłookoło150zawodników,mieszkańców
gminy w wieku od 13 do 19 lat. Organi
zatorem imprezy był Gminy Klub Sporto
wy „Pelikan” wspólnie z Gminną Komisją

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wNiechanowieiUrzędemGminywNiecha
nowie. Sędzią głównym i koordynatorem
ligi był Józef Grobelny – członek zarządu
GLKS„Pelikan”.

 Celem imprezy było: popularyzowanie
zdrowego stylu życia wśród młodzieży,

promowanie aktywnego, zorganizowanego
wypoczynku, informowanie uczestników o
szkodliwości spożywania alkoholu i zaży
wanianarkotyków,aktywizowaniespołecz
ności wiejskiej w celu organizacji imprez
sportowychdlamłodzieży.

Podsumowanie gminnej ligi szóstek pił
karskich Nie piję – nie biorę narkotyków
zakończył turniej towarzyski z udziałem 8
zespołów,wktórymUKSJelitowopokonało
Małachowo2:1,MierzewoprzegrałozUKS
„Sokół”Trzuskołoń0:1,Jaworowozremiso
wałozGrotkowem2:2,aNowaWieśpoko
nałaCzechowo2:0

Końcowaklasyfikacjaligi:1.NowaWieś,
2.Czechowo,3. Jaworowo,4.Grotkowo,5.
UKS „Sokół” Trzuskołoń, 6. Mierzewo, 7.
UKSJelitowo,8.FCMikołajewice,9.Mała
chowo,10.Kędzierzyn.

Najlepszym strzelcem ligi okazał się

DamianBanaszakzJaworowa(28bramek),
anajlepszymbramkarzemzostałzawodnik
zNowejWsi–PawełRybicki.

Nagrody zawodnikom i drużynom wrę
czali:EugeniuszZamiar,wójtgminy,Zdzi
sławSikora,przewodniczącyRadyGminy,
Leszek Dobrzykowski, radny gminy oraz
posełTadeuszTomaszewski–prezesGLKS
„Pelikan”.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary,
dyplomyorazpiłkęnożną.DrużynyzNowej
Wsi i Grotkowa – komplety strojów piłkar
skich. Nagrody zostały ufundowane przez
GminnąKomisjęRozwiązywaniaProblemów
AlkoholowychwNiechanowie.

Wartonazakończeniedodać,żeciągunaj
bliższychmiesięcyzostanieoddanekolejne
boisko piłki nożnej w gminie Niechanów
–wTrzuskołoniu.

Ełk za pra sza
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Nie Piję – Nie Biorę Narkotyków
WielkopolskieZrzeszenieLZS

WpierwszymrzędzieCzechowo,wdolnymNowaWieś
–zwycięzcaturniejuoraznajlepszybramkarz–PawełRybicki.

naprzełaje



Organizatoramiigrzyskbyli:GKSOgni
woWierzbica,UrządGminywWierzbi

cy,StarostwoPowiatowewChełmie,Urząd
Marszałkowski w Lublinie oraz Wojewódz
kie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Lublinie. W igrzyskach wystartowało 48
gmin z 19 powiatów województwa lubel
skiego.

NaprzepięknychobiektachGKSOgniwo
Wierzbica i Zespołu Szkół im. Kazimierza
Górskiego rozegrano 45 konkurencji spor
toworekreacyjnych, w których startowało
1642 zawodników i zawodniczek. Impreza
cieszyłasiębardzodużymzainteresowaniem
mieszkańcówgminy,natrybunachstadionu
zasiadłoponad2tyskibiców,którzygorąco
dopingowalistartującychzawodników.Oglą
dano zmagania w piłce nożnej, siatkowej
i koszykówce mężczyzn i kobiet, trójboju
władz samorządowych, wieloboju rodzin

nym, tenisie stołowym, dojeniu sztucznej
krowy, ujeżdżaniu byka, konkursie siłacza,
biegach przełajowych czy rzucie lotką do
tarczy.

