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Są one podsumowaniem rocznej działal-
ności Ludowych Zespołów Sportowych. 

Poprzedzają je eliminacje w poszczegól-
nych województwach, a liczbę startujących 
określają limity ilościowe jednakowe dla 
wszystkich. Zwykle igrzyska odbywają się 
w trzech blokach: sportowym, rekreacyjno-
turystycznym i integracyjnym.

Organizatorami tegorocznych igrzysk są: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, Urząd 
Miasta Kielce i Świętokrzyskie Zrzeszenie 
LZS w Kielcach. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Adam Jarubas, marszałek 
województwa świętokrzyskiego.

W tym roku zawodnicy i zawodniczki 
rywalizować będą w następujących dyscy-
plinach sportowych: lekkoatletyka, zapasy, 
podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, kolar-
stwo szosowe i łucznictwo. Odbędą się także 
turnieje piłki siatkowej, koszykowej i piłki 
ręcznej kobiet i mężczyzn – kategoria junior. 
W każdym turnieju zagrają 4 drużyny wyło-
nione w eliminacjach, które zakończyły się 
w lipcu. Zwycięzcy zostaną mistrzami LZS. 
W bloku rekreacyjno-turystycznym prze-
widziano m.in. następujące konkurencje: 
piłka nożna 5 osobowa, piłka siatkowa pla-
żowa, przeciąganie liny, wyciskanie sztan-
gielka 17,5 kg, czwórbój dla władz, przejazd 
hulajnogą, rowerowy tor przeszkód, kon-
kurs wiedzy o województwie świętokrzy-
skim. W bloku integracyjnym przewidziane 
są niektóre konkurencje lekkoatletyczne i 

rekreacyjne jak rzut ringo czy tor przeszkód 
oraz tenis stołowy.

A teraz kilka słów o historii. Pierwsze 
Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbyły się w 
Siedlcach w dniach 29-30 sierpnia 1997 
roku. Było to tuż przed reformą administra-
cyjną – zwyciężyło woj. olsztyńskie, przed 
szczecińskim i siedleckim. Kolejne igrzyska 
zorganizowały Suwałki, najlepsze w 1998 
roku okazały się województwa białostockie, 
olsztyńskie i suwalskie.

W 1999 roku prowadzono podwójną kla-
syfikację, czyli według starego i nowego 
podziału administracyjnego. Igrzyska odby-
ły się w dniach 27-28 sierpnia w Kielcach. 
Według starego podziału administracyjnego 
zwycięzcą III igrzysk zostało województwo 
białostockie, przed olsztyńskim i wrocław-
skim, a według nowego: woj. mazowieckie, 
przed wielkopolskim i lubelskim. 

Gospodarzem IV igrzysk było Podlaskie 
Zrzeszenie LZS, a impreza odbyła 
się w dniach 1-2 września 2000 roku w 
Białymstoku. Jako ciekawostkę podajmy, że 
po raz pierwszy w historii igrzysk roze-
grano zawody jeździeckie na parkurze LKJ 
Bogusławice. W klasyfikacji generalnej zwy-
ciężyło województwo warmińsko-mazur-
skie, przed śląskim i dolnośląskim.

W 2001 roku w dniach 31 sierpnia – 1 
września sportowców LZS gościła Spała. V 

igrzyska wygrało woj. wielkopolskie, przed 
podlaskim i mazowieckim.

Kolejnym gospodarzem igrzysk była 
Zamość, która gościła uczestników impre-
zy w dniach 29-30 sierpnia. Wygrało woj. 
mazowieckie, przed wielkopolskim i dol-
nośląskim.

VIII igrzyska ponownie zorganizowano 
w Spale, a uczestniczyło w nich 2166 osób. 
Najlepsze w 2004 roku okazało się woj. 
mazowieckie. Kolejne miejsca zajęły woj. 
lubelskie i wielkopolskie. 

Gospodarzem IX igrzysk były Kielce. 
Impreza odbyła się w dniach 25-26 sierpnia. 
Wygrało woj. wielkopolskie przed dolnoślą-
skim i świętokrzyskim.

X Jubileuszowe igrzyska, tak jak pierw-
sze, zorganizowano w Siedlcach w dniach 
24-25 sierpnia. Po raz pierwszy wygrało 
woj. lubelskie, przed mazowieckim i dolno-
śląskim. Miały one wyjątkową oprawę, bo 
Zrzeszenie LZS obchodziło swoje 60-lecie 
istnienia, a gospodarz igrzysk – woj. mazo-
wieckie obchodziło 30-lecie istnienia jedne-
go ze swoich najlepszych klubów – WLKS 
Siedlce-Iganie Nowe.

W 2007 roku igrzyska nie odbyły się z 
powodu braku funduszu. XI igrzyska, w 
2008 roku, odbyły się w dniach 28-30 sierp-
nia w Słubicach. I tu po raz pierwszy igrzy-
ska przekroczyły granicę – zawody w pod-
noszeniu ciężarów odbyły się w Centrum 
Sportu we Frankfurcie nad Odrą. W kla-
syfikacji generalnej województw wygrało 
woj. wielkopolskie przed mazowieckim i 
lubuskim. Ostatnie, XII igrzyska odbyły się 
w dniach 20-22 sierpnia 2009 r. w Opolu. 
Ubiegłoroczną rywalizację wygrało woj. 
wielkopolskie przed lubelskim i dolnoślą-
skim. Kto wygra w Kielcach?

Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się po raz trzynasty. Tym razem gospodarzem 
imprezy będą Kielce, i to po raz trzeci w historii igrzysk. Nie mamy wątpliwości, że 
będą tak samo udane jak każde poprzednie.

Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Od Siedlec do Kielc
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Szanowni Uczestnicy Igrzysk!
 Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Sportowej Młodzieży  
i Ludowych Zespołów Sportowych!

Wraz z władzami samorządowymi i państwowymi Województwa Świętokrzyskiego, 
Krajowego i Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS oraz samorządowcami Kielc serdecznie 
Was pozdrawiam i witam kolejny raz w Kielcach na Finałach XIII Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS. 

Igrzyska od wielu lat są okazją do prezentacji dorobku sportowego i turystycznego 
Zrzeszenia LZS.

Dorobek ten jest znaczony wieloma sportowymi sukcesami we współzawodnictwie krajowym oraz na arenie 
międzynarodowej. 

Wierzę, że wszystkie obiekty udostępnione uczestnikom Igrzysk służyć będą nie tylko poziomowi rywalizacji, ale 
będą tworzyć warunki i klimat do poznawania walorów i promocji regionu oraz nawiązywaniu wśród uczestników 
znajomości i przyjaźni.

Liczę jak zawsze na fair sportową walkę na wszystkich arenach, wysoki poziom sędziowania oraz zaangażowa
nia trenerów i opiekunów. 

Gospodarzom i organizatorom życzę satysfakcji z wysiłków organizacyjnych, ekipom wojewódzkim z wyników 
sportowych, a wszystkim niezapomnianych wrażeń i emocji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
Roman Jagieliński

Przewodniczący Rady Głównej  
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Droga Młodzieży! Szanowni Goście!

Serdecznie witam wszystkich uczestników XIII Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych 
Zespołów Sportowych. Rad jestem, że już po raz kolejny Ziemia Świętokrzyska ma 
zaszczyt gościć tak wspaniałych, utalentowanych młodych sportowców.