Igrzyskarozpocząłprzemarszwszystkich
ekip gminnych i powiatowych prowadzo
nychprzezOrkiestręGórniczązCementow
niChełm,meldunekogotowościzawodni
ków do startu na ręce przewodniczącego
RadyWojewódzkiejLZSwLublinieJózefa
Poteruchy złożył sędzia główny zawodów
ZbigniewRadziejczuk.Następnieuczestni
kówizgromadzonychgościpowitałgospo
darzigrzyskwójtgminyWierzbica,Andrzej
Chrząstowski. Wśród zaproszonych gości
bylim.in.TadeuszSławecki,posełnaSejm
RP,KrzysztofGrabczuk–marszałekWoje
wództwa Lubelskiego, Jarosław Szymczyk
– dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Arkadiusz Bratkowski

–członekZarząduWojewództwaLubelskie
go,LeszekŚwiętochowski–dyrektorAgen
cji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,
WacławHurko–wiceprzewodniczącyKra
jowego Zrzeszenia LZS oraz starostowie i
wójtowie startujących reprezentacji. Hono
rowymi gośćmi imprezy byli członkowie
„Złotej Jedenastki” Kazimierza Górskiego
JanDomarskiiJerzyKraska.

Ponieważ były to jubileuszowe igrzyska,
stały się okazją do podsumowania działal
ności wojewódzkiego LZS w latach 2000
2008. Za swoją działalność uhonorowani
zostali działacze Zrzeszenia. Józef Poteru
chaodznaczonyzostałKrzyżemOficerskim
OrderuOdrodzeniaPolski,ElżbietaOrze
chowska – Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Zbigniew Radziejczuk
–ZłotymKrzyżemZasługi.WimieniuKan
celarii Prezydenta RP odznaczenia wręczał
Jarosław Szymczyk – dyrektor generalny
LubelskiegoUrzęduWojewódzkiego.Meda
lami Wojewody Lubelskiego udekorowani
zostali: Józef Poterucha i Wacław Słom
kowski,MedalZaZasługidlaWojewództwa
Lubelskiego otrzymał Andrzej Chrząstow
ski.PonadtoZaZasługidlaWojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w Lublinie odznaki złote,
srebrneibrązoweotrzymałokilkunastunaj
bardziejzasłużonychdziałaczyLZS.

A teraz wyniki. Pierwsze miejsce zajęła
reprezentacja powiatu tomaszowskiego,
drugie miejsce zajął powiat chełmski, a
trzeciezamojski.Wkategoriigminwygra
łaWierzbicawyprzedzającgminyTyszow
ceiRachanie.

WojewódzkieZrzeszenieLZSwLublinie

Jubileuszowe igrzyska w Wierzbicy
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26lipca2009rokuwgminieWierzbica,pow.ChełmodbyłysięorganizowanepodPatronatemMarszałkaWojewództwaLubelskiego
KrzysztofaGrabczukaXJubileuszoweWojewódzkieIgrzyskaRekreacyjne-SportowoLZS.



Siedziba szkoły mieści się w Warszawie
przy ul. Łazienkowskiej 6a (Torwar

COS).Wtejchwilitrwarekrutacjanapierw
szyrokstudiów.

Jakprzypomnianonakonferencjipomy
słodawcą utworzenia fundacji, a następnie
niepublicznej szkoły wyższej dla trenerów
byłdrStanisławStefanPaszczyk– człon
kowie założyciele fundacji realizują więc
jegosportowytestament.Współzałożyciela
mi fundacji są: dr Edward Samoraj, Jerzy
DachowskiiRafaelCortesElvira,którego
pełnomocnikiemjestRyszardFijałkowski.
RektoremszkołyzostałdrEdwardSamoraj,
którytakuzasadniajejpowstanie:–Analizu
jąc współczesny system kształcenia trenerów
wPolsce,doszliśmydowniosku,żedotychcza

sowepropozycjesportowychuczelniakademic
kich,wogromnejmierzeniebiorąpoduwagę
uwarunkowań i realiów, w jakich egzystują
trenującyistalestartującywzawodachspor
towcy. Wielu z nich kończy swoje wykształ
cenie na maturze i rezygnuje z naturalnego
rozwoju zawodowego, jakim może być dla
nichkarieratrenerska..Jednymsłowemnasza
ofertaedukacyjnauwzględniaprzedewszyst
kimwspółzależnośćścieżkikarierysportowej
i ścieżki kariery zawodowej. Chcemy stwo
rzyćrealnąszansęwybitnymsportowcomna
zdobycie wykształcenia. Uczelnia podejmuje
kształcenie nowoczesnej kadry trenerskiej w
ścisłejwspółpracyzPolskimiZwiązkamiSpor
towymiiPKOl.