Udział w zawodach sportowych uczy zdrowej rywalizacji, radzenia sobie z prze
graną, samokontroli i samokrytyki. Sport, oprócz chęci walki i zwycięstwa, wyrabia w 
ludziach poczucie dyscypliny i umiejętność pracy w grupie. Uczy także radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach i wyciągania wniosków zarówno z wygranej, jak i z porażki. Cechy 
te niewątpliwie są potrzebne w życiu społecznym. Dlatego pracujący z zawodnikami trenerzy, są jednocześnie 
wychowawcami, których interesuje cały człowiek, a nie tylko jego struktura sprawnościowa.

Osiągnięcia zawodników – uczestników dotychczasowych Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych w rywalizacji 
na polskich i zagranicznych arenach pokazują, że sport wśród tych środowisk stoi na bardzo dobrym, wysokim 
poziomie, a praca z dziećmi, młodzieżą dorosłymi przynosi wspaniałe efekty. Rywalizacja ze sportowcami z całego 
świata jest także doskonałą okazją do promocji swojego regionu na ogólnoświatowej arenie.

Organizatorom oraz wszystkim Uczestnikom życzę pomyślnego przebiegu Igrzysk, wiele emocji oraz prawdziwie 
sportowej rywalizacji.

Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
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Witamy w Kielcach

Co je wyróżnia na tle innych? Zacznijmy 
od rzeczy mało znanych. Jako jedy-

ne w Europie posiada w swych granicach 
wielką różnorodność formacji geologicz-
nych. Znawcy nazywają go „największym 
muzeum geologii pod gołym niebem”. Otóż w 
granicach miasta znajdują się aż trzy pasma 
górskie. Najwyższe wzniesienie tworzy Góra 
Telegraf (408 m n.p.m.) leżąca w paśmie 
Dymińskim. Na terenie Kielc znajduje się 
pięć rezerwatów przyrody. Malownicze 
widoki, niespotykane zjawiska krasowe, 
pasma górskie, Puszcza Jodłowa, zabytki 
kultury i techniki to najważniejsze walory 
turystyczne miasta i regionu.

 Początki istnienia miasta sięgają odle-
głych czasów, jedno z podań przypisuje 
założenie Kielc księciu Mieszkowi – synowi 
Bolesława Śmiałego (czwarte ćwierćwiecze 
XI wieku). Jednak badania archeologiczne 
potwierdziły istnienie osady już w pierwszej 
połowie XI wieku. Nazwa Kielce przytoczo-
na została po raz pierwszy w dokumencie 
z 1213 roku. Najprawdopodobniej Kielce 
przyjęły swą nazwę od małopolskiego rodu 
Kiełczów, prawdopodobnych założycieli 
osady.

Do najcenniejszych zabytków Kielc 
należą: XVII-wieczny Pałac Biskupów 
Krakowskich, Bazylika Katedralna, zespół 
klasztorny na Karczówce, kościół św. 
Wojciecha, kościół św. Trójcy, pałacyk T. 
Zielińskiego, dworek Laszczyków.

Pałac Biskupów Krakowskich. Jego 
budowę rozpoczęto ok. 1637 r. Wybrano 
nań eksponowane widokowo miejsce 
– cypel skalistego wzgórza. Prace zakoń-
czono ok. 1644 r. Układ wnętrz, wzoro-
wanych na pałacach z lat 20. i 30. XVII 

w., np. Ujazdowskim i Kazimierzowskim 
w Warszawie, wskazują na autorstwo wło-
skich architektów. W XVIII w. nastąpiła 
rozbudowa pałacu, która nadała mu cechy 
barokowej rezydencji. Po upaństwowieniu 
dóbr biskupich w 1789 r. pałac był siedzibą 
różnych instytucji, m.in. mieściła się tu 
pierwsza w kraju uczelnia techniczna – 
Szkoła Akademiczno-Górnicza. Od 1971 r. 

pałac jest siedzibą Muzeum Narodowego.
Bazylika Katedralna. Pierwszy koś ciół 

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny ufundował w 1171 roku biskup 
krakowski Gedeon (Gedka) z rodu Gryfitów. 
O pierwotnym wyglądzie romańskiej kole-
giaty wiemy niewiele – wiadomo jedynie, 
że była niewielką budowlą, usytuowaną we 
wschodniej części rzutu obecnej katedry. 
Poważniejszym przekształceniom uległa 
kielecka kolegiata w XVI wieku, ale naj-
poważniejszą przebudowę zapoczątkował 
w 1719 roku biskup Kazimierz Łubieński. 
Ukształtowana wówczas forma kościoła nie 
odbiegała zbytnio od znanej nam obecnie.

Pałacyk Tomasza Zielinskiego. W 1847 
roku naczelnikiem powiatu kieleckiego 

został Tomasz Zieliński. Wydzierżawiono 
mu posesję tzw. „rajszuli” – szkoły końskiej. 
Po remoncie głównego budynku dobudo-
wano do niego od wschodu w l. 1851-57 w 
stylu neogotyckim wieżę, oranżerię i basztę. 
Od zachodu dobudowano bramę i wznie-
siono pawilony gospodarcze. Od płd. pose-
sję ogrodzono murem z niewielką basztą 
zwaną „Plotkarką”. Obecnie, w tym jednym 
z cenniejszych zabytków architektury Kielc 
mieści się Dom Środowisk Twórczych.

Kadzielnia zbudowana z górnodewoń-
skich wapieni ma wysokość 295 m n.p.m. 
Obecne wyrobisko – dawniej były tu kamie-
niołomy – wypełniają wody podziemne 
tworząc Jezioro Szmaragdowe. Od 1962 
roku jest to rezerwat przyrody. Nazwa 
Kadzielnia pochodzi od rosnącego tu jałow-
ca wykorzystywanego do produkcji kadzi-
deł, lub według innej wersji, od kadzielnika 
(kościelnego), który dzierżawił ten teren. 
Według legendy na Kadzielni znajdowało 
się miejsce pogańskiego kultu z ołtarzem 
służącym do składania ofiar. Trudno jed-
nak o dowody na potwierdzenie tej tezy. 
Eksploatację skał wapiennych rozpoczęto 
w XVIII w. Wspomniane wyżej jezioro było 
kiedyś zarybione pstrągami. W 1971 roku 
wybudowano tu amfiteatr na 5 tys. miejsc 
(obecnie trwa jego rozbudowa).

Stadion Miejski – Arena Kielc, znajduje 
się przy ul. Sciegiennego 8. Jest to główny 
obiekt Korony Kielce. Stadion ma maksy-
malną pojemność 15 550 miejsc siedzących. 
I pomimo iż stoi w miejscu, w którym także 
wcześniej stał stadion, jest obiektem cał-
kowicie nowym, od podstaw budowanym 
zgodnie z wytycznymi UEFA oraz najnow-
szymi trendami w budownictwie obiektów 

Największe miasto północnej Małopolski, stolica województwa świętokrzyskiego, 210-tysięczne miasto z ponad 900-letnią 
historią, stanowi centrum turystyczne dla najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego,  
a także Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Pałac Biskupów Krakowskich
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„Wiadomości Sportowe” poprosiły Ada-
ma Jarubasa, Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego o kilka słów na temat 
rozwoju sportu w tym regionie.

– Minęło 6 lat od kiedy województwo 
świętokrzyskie stało się regionem Unii Eu
ropejskiej. Przez cały ten czas korzystamy 
z różnych form wsparcia finansowego w ra
mach funduszy strukturalnych. Umożliwi
ło to samorządom, instytucjom publicznym 
oraz innym upoważnionym podmiotom na 
realizację wielu projektów inwestycyjnych. 
Zrealizowane w ciągu kilku ostatnich lat 
przedsięwzięcia doprowadziły do istotnych 
zmian w naszym województwie. Można 
już zauważyć nowe lub zmodernizowane 
obiekty w obszarze sportu, rekreacji oraz te 
służące turystyce. Województwo może po
chwalić się nowymi stadionami, boiskami, 
halami sportowymi, basenami czy ścieżka
mi rowerowymi. Zrealizowane inwestycje 
zauważalne są zarówno w miastach, jak i 
najmniejszych gminach. Młodzi i dorośli 
mają gdzie się spotykać, doskonalić swo
je umiejętności czy też aktywnie spędzać 
czas. Sport łączy nie tylko na poziomie jego 
uprawiania – to także wspólne kibicowa
nie – świętokrzyskie ma bowiem wiele dru
żyn w każdej chyba dziedzinie sportu, na 
wszystkich szczeblach rozgrywek. Najwięk
szą popularnością cieszą się oczywiście te, 
które występują w elitarnych rozgrywkach 
ekstraklasy: piłki nożnej, tj. Korona Kiel
ce, piłki ręcznej – VIVE Targi Kielce czy 
siatkówki – FART Kielce. Na każde mecze 
tych zespołów tłumnie zjawiają się kibice 
w każdym wieku. Wielotysięczne rzesze fa
nów głośnym dopingiem wspierają swoich 
ulubieńców.

Jako samorząd dostrzegamy znaczenie 
sportu dla rozwoju młodego człowieka. 
Zdajemy sobie sprawę, że kultura fizyczna 
to skuteczne i bardzo motywujące narzę
dzie. Może pomóc młodzieży w rozwijaniu 
umiejętności przywódczych, zdolności ko
munikowania się i zarządzania w sposób 
nie tylko efektywny, ale i sprawiający przy
jemność. Dlatego oprócz wspierania inwe
stycji w infrastrukturę sportową próbujemy 
tworzyć rozwiązania programowe. Jednym 
z takich pomysłów jest Świętokrzyska Aka
demia Sportu na Obszarach Wiejskich. 
Podstawowym założeniem programu jest 
wspieranie zadań z zakresu kultury fizycz
nej i sportu z ukierunkowaniem na młode 
osoby mieszkające na obszarach wiejskich. 
Sejmik promuje sport także poprzez corocz
ne wręczanie stypendiów dla najbardziej 
uzdolnionych sportowców w kategoriach 
młodzieżowych. 

Podsumowując – w Świętokrzyskiem jest 
przyjazny klimat dla sportu. Posiadamy 
wiele obiektów, w których można oddać 
się swym sportowym pasjom, mamy rzeszę 
utalentowanych zawodników w różnych 
dyscyplinach a także posiadamy najwier
niejszych fanów, zawsze gotowych wspierać 
swoją drużynę.

Do Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 
należy ponad 10 tysięcy osób, w tym 
ponad 8 tysięcy stanowi młodzież do lat 18. 
Działają oni w prawie 400 ogniwach – LZS, 
UKS, LKS i ULKS. Co roku w wojewódz-
twie organizowanych jest około 4 tysiące 
imprez sportowych i turystycznych, w któ-
rych uczestniczy ponad 110 tysięcy osób. 
Programem imprez objęte są przede wszyst-
kim dzieci i młodzież ze środowiska wiej-
skiego. Organizowane są zawody dla osób 
niepełnosprawnych, szkolenia dla organi-
zatorów sportu, „Sportowe Wakacje” oraz 
imprezy o zasięgu wojewódzkim i ogólno-
polskim. Najpopularniejszymi imprezami 
sportowymi są, zimowe i letnie igrzyska 
sportowo-rekreacyjne, turnieje o „Złotą 

Wieżę” i „Piłkarska Kadra Czeka”, turnieje 
piłki nożnej o „Puchar Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia LZS”. Cykliczne imprezy w 
ramach obchodów „Dni Olimpijczyka”, 
masowe biegi przełajowe o memoriał 
Zdzisława Stawiarza, wojewódzkie ligi w 
tenisie stołowym i siatkówce. Od ponad 
20 lat świętokrzyskie Zrzeszenie jest orga-
nizatorem ogólnopolskiego rajdu pieszego 
„Szlakiem Kultury, szlakiem Cystersów”.

Dobrze rozwija się w tym wojewódz-
twie współpraca z samorządami lokalnymi, 
w tym z urzędem marszałkowskim, które 
chcą przeznaczać coraz więcej środków na 
rozwój sportu i rekreacji. Poprawia się baza 
sportowa – choć nie tak jeszcze jak byśmy 
chcieli. Władze Kielc marzą o uczynieniu z 

tego miasta „sportowej stolicy” Polski.
Prawie jak wszędzie, najbardziej popu-

larnym sportem w świętokrzyskim zrzesze-
niu jest piłka nożna – ponad 50 zespołów 
uczestniczy w systemie rozgrywek pro-
wadzonych przez Świętokrzyski Związek 
Piłki Nożnej. Ważne są także: lekkoatletyka, 
zapasy, tenis stołowy i łucznictwo.

We współzawodnictwie sportowym dzie-
ci i młodzieży w tym województwie udział 
zrzeszenia stanowi 35%, co przy skromnych 
środkach finansowych, nie najliczniejszej 
kadrze trenerów i instruktorów, jest dużym 
osiągnięciem.

Do najbardziej znanych obecnie klubów 
LZS należą m.in. LKS Znicz Podzamcze, 
UKS WiR Łopuszno, Juventy-Kobex 
Starachowice, Klub Sportowy Stella Kielce, 
ŁLKS Olimpia Suchedniów.

sportowych. Otworzono go uroczyście 1 
kwietnia 2006 roku. W momencie otwarcia 
był najnowocześniejszym stadionem pił-
karskim w Polsce. Jego właścicielem jest 
miasto, a zarządcą Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Koszt budowy to 48 mln zło-

tych. Część pieniędzy uzyskano z funduszy 
unijnych. Obok stadionu jest hala sportowa. 
MOSiR zarządza także Halą Widowiskowo-
Sportową przy ul. Żytniej, Halą Sportową 
przy ul. Krakowskiej i zespołem obiektów 
przy ul. Bocznej (stadion lekkoatletyczny, 
Hala Maraton, Hala Legionów). Część z 
nich uczestnicy igrzysk będą mogli osobi-
ście „wypróbować”.

W ciągu ostatnich 6 lat, miasto dyna-
micznie się rozwija. Dzięki funduszom z 
Unii Europejskiej inwestuje w infrastrukturę 
kulturalną i sportową. Ponad 30 tras tury-
stycznych rozpoczyna się, przebiega, bądź 
kończy właśnie w Kielcach. Na wielbicieli 
białego szaleństwa w samych Kielcach oraz 
najbliższej okolicy czeka 7 nowoczesnych, 
naśnieżanych stoków z wyciągami, wypoży-
czalniami sprzętu, zapleczem gastronomicz-
nym i parkingami. Wytyczone są tu także 
trasy do biegania na nartach, jazdy konnej, 
ścieżki rowerowe.

Kielce to znakomite miejsce do uprawia-
nia sportu i turystyki. 

Stadion Miejski

Przyjazny klimat dla sportu

Ś w i ę t o k r z y s k i e  Z r z e s z e n i e  L Z S
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165 zawodników z 10 klubów rywa-
lizowało w dziesiątych Mistrzostwach 
Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespo-
łów Spor to wych w Kajakarstwie.

Zawody odbyły się 18 czerwca br. w 
Białym Borze. Organizatorami impre-
zy byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Krajowe Zrzeszenie LZS, Polski Związek 
Kajakowy, Gmina Biały Bór i Starostwo 
Powiatowe w Szczecinku. Koordynatorem 
wszystkich działań związanych z organiza-
cją mistrzostw była Dorota Kwaśniewska 
– trener, a zarazem prezes Ludowego Klubu 
Kajakowego „Hubertus” Biały Bór.