WyższaSzkołaTrenerówSportukształcić

będzie na 3letnich studiach licencjackich
wtrybiedziennymizaocznymnakierunku
sport. Po zdaniu końcowych egzaminów
i napisaniu pracy dyplomowej absolwent
uczelni otrzyma tytuł licencjata i trenera
II klasy, w tej dyscyplinie sportu, w której
ukończyłspecjalizację,imożeubiegaćsięo
posadętrenera.Ukończeniedodatkowejspe
cjalizacji z zakresu wychowania fizycznego
pozwolipodjąćpracęwcharakterzenauczy
ciela lub menedżera sportu. Kontynuacja
kształcenianastudiachIIstopnia(magister
skich) otwiera z kolei szansę zdobywania
uprawnieńtrenerskichnapoziomieklasyIi
mistrzowskiej.Studiasąpłatne.

Więcejinformacji–0225298850.v

Po wsta ła WyższaSzkołaTrenerówSportu
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Nakonferencjiprasowejwlipcubr.FundacjaKształceniaiDokształcaniaTrenerówPolskichZwiązkówSportowychpoinformowała,
żeodpaździernikarozpocznieswojądziałalnośćWyższaSzkołaTrenerówSportu.



Ponad1300sportowcówzwojewództwa
łódzkiego reprezentujących 21 klubów

sportowych,gminipowiatówrywalizowało
14czerwcabr.wWojewódzkichIgrzyskach
LudowychZespołówSportowychwRęcznie
(powiat piotrkowski). Organizatorem tej
największejwregionieimprezysportuwiej
skiegobyłołódzkieZrzeszenieLZS.

Do ośrodka LZS w Ręcznie przyjecha
li również goście z Czech i Węgier, któ
rzy obserwowali zmagania sportowców z
małych miast i wsi m.in. w piłce nożnej,
siatkowej, koszykowej, skoku w dal, rzucie
kulą.Jednązkonkurencjibyło,wywołujące
największeemocje,przeciąganieliny,wktó
rejnajlepszaokazałasiędrużynazŁowicza.

WklasyfikacjigeneralnejwygrałaWola
KrzysztoporskaprzedRozprząiLKSOme
gaKleszczów.

Zawody obserwowali, medale wręczali
m.in.MarekMazur,przewodniczącySejmi
kuWojewództwaŁódzkiego,atakżeprezes
łódzkiegoZLZS,MarekGrynkiewicz–wice
przewodniczący Sejmiku, radny Zygmunt
KocimowskiorazBogdanWilk–dyrektor
Kancelarii Sejmiku. Urząd Marszałkowski
w Łodzi reprezentował Hieronim Hubar
–zastępcadyrektoraDepartamentuSportu
i Turystyki. Honorowym gościem imprezy
byłposełArturOstrowski.

O randze imprezy świadczy również to,
że w czasie zawodów swoje posiedzenie
wyjazdoweodbyłaKomisjaNauki,Kultury
i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkie
go, które poprowadziła jej przewodnicząca
AgataSadowska.Dyskutowanooczywiście

omożliwościachrozwojusportuwśrodowi
skuwiejskim.

Warto także kilka słów poświęcić miej
scu,wktórymodbyłysięigrzyska.Ośrodek
Sportowo–Szkoleniowy Ludowych Zespo
łów Sportowych w Ręcznie, położony jest
wśród pięknych sosnowych lasów. Dyspo
nuje 90 miejscami noclegowymi. Posiada
m.in. boiska do piłki nożnej, siatkowej,
ręcznej,koszykówkiiplażowejorazbieżnię
lekkoatletyczną. To znakomite miejsce na
organizację obozów sportowych, szkoleń i
zielonych szkół. Informacja pod telefonem
(044)7813284.