Podczas mistrzostw rozegrano 23 wyścigi. 
Oprócz młodzików, juniorów młodszych i 
juniorów startowały też dzieci (rocznik 98 

i młodsi) i dla nich prowadzono oddzielną 
klasyfikację, którą wygrał Zalew Jerzykowo.

Wyścigi w kategorii młodzików  
i młodziczek wygrali:
C-1 – Jacek Zaremba (Piast Człuchów)
K-1 – Monika Rurek (Zalew Jerzykowo) 
K-2 –  Alicja Tracz/Monika Rurek  

(Zalew Jerzykowo)
K-2 –  Jakub Kulesza/Piotr Skrodzki  

(Zalew Jerzykowo)

Wyścigi w kategorii junior młodszy  
i juniorka młodsza wygrali:
C-1 – Daniel Treptau (Victoria Sztum)
K-2 – Paweł Kaczmarek (Polstyr Człuchów)
K-1–  Aleksandra Słomińska  

(Piast Człuchów)
K-1 –  Maciej Wachowiak  

(Błyskawica Rokietnica)
K-2 –  Dominika Bimkiewicz/Ewa Opaska 

(Zryw Wolsztyn)

Wyścigi w kategorii juniorów i juniorek 
wygrali:
K-1 – Jakub Kosiński (Polstyr Człuchów) 
C-1 – Wincent Słomiński (Piast Człuchów)
K-1 – Justyna Sokół (Piast Człuchów)
K-1 –  Norbert Błaszczak  

(Błyskawica Rokietnica)
W łącznej punktacji klubowej w katego-

rii młodzików i juniorów zwyciężył Piast 
Człuchów, przed Polstyrem Człuchów i 
Zrywem Wolsztyn. Gospodarze zawodów 
Hubertus Biały Bór zajęli 8 miejsce.

Pierwszego sierpnia br. w Orawce odby-
ły się Mistrzostwa LZS w Kolarstwie 

Górskim. Do walki o medale i tytuły stanęli 
orlicy, juniorzy i juniorzy młodsi, panowie 
i panie.

Trasa usytuowana była w okolicach 
wyciągu narciarskiego. Ściganie utrudniały 
wcześniejsze opady deszczu. Na trasie pełno 
było błotnych pułapek. Zawodnicy kończyli 

wyścig oblepieni błotem, ale jak sami pod-
kreślali „tak to ma właśnie wyglądać…”. 

Organizatorami imprezy byli: ZK LZS, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, UKS 
Podwilk i Gmina Jabłonka. Zawodnikom 
kibicowali i wręczali medale m.in. Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ 
LZS, Jacek Kucybała, przewodniczący 
Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz wójt 
gminy Jabłonki Antoni Karlak.

Orliki – panowie walczyli na 20 km tra-
sie. Wygrał Tomasz Mach (UKS Podwilk), 

przed Grzegorzem Hajdą (UKS Sokół Kęty) 
i Jakubem Surówką (KS Luboń Skomielna 
Biała). Mistrzem Polski LZS wśród juniorów 
został Damian Szulc (LKK Start Tomaszów 
Mazowiecki), wicemistrzem jego klubowy 
kolega Mateusz Szymański, a drugim wice-
mistrzem Marek Nowak (UKS Sokół Kęty). 
Trasa też liczyła 20 km.

Juniorzy młodsi mieli do przejechania 15 
km. Zwycięzca przejechał trasę z prędkością 
ponad 13 km/ha. A był nim Andrzej Sądel 

(LUKS Dobra Jarecki Team). Drugie miej-
sce zajął Oskar Grabski (LKS Rakso Bike 
Team Pawłowiczki), a trzecie Maksymilian 
Jędrzejczyk (LKK LUKS Sławno).

Orliczki miały do przejechania 15 km. 
Mistrzowski tytuł zdobyła Agnieszka Rek 
(LKK ULKS Sławno). Wicemistrzyniami 
zo sta ły – koleżanki klubowe Monika Brzeźna 
i Anna Kuniej (Atom Flet Ślęża Sobótka). 
Wśród juniorek najlepsza była Monika 
Żur ((KS Luboń Skomielna Biała). Drugie 
miejsce zajęła Marta Turoboś (LKK LUKS 
Sławno), a trzecie Karolina Wojtaszczyk 
(LKK Start Tomaszów Mazowiecki).

Juniorki młodsze miały do pokonania 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Kajakarstwo

Kolarstwo górskie

Biały Bór 2010

Orawka 2010
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Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zamościu 8 sierpnia br zakończyły się 
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie 
juniorów młodszych i juniorów. 
Organizatorami imprezy byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie 
oraz Klub Sportowy Agros Zamość. 

W mistrzostwach wystartowało 14 
klubów (reprezentowanych było 8 woje-
wództw). Sędzią głównym zawodów był 
Zdzisław Kozłowski. Medale zwycięzcom 
wręczali m.in. Wacław Hurko, wiceprze-
wodniczący KZ LZS oraz Józef Poterucha, 
przewodniczący WZ LZS w Lublinie.

Do rywalizacji o tytuł mistrzyni LZS 
wśród juniorek młodszych przystąpiło 19 
zawodniczek. Wygrała Dominika Pizulska 
(KS Stella Kielce), druga była Ewelina 

Czenczek (LKS Jar Kielnarowa), a trze-
cia Anna Kręcioch (ULKS Sokole Oko 
Zawadka).

Wśród juniorów młodszych mistrzem 
został Hubert Soboń (KS Stella Kielce), 

drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z 
UKS Talent Wrocław Paweł Marzec (2) i 
Michał Grec (3). Startowało 29 łuczników.

O tytuł mistrzyni LZS wśród juniorek 
walczyło 20 zawodniczek. Wygrała Natalia 
Leśniak (LKS Łucznik Żywiec), druga 

była Kinga Mróz (KS Stella Kielce) a trze-
cia Paula Wyczechowska (LKS Łucznik 
Żywiec), która dwa tygodnie wcześniej 
została mistrzynią Polski juniorek.

Do walki o tytuł mistrza LZS wśród 

juniorów wystartowało 19 łuczników. 
Najlepszym okazał się Maciej Fałdziński 
(KS Stella Kielce), drugi był Piotr Nowak 
(ŁLKS Karima Prząsław), a trzeci Piotr 
Burchart (UKS Talent Wrocław). Aktualny 
mistrz Polski juniorów (tytuł ten wywalczył 
24 lipca br.) Sebastian Pędzik (KS Stella 
Kielce) zajął dopiero 8 miejsce.

Klasyfikację klubową wygrała Stella 
Kielce, przed Łucznikiem Żywiec i UKS 
Talent Wrocław. Wśród województw naj-
lepsze było świętokrzyskie, przed śląskim 
i dolnośląskim.

W tym miejscu należy jeszcze poinformo-
wać, że Łucznik Żywiec został w tym roku 
drużynowym mistrzem Polski juniorów.

Nieźle wiedzie się też juniorom na are-
nach międzynarodowych. Trzy medale zdo-
była reprezentacja Polski na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w niemieckim Winnenden. 
W konkurencji mikst Paula Wyczechowska 
(Łucznik Żywiec) i Piotr Nowak (Karima 
Prząsław) wystrzelali srebrny medal. W 
konkurencji drużyn – Paula Wyczechowska, 
Natalia Leśniak i Joanna Rząsa (wszystkie 
Łucznik Żywiec) również zdobyły srebrny 
medal, drużyna kadetów (do lat 17-stu) w 
składzie: Dawid Malicki (Talent Wrocław), 
Kacper Sierakowski (Marymont Warszawa) 
i Hubert Soboń (Stella Kielce) wywalczyła 
medal brązowy.

trasę 10-kilometrową. Mistrzynią zosta-
ła Sabina Zamroźniak (UKS Podwilk), 
druga była Elżbieta Figura (GK Zagłębie 
Sosnowiec), a trzecia Maria Ziółkowska 
(LKK LUKS Sławno).

Warto nadmienić, że mistrzostwa LZS 
już po raz kolejny odbyły się w ramach 
Pucharu Szlaku Solnego. Pomysł organi-
zacji tej imprezy zrodził się kilka lat temu 
wśród sportowców i działaczy z Orawy 
i Spytkowic. Puchar wystartował w 2004 
roku. Zawody organizowane są od czerw-

ca do września. Odbywa się 6 wyścigów, 
podczas których walczy się o puchar wójta 
gminy, na terenie której odbywa się impre-
za. A są to gminy – Jordanów, Spytkowice, 
Lubień, Jabłonka, Rabka Zdrój i Wieliczka. 
Zawody są przeprowadzane w dwudziestu 
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. 

Słowa uznania należą się koordynatorowi 
Pucharu Czesławowi Kuczkiewiczowi. Pan 
Czesław jest także prezesem klubu UKS 
Podwilk.

Łucznictwo

Zamość 2010
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W dniach 25 czerwca – 5 lipca br. 
na obiektach Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Słubicach odbył się turniej 
chłopców. W tym roku, po zmianach regu-
laminowych, wystartowało w nim 8 dru-
żyn. Droga do finału dla wszystkich tych 
zespołów nie była łatwa, musiały pokonać 
wielu rywali w eliminacjach „szczeblowych”. 
Organizatorami imprezy byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Lubuskie Zrzeszenie LZS i Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Słubicach. Zawodnikom kibi-
cowali m.in. Wacław Hurko, wiceprzewod-
niczący KZ LZS, Krzysztof Piasek, sekre-
tarz KZ LZS, Ryszard Bodziacki, burmistrz 
Słubic i Jan Graliński, prezes Lubuskiego 
Zrzeszenia LZS. Turniej pilnie obserwo-
wał Marcin Dorny, trener reprezentacji 
Polski U-16. Poprowadził też zajęcia szko-
leniowe, dzielił się wiedzą z trenerami star-
tujących drużyn, na bieżąco analizował i 
oceniał mecze. Być może niektórzy zawod-
nicy zostaną powołani na reprezentacyj-
ne sprawdziany. Taka forma współpracy 
z PZPN powinna być kontynuowana w 
następnych turniejach.

W całym turnieju rozegrano 20 spotkań. 
Tylko trzy mecze zakończyły się remisami, 
w tym mecz o 7 miejsce, w którym „Czarni” 
dopiero po rzutach karnych pokonali „Wkrę”. 
Był to niezwykle bramkostrzelny turniej, w 
sumie strzelono 81 bramek, co daje 4 bramki 
na mecz. Statystykę zawyżają przede wszyst-

kim dwa mecze – w pierwszym meczu 
turnieju „Włodawianka” pokonała aż 9:1 
„Tęczę”, a w fazie grupowej „Wkra” pokonała 
„Brzozovię” 7:0, tyleż samo bramek padło w 
meczu „Czarnych” z „Włókniarzem” – 5:2. O 
pierwszym miejscu w turnieju zadecydowa-
ła bramka samobójcza – „Włókniarz” wygrał 
z „Włodawianką” 1:0.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wy -
brano Michała Budzyńskiego z „Wło da-
wianki”, najlepszym strzelcem okazał się 
Rafał Warnke – 10 bramek – z „Tęczy”, 
najlepszym bramkarzem turnieju wybra-
no Szymona Januchowskiego z „Polonii”, 
Kasjan Kazimierczak z „Włókniarza” oka-

zał się najaktywniejszym zawodnikiem, a 
najmłodszym uczestnikiem turnieju był 
Kamil Stompor z „Podlesianki”. Puchar 
Fair Play zdobyła drużyna MLKS Tęcza 
Brusy. 

Wyniki XXVI finału
1. GLKS Włókniarz Moszczenica
2. MLKS Włodawianka Włodawa
3. MKS Polonia Słubice
4. GLKS 38 Podlesianka Katowice
5. MLKS Tęcza Brusy
6. LKS Brzozovia MOSiR Brzozów
7. MLKS Czarni Olecko
8. MKS Wkra Żuromin

Piłkarska Kadra Czeka

Słubice 2010

KKPK Medyk Konin i GLKS Włókniarz Moszczenica to drużyny, które w tym roku triumfowały w turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza. Dla chłopców był to 26. finał, dla dziewcząt 10.



W dniach od 4 do 14 lipca swój turniej, 
już 10. z kolei, rozegrały dziewczęta. 

Rywalizowały na obiektach Wojewódzkiego 
Ośrodka Szkolenia Dzieci i Młodzieży w 
Piłce Nożnej przy Zespole Szkół im. Józefa 
Warszewicza w Prószkowie. Organizatorami 
tego turnieju byli m.in. Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS i 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu oraz 
Opolski Związek Piłki Nożnej. W ceremo-
nii otwarcia turnieju wzięli udział m.in. 
Helena Koziej, dyrektor biura KZ LZS, 
Lucjusz Bilik, za-ca dyrektora departa-
mentu Kultury, Sport i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu, Władysław 
Czaczka, honorowy przewodniczący Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Marek 
Procyszyn, przewodniczący WZ LZS w 
Opolu oraz Danuta Sobera, dyrektor 
Ze spo łu Szkół w Prószkowie. Atrakcją uro-
czystości otwarcia był pokaz jazdy na moto-
cyklach crossowych zawodników Hawi 
Racing Team: Andrzeja Gruntowskiego i 
Grzegorza Michułki. Młode piłkarki chętnie 
skorzystały z możliwości przejażdżki tymi 
wspaniałymi maszynami. 

Rewelacją turnieju był niewątpliwie 
zespół Rolnika Biedrzychowice, który 
dotarł do finału, pierwszego w historii klubu. 
Tu jednak musiał uznać wyższość drużyny 
Medyka Konin. Uległ mu 5:0. Opiekunka 

„Rolnika” Emilia Pawłowska była bardzo 
zadowolona z występu swoich podopiecz-
nych. – Dziewczęta z Konina trenują pięć 
razy w tygodniu, my tylko raz – stwierdziła. 
– Były faworytkami całego turnieju i zasłuże
nie wygrały. Srebro i tak jest bardzo dużym i 
historycznym osiągnięciem naszych piłkarek.

W starciu o brązowe medale pomiędzy 
„Tytanem” a Gimnazjum w Barczewie padł 
remis 1-1. O trzecim miejscu decydowała 
więc seria rzutów karnych, którą 4-3 wygra-
ły zawodniczki z Wisznic. W walce o piątą 
lokatę Gimnazjum w Drobinie spotkało się 
z KS Michałowo. Jednostronny mecz 5-0 
wygrały dziewczęta z Michałowa. W całym 
turnieju rozegrano 15 meczów, w których 
padło 67 bramek. 