WojewódzkieZrzeszenieLZSwŁodzi
Igrzyskowo w Ręcznie

w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 0 922

DrodzyCzytelnicy,LZS-owcy,PrzyjacieleiSympatycy
LudowychZespołówSportowych,Korespondenci„WiadomościSportowych”

Tojużkolejnynumer„WiadomościSportowych”oddajemydorąknaszychCzytelników.Zawszeważnąrolęwkszałtowa
niuoblicza„WS”odgrywalispołecznikorespondenci.ZwracamysiewięcdoWaszprośbąiapelemjednocześnie–jeślichcecie
byowaszejdziałalności,klubie,osiągnięciachukazałasięinformacjanałamach„WS”nadsyłajciekorespondencjęikoniecz
niedołączciedoniejzdjęcielublogoklubu.Najlepiejnaadresemail:iwonaderlatka@poczta.onet.pllubbesso@poczta.fm

MożnatakżekorzystaćzemailKrajowegoZrzeszeniaLZS.     
    Redakcja





Nie jest istotny rodzaj sportu ale jego regularne uprawia
nie.Najlepiej ćwiczyćprzezgodzinędziennie,umiarkowanie

intensywnie – spacer, joga, gimnastyka, jazda na rowerze, a kilka
razy w tygodniu bardziej intensywnie i dynamiczniej – pływanie,
bieganie,tenis.

Naszczycie(12)piramidyznajdziemytobezczegomożemysię
obejść,aconiejestzdrowedlanaszegoorganizmu–jesttoprzede
wszystkim czerwone, tłuste mięso, wypieki z białej i oczyszczonej
mąki,białyryż,ziemniaki,makaron,kluski,naleśniki,słodycze,cia
staicukier.Naterzeczyniepowinniśmysobiepozwalaćwięcejniż
razwtygodniu.Należyzamienićjenaproduktyzbożowezpełnego
ziarna – brązowy ryż, płatki owsiane, chleb pełnoziarnisty, kasza
perłowa,otręby,makaronzmąkidurum.

Współcześni dietetycy zalecają umiar w sięganiu po mleko i
produktymleczne–nieczęściejniżraz,dwarazydziennie.Raz
dziennie warto sięgnąć po chudy drób, tłustą rybę lub jajka.
Orzechyiroślinystrączkowe–13razydziennie.

Do każdego posiłku należy dołączyć warzywa, które
zwiększają objętość posiłku oraz dostarczają witamin,
minerałówibłonnika.Warzywasurowelubgotowanena
parze można jeść bez ograniczeń, natomiast zawiera
jącesporocukruowoce–dwietrzyporcjedziennie.
Ale uwaga – soki to nie to samo co owoce – nie
zawierają bowiem błonnika. I garść orzechów
dziennie,tonieorzeszkisolonelubwmiodzie.

Należytakżeschowaćcukiernicęizdjąćsol
niczkęzestołu.Większośćznassolibowiem
potrawy przed spróbowaniem, bezwied
nie sięgając po stojącą na stole solniczkę.
Robimy to z przyzwyczajenia. A regu
larne przesalanie to prosta droga do
nadciśnienia tętniczego. Dziś już co
trzeci Polak ma nieprawidłowe ciś
nienie – górna granica normy to
140/90 mmHg. Nadciśnienie nie
boli, dlatego większość z nas
nie zdaje sobie sprawę, że go
ma.Nieleczonenadciśnienie
zwiększa ryzyko wystąpie
nia udaru mózgu, zawa
łuserca,choróbnerek i
wielu innych  dolegli
wości.

Obok solnicz
ki, wysoko w
kuchennej szaf
ce, powinna
stać cukiernica.
Wbrewznanemuhasłucukierwcaleniekrzepi.Osłabiazatowraż
liwość na insulinę, stanowi pożywkę dla bakterii w jamie ustnej i
rozregulowujemechanizmygłoduisytości–powodujetycie.

Kolejni nasi wrogowie to tłuszcz nasycony i tłuszcz typu trans.
Tłuszczete,nadmierniespożywane,mogąbyćprzyczynącukrzycy,

choróbserca i stwardnienianaczyńkrwionośnych.Kłopotw tym,
że trudno je rozpoznać. Generalnie – im twardszy jest tłuszcz w
temperaturze pokojowej, tym więcej zawiera kwasów nasyconych.
Dlategonajzdrowszesąolejeroślinne.Teniezdrowetłuszczedodaje
się do różnych wyrobów gotowych – warto więc sprawdzać skład
produktównaetykiecie.