Wyniki X finału
1. KKPK Medyk Konin
2. LKS Rolnik Biedrzychowice
3. GLKS Tytan Wisznice
4. Gimnazjum Nr 1 w Barczewie
5. KS Michałowo
6. Gimnazjum w Drobinie
7. LKS Odrzanka Dziergowice

Najlepszą zawodniczką turnieju wybra-
no Magdalenę Szaj z Gimnazjum w Bar-
czewie, „królową” strzelców została Olga 
Bo gu szewska (10 bramek) z „Tytana”, naj-

aktywniejszą zawodniczką okazała się 
Agata Sobkowicz z „Rolnika”, a najlepszą 
bramkarką Agnieszka Gizler z „Medyka”. 
Puchar Fair Play otrzymały dziewczęta z 
KS Michałowo.

Turniej był niezwykle wyczerpujący, trwał 
10 dni i to w czasie najgorętszych lipcowych 
upałów. Organizatorzy nie chcąc nadwyrę-
żać zdrowia dziewcząt przesuwali godziny 
spotkań, zapewnili im codzienne wizyty na 
basenie, dbali o nie i chuchali. Tak dosko-
nałą opiekę zapewnili dziewczętom przede 
wszystkim Łukasz Procyszyn, dyrektor 
sportowy finałów i Danuta Sobera, dyrek-
torka szkoły w Prószkowie.

– Niewątpliwie był to ciekawy turniej, 
świetnie zorganizowany. Miło było patrzeć, 
jak w miarę upływu czasu dziewczęta się inte
grują, zaprzyjaźniają. Kibicują sobie wza
jemnie. Na uroczystości zakończenia imprezy 
panowała wspaniała atmosfera. Cieszyły się i 
wygrane i przegrane – podsumowuje turniej 
Helena Koziej. – Turniej, który ma już 10 
lat pokazuje, że kobieca piłka nożna świetnie 
się rozwija, że mamy utalentowane młode 
piłkarki. Szkoda, że wiele z nich później 
rezygnuje z uprawiania piłki nożnej, bo w ich 
okolicy nie ma „dorosłych” klubów dla pań. 
Tutejszemu ośrodkowi szkoleniowemu marzy 
się otwarcie klasy dla dziewcząt. Będziemy 
trzymać kciuki by się one spełniły.

Prószków 2010
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Łaciata Przygoda  
w Mlecznej Dolinie

Doili sztuczną krowę, łazili po deskach 
w łaciatych portkach, zostali „zakol-

czykowani”, opili się produktów mlecz-
nych. To tylko kilka rzeczy jakie robili uczest-
nicy Ogólnopolskiego Zlotu LZS pod hasłem 
„Łaciata Przygoda w Mlecznej Dolinie”, który 
odbył już po raz drugi w Wojewodzinie 
(5-8 sierpnia br.). Organizatorami zlotu byli 
m.in.: Ministerstwo Sportu i Turystyki, KZ 
LZS, Podlaskie Zrzeszenie LZS, Spółdzielnia 
Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie i lokalne 
władze. Otwarcia zlotu dokonali: Elżbieta 
Skalimowska – wiceprzewodnicząca Podla-
skiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku i 
Stanisław Szleter – wójt Gminy Grajewo. 
Pierwszy dzień imprezy miał charakter inte-
gracyjny. Było więc ognisko, wspólne śpie-
wy, degustacja swojskiego jadła, pogadanka 
o tym, że warto pić mleko. Odbyły się też 
trzy konkurencje, w których trzeba było 
mieć sokole oko i giętki umysł: strzelanie z 

wiatrówki, turniej szachowy i turniej war-
cabowy. Atrakcją wieczoru było też spo-
tkanie z grupą rekonstrukcyjną z Grajewa 
– uczestnicy mieli możliwość przejażdżki 
samochodami i motocyklami z okresu II 
wojny światowej. Duże wrażenie szczególnie 
na najmłodszych uczestnikach zlotu wywar-
ła niespodziewana wizyta „Wilka”, który 
przejechał na motorze i wręczył tort imieni-
nowy jednej z uczestniczek imprezy. Drugi 
dzień uczestnicy rozpoczęli od zwiedza-
nia Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w 

Grajewie – największej spółdzielni mleczar-
skiej w Polsce, producenta znanych marek 
Łaciate, Milko i Mazurski Smak. Warto 
nadmienić, że codziennie podczas śniadań 

i kolacji zapewniono uczestnikom degu-
stację mlecznych produktów, o co zadba-
li wspaniali gospodarze Zespołu Szkół w 
Wojewodzinie – państwo Zdzisława i Karol 

Choynowscy. Następnie odbył się blok 
rekreacyjno-sportowy „na zielonej łące”. 
Drużyny rywalizowały w dojeniu krowy, 
rzucie na celność w okno mleczarza, mlecz-
nej sztafecie, w zabawnych łaciatych port-
kach i mlecznych walecznych. Odbyło się 
także „kolczykowanie” uczestników, po któ-
rym całe „stado” wyjechało do Augustowa. 
Kameralne rejsy katamaranami na Rospudę 
zachwyciły wszystkich. 

Trzeciego dnia „zlotowicze” złożyli 
wizytę w gospodarstwie państwa Reginy 

Wojewodzin 2010
Ogólnopolskie Zloty Rodzinne
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i Jana Zawadzkich ze wsi Ciemnoszyje, 
gdzie zapoznali się ze specyfiką gospodar-
stwa nastawionego na produkcję mleka. 
Potem na kładce edukacyjnej w Kurowie, 
gdzie swoją siedzibę ma Narwiański Park 
Narodowy podziwiali meandrującą tu rzekę 
Narw oraz walory przyrodniczo–krajobra-
zowe parku. Potem pojechali do Tykocina, 
najstarszego miasta na Podlasiu, w któ-
rym niegdyś bywali królowie. Zwiedzili 
m.in. Synagogę Wielką i Małą – Dom 
Talmudyczny. Wieczorem rywalizowali w 
konkursie wiedzy o Mlecznej Dolinie. 

Zlot okazał się fantastyczną zabawą w 
gościnnej krainie mlekiem płynącej – na 
zakończeniu i podsumowaniu impre-
zy wszyscy mieli uśmiechnięte i rado-
sne twarze. Najlepsi w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali pamiątkowe 
medale. Wszystkie rodziny, indywidu-
alne osoby, a w szczególności najmłod-
si otrzymali upominki ufundowane przez 
Edmunda Borawskiego – prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w 
Grajewie i Krzysztofa Waszkiewicza – 
burmistrza miasta Grajewo. Uroczystego 
zamknięcia zlotu dokonała Helena Koziej 
– dyrektor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Następnego dnia wielu uczestników zlotu 
wybrało się także na wycieczkę do Trok i 
Wilna. 

Ogółem w Zlocie uczestniczyło 75 osób 
(20 rodzin, w tym 20 dzieci i młodzieży, 12 
osób indywidualnych,), a komandorem był 
Jacek Szeszko.

A teraz o wynikach sportowych. Ry -
wa lizowało 6 drużyn, w tym drużyna – 
„Rodzina Mlekpolu”, której wynik nie był 
brany pod uwagę przy klasyfikacji woje-
wódzkiej. Turniej szachowy wygrał Albin 
Kiedrowski (Pomorskie/Dol no śląskie), 
warcabowy Andrzej Matej ski (Pod kar-
packie), strzelanie z wiatrówki Krzysztof 
Szklarzewski (Rodzina Mlek polu), doje-

nie krowy – Lubelskie, rzut w okno 
mleczarza – Podkarpackie, łaciate port-
ki – Rodzina Mlekpol-u, mleczną szta-
fetę – Podkarpackie, „mleczni waleczni” 
– Podlaskie, konkurs wiedzy o Mlecznej 
Dolinie – Zygmunt Mularz (Podkarpackie). 

Do zobaczenia za rok!

Klasyfikacja generalna:
1. Województwo Podkarpackie
2. Województwo Podlaskie
3. Województwo Lubelskie
4. Województwo Pomorskie/Dolnośląskie
5. Województwo Mazowieckie – KZ LZS 
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Przy okazji plebiscytu na najlepszych spor-
towców i trenerów Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe warto przypomnieć kilku 
sportowców z przeszłości, którzy na takie 
miano w pełni zasłużyli. Niewątpliwie był 
nim Ireneusz Paliński. Zmarł 4 lata temu. 
Był czołowym polskim ciężarowcem w 
latach 50. i 60. ubiegłego wieku, mistrzem 
olimpijskim z Rzymu (1960) i brązowym z 
Tokio (1964), mistrzem świata z 1961 roku 
i czterokrotnym wicemistrzem (1959, 1962, 
1963 i 1966) oraz raz brązowym medali-
stą (1958). Miał w dorobku osiem meda-
li mistrzostw Europy – jeden złoty, sześć 
srebrnych i jeden brązowy, a także osiem 
tytułów mistrza Polski. Ten pochodzący 
z małej wioski pod Ciechanowem siłacz 
w 1961 roku wygrał plebiscyt „Przeglądu 
Sportowego” na najlepszego sportow-
ca Polski. Reprezentował LZS Ciechanów. 
Joachim Halupczok, wspaniały kolarz, kan-
dydat na wielkiego mistrza szosy zmarł w 
wieku 26 lat (1994 r.), reprezentował barwy 
LKS Ziemia Opolska. Był wszechstronnie 
uzdolniony, wygrywał w jeździe na czas, 
drużynowo, w wyścigach parami i zawodach 
górskich. Był wicemistrzem olimpijskim i 
mistrzem świata amatorów. W 1990 roku 
przeszedł na zawodostwo. Niestety wykry-
to u niego arytmię serca i musiał rozstać 
się z kolarstwem. Grywał towarzysko w 
piłkę nożną – zmarł podczas rozgrzewki 
przed meczem. Najlepszy sportowiec Polski 
w 1989 roku. Na liście tych najlepszych 

najwięcej jest chyba właśnie kolarzy. Należy 
do nich również Stanisław Szozda, repre-
zentant m.in. LZS Prudnik i LKS Ziemia 
Opolska. 2-krotny srebrny medalista olim-
pijski w wyścigu drużynowym na 100 km 
(Monachium i Montreal), 5-krotny meda-
lista mistrzostw świata (dwa razy złoto w 
drużynie, dwa razy brąz oraz raz indywidu-
alne mistrzostwo – 1973 rok). Triumfator 
wyścigu Pokoju w 1974 roku. Jego wielki 
rywal Ryszard Szurkowski zaczął jeździć na 
rowerze w LZS Milicz. Podobnie zaczynali 
inni znani i utytułowani kolarze: Stanisław 
Sypytkowski (LKS Zjednoczenie Olsztyn), 
Grzegorz Zamana (LKS Prim Ełk), Piotr 
Wadecki (LKS Melexer Elbląg), Zbigniew 
Spruch (LKS Trasa Zielona Góra), Benedykt 
Kocot (LZS Ziemia Opolska) – tor. Niewiele 

osób wie, że Andrzej Grubba, mistrz celu-
loidowej rakietki, nauczył się jej odbijać w 
LKS Agro Kociewie Stargard Gdański, a w 
ogóle był najpierw utalentowanym szczy-
piornistą i oszczepnikiem w LZS Zelgoszcz 
(jego ojciec był działaczem LZS), „wieśnia-
kiem”, jak mówił o nim Leszek Kucharski 
był także tenisista Stefan Dryszel (LZS 
Stanica). Największym osiągnięciem żeglar-
stwa w LZS, tak nietypowej dyscypliny dla 
Zrzeszenia, tytułem wicemistrza świata 
w klasie Finn (1982) może pochwalić się 
Henryk Blaszka, który reprezentował LZS 
Kiekrz. Inne wybitne zawodniczki i zawod-
nicy to – lekkoatleci Justyna Bąk (Znicz 
Biłgoraj), Lidia Chojecka (WLKS Siedlce), 
Paweł Czapiewski (Lubusz Słubice) czy 
Paweł Januszewski (Ogrodnik Pyrzyce), 
który wciąż jest rekordzistą LZS w biegu 
na 400 m ppł; zapaśnicy – Dariusz i Piotr 
Jabłońscy (Gryf Cement Chełm), łucznicz-
ka – Katarzyna Klata (Mazowsze Teresin), 
podnoszenie ciężarów – Ewa Kuraś (LZS 
Bartoszyce) czy Dariusz Osuch (Znicz 
Biłgoraj). Osobne miejsce na tej liście zajmują 
świetni piłkarze. Hubert Kostka, znany nie-
gdyś bramkarz ciągle przechowuje legityma-
cję LZS Markowice, Antoni Szymanowski 
z „Orłów” Górskiego debiutował w bar-
wach LZS Tomasovia Tomaszów Lub., Jerzy 
Brzęczek w LZS Olimp Truskolasy, Dariusz 
Kubicki pobierał piłkarskie nauki w LZS 
Meblarz Nowe Miasteczko.

To historia. Mamy nadzieję, że obecni 
zawodnicy reprezentujący Ludowe Zespoły 
Sportowe dopiszą do niej dalszy ciąg i po 
latach, tak ktoś o nich będzie pisał.

Rozmowa z Wacławem Hurko, 
wiceprzewodniczącym Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS

– Już od wielu lat nie organizowaliśmy 
żadnego plebiscytu na najlepszych spor-
towców i trenerów. Dlaczego teraz? 

– Ponieważ jest takie zapotrzebowanie. 
Z przerwami plebiscyt organizowany był 
do 2004 roku, w tym obok „dziesiątek” 
roku wybieraliśmy sportowców np. 50–lecia 
i 60–lecia. Przerwy najczęściej związane 
były z najtrudniejszym dla nas okresem 
początku lat dziewięćdziesiątych, w tym 
również z brakiem możliwości wydawa-
nia „Wiadomości Sportowych”. Dziś, gdy w 
miarę ustabilizowały się warunki naszego 
działania, gdy określono zasady finanso-
wania sportu wyczynowego i masowego, 
gdy zawodnicy zrzeszeni w naszych klu-
bach odnoszą sukcesy warto o nich gło-
śno mówić. Trzeba ich promować, docenić 

wysiłek i osiągnięcia. Pomysł powrotu do 
plebiscytu zrodził się na jednym z naszych 
elzetesowskich spotkań i Rada Główna go 
podchwyciła. Tym bardziej, że takie plebi-
scyty są organizowane w województwach, 
powiatach czy gminach. Pokażmy więc tych 
najlepszych na arenie ogólnopolskiej.

– Jak wygląda regulamin konkursu?
– Wybierać będziemy 10 najlepszych 

sportowców i 10 trenerów, oraz 5 nadziei 
olimpijskich (a olimpiada już w 2012 roku). 
Prawo do zgłaszania kandydatów mają w 
pierwszej kolejności wojewódzkie zrzesze-
nia – typują każde po 3 zawodników i 
trenerów. Kandydatów można też zgłaszać 
indywidualnie na kuponie, który zamie-
ścimy w internecie i w „Wiadomościach 
Sportowych”. Następnie Kapituła, spośród 
nominowanych wybierze 10 najlepszych 
sportowców i trenerów oraz wskaże nadzie-
je olimpijskie. Na kuponie będzie rubryka, 
w której trzeba uzasadnić zgłoszenie, czyli 
pokazać osiągnięcia kandydata.