Zakończmytonamawianiedostosowaniapiramidypokarmowej
starą maksymą doktora Wojciecha Oczki, XVIwiecznego lekarza
królów polskich, jest bowiem ponadczasowa – ruch jest w stanie 
zastąpić każdy lek, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu.

Jest jeszcze jedno ważne spostrzeżenie – jesteś tym, co jesz. A
ponieważ twoje ciało zmienia się z wiekiem, w kolejnych latach
życiamusizmieniaćsiętakżezawartośćtwojegotalerza.Układając

jadłospisnaszychdzieciwartomiećnauwadzeprzysłowie–czym
skorupka za młodu nasiąknie... Bowiem preferencje smakowe

dziecikształtująsięprzezpierwszetrzylata.Jeśliprzyzwyczai
myjejadaćzbytsłono,tłusto,zbytsłodkoizadużo–trudno

im będzie później zmienić te nawyki. Do trzeciego roku
życia dziecko je w miarę chętnie wszystko to, co mu

podsuniemy. Później następuje długi okres awersji do
wszystkiego co nowe. Dlatego często potrawa, której

dziecinieznajązdomu,jestwichpojęciuniejadalna.
Jakie błędy żywieniowe najczęściej w tym okresie

życia dziecka popełniamy – podajemy za mało
warzywiryb,nagradzamysłodyczamizadobre

zachowanie,podajemydopiciawszystko,tylko
nie wodę, która jest najbezpieczniejszym

napojem, wpychamy jedzenie na siłę, nie
dbamyozróżnicowanądietę.

Wiek szkolny to okres intensywne
go wzrostu i aktywności umysłowej

dziecka.Rosnącyorganizmpotrzebu
je białek, wapnia, mikroelementów,

węglowodanów i kwasów omega
3. Pamiętajmy, też, że nauka i

nowe obowiązki rodzą stres,
który może przekładać się na

zaburzenia układu pokar
mowego. Jakie tu popeł

niamy grzechy? Często
z pośpiechu pomijamy

śniadanie, nie mamy
czasuzrobićkanapek

doszkoły.Porządny
obiad zastępowa

nyjestbatonem,
przekąską oraz
cocacolą lub

red bullem kupionymi w szkolnym sklepie. Dzieci i młodzież w
wieku1020latnadużywająnapojówgazowanych,zamałopodaje
myproduktówbogatychwwapńiwitaminęDorazrybmorskich,
którezawierająkwasomega3będącyniezbędnymbudulcemukła
dunerwowego.

Zasady zdrowego odżywiania się przyjęło się zestawiać w postaci piramidy pokarmowej. Co stanowi podstawę takiej piramidy
– o dziwo wcale nie pokarmy, ale... wysiłek fizyczny. Codzienna aktywność to nieodzowny warunek zdrowia i najlepsza metoda
zapobieganiaotyłości.

Więcej ruchu, mniej cukru i soli
Jakzdrowosięodżywiać?

Wydawca:KrajoweZrzeszenieLudoweZespołySportowe.SfinansowanoześrodkówMinisterstwaSportuiTurystyki.

w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 0 9 23

nabiał

ryby, drób, jajka

warzywa owoce

produkty  
pełnoziarniste

tłuszcze  
roślinne

codziennie ćwiczenia i kontrola wagi

1

orzechy, rośliny strączkowe

2



Z A P R A S Z A M Y !

centralny Ośrodek szkolenia lZs 
w Mielnie

Relaksirozrywka
dla aktywnych turystów mamy mini salkę  
treningową oraz stół bilardowy.

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

Konferencjeiszkolenia
dwie sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym.

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

60metrówodmorza
Zacienioną leśną alejką, wśród dzikich wydm  
wiedzie ścieżka na słoneczną, bałtycką plażę.

centralny Ośrodek szkolnia 
ludowe Zespoły sportowe

76032Mielno,ul.Mickiewicza3
tel.(094)3189539;3189222,tel./fax(094)3189221

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

Z A P R A S Z A M Y !

kolonie  obozy sportowe  zimowiska 
zielone szkoły  szkolenia  wczasy
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laksu i rozrywki4