– Więc to Kapituła decydować będzie o 
kolejności w tym plebiscycie?

– To pierwszy po latach ogólnopolski 
plebiscyt więc chcieliśmy go uczynić jak 
najprostszym. Nie wiemy na razie jaki 
będzie odzew na nasz pomysł. Być może w 
przyszłości wybierać będą wszyscy człon-
kowie, i nie tylko oni, poprzez głosowanie 
w internecie, a Kapituła, po konsultacjach z 
województwami, stworzy listę kandydatów. 

– Czyli w razie czego „wszystkie gromy” 
spadną na Kapitułę?

– Myślę, że jej skład gwarantuje bezstron-
ność, a na jednym z pierwszych posiedzeń 
opracujemy zasady wyboru, czyli punktację. 
Dlatego tak ważne jest, żeby przy zgłaszaniu 
kandydatów obszernie uzasadnić ich wybór i 
opisać sukcesy. Przypominam, że regulamin 
konkursu jest na naszej stronie interneto-
wej, podobnie jak regulamin prac Kapituły. 
Czekamy na zgłoszenia. Najlepszych z naj-
lepszych poznamy w grudniu.

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców LZS

Najlepsi z najlepszych
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18 lipca br. na stadionie GKS „Perła” 
w Telatynie zorganizowano festyn 

sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzie-
ży, było to także XII Święto Sportu Powiatu 
Tomaszowskiego. Choć słońce piekło nie-
miłosiernie, po boisku biegało, skakało i 
grało w piłkę setki młodych ludzi. Świetnie 
się bawili, choć walczyli też o punkty dla 
swoich gmin, o medale i dyplomy. Bo prze-
cież wysiłek fizyczny musi być nagrodzony, 
bo pot wylany na bieżni czy boisku ma 
zachęcać a nie zniechęcać do uprawiania 
sportu. Dobrze o tym wiedzą działacze LZS, 
więc nadają imprezom sportowym godną 
oprawę. Tak też było w Telatynie.

W zawodach wzięło udział ponad 1000 
zawodniczek i zawodników reprezentują-
cych 11 miast i gmin powiatu tomaszow-
skiego. Ich zmagania obserwowali licznie 
przybyli mieszkańcy gminy, oraz zaprosze-
ni goście m.in. poseł Wojciech Żukowski, 
Józef Poterucha przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie. 
Obecne były władze powiatu z przewodni-
czącym rady Janem Dawidowskim i sta-
rostą Janem Kowalczykiem, a także wój-
towie gmin, w tym Edward Suski, wójt 

Telatyna. Głównym organizatorem zawo-
dów było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Lublinie, GKS „Perła” Telatyn oraz Urząd 
Gminy w Telatynie, Starostwo Powiatowe 
w Tomaszowie Lub. a także Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Tomaszowie Lub. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów czuwał 
Jan Kijko, szef powiatowego Zrzeszenia.

Najwcześniej swoje zmagania, bo o 6 
rano zaczęli... wędkarze. W komunikacie 
końcowym podano, że zwyciężył Krzysztof 
Mandziar (Rachanie) – niestety nie poda-
no ile ryb (rybek?) udało mu się wyłowić. 
W kilku dyscyplinach sportowcy walczy-
li o mistrzostwo powiatu. I tak mistrzem 
powiatu w piłce nożnej mężczyzn LZS na 
rok 2010 została drużyna Sparty Wożuczyn, 
która otrzymała puchar ufundowany przez 
Stanisława Palaka – szefa firmy Palak-
Ubezpieczenia. Zawody piłki nożnej kobiet 
wygrała drużyna dziewcząt z gminy Jarczów, 
zdobywając puchar ufundowany przez prze-
wodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia 
LZS Jana Kijko. Mistrzem powiatu LZS 
mężczyzn na rok 2010 w piłce siatkowej 
została ekipa „Perły” Telatyn a okazały 
puchar dla najlepszych siatkarzy ufundowa-
li Justyna i Sławomir Przybysz, właściciele 
Przedsiębiorstwa Przewozowo-Handlowego 
„CONVOY”. Cieszy to, że miejscowe firmy 
wspierają sport. Rozegrano także biegi na 
400, 800 i 1200 metrów, skok w dal, a także 

rzut lotką, wielobój rodzinny, sztafetę spraw-
nościową, trójbój dla władz samorządowych 
oraz turniej tenisa stołowego. W bardzo 
emocjonującej konkurencji przeciągania 
liny wśród kobiet wygrała drużyna repre-
zentująca miasto i gminę Tyszowce, wśród 
mężczyzn najlepsi byli siłacze z Rachań, a 
wyciskanie odważnika 17,5 kg wygrał Jacek 
Kwarciany Tyszowce.

W klasyfikacji końcowej zwyciężyła 
gmina Rachanie, przed Telatynem i mia-
stem i gminą Tyszowce. Festyn sfinanso-
wano ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, samorządów gminnego i powia-
towego, sponsorów i współorganizatorów. 
Organizatorzy wszystkim uczestnikom 
zapewnili gorący posiłek (choć pewnie 
większość z nich, ze względu na skwar 
wolałaby polewanie wodą).

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Jak już informowaliśmy trwa konkurs Ministra Sportu i Turystyki na najciekawszą inicjatywę z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. W całej Polsce zgłoszono do oceny  
106 imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Najwięcej propozycji zgłoszono z woj. lubelskiego  
– 20 i świętokrzyskiego – 16. Poniżej krótkie relacje z Telatyna i z Ociesęk, które startują w tym konkursie.

11 lipca w Ociesękach 
br. odbył się II 

Piknik Strażacki połą-
czony z zawodami spor-
towymi. Impreza zaczęła 
się od mszy w kościele 
parafialnym, następnie 
na plac przy miejscowej 
szkole wyruszyła parada 
z udziałem Kieleckiego 
Szwadronu Kawalerii oraz orkiestry stra-
żackiej. Mimo niewyobrażalnego upału 
udział w imprezie wzięło ok. 700 osób. 
A było co oglądać i w czym uczestni-
czyć. Kawalerzyści zaprezentowali wspania-

ły pokaz „300 lat jazdy polskiej”. Strażacy 
z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach w 
efektowny sposób przedstawili jak rato-
wać ludzi z wysokich pięter (40-metrowy 
podnośnik wzbudzał zachwyty najmłod-

szych uczestników imprezy), ratownicy 
medyczni uczyli jak udzielać pierwszej 
pomocy. Odbyły się także pokazy tresury 
psów policyjnych (komenda Miejska Policji 
w Kielcach), walk zapaśniczych i sumo. 
Młodzież i dorośli mogli wziąć udział w 
licznych konkursach – wiedzy pożarniczej 
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kuli-
narnym na „Najlepszą potrawę regionalną 
gminy Raków”. Dużym zainteresowaniem 
najmłodszych uczestników pikniku cieszy-
ły się warsztaty artystyczne z malarstwa, 
rzeźby i bukieciarstwa. Dzieci i młodzież 
pokazały na scenie swoje umiejętności 
wokalne, taneczne i aktorskie. Rozegrano 
także turniej łuczniczy o nagrodę Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, turniej 
warcabowy i zawody w paintballu. Atrakcją 
był występ Małgosi Główki, laureatki pro-
gramu TVP „Śpiewaj i walcz”.

Telatyn
Od wędkowania do biegania

Ociesęki
Upalny piknik
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W dniach 9-11 sierpnia br. Odbył się 
w Giżycku III Ogólnopolski Turniej 

Młodzików i Młodziczek LZS w Zapasach. 
Organizatorem imprezy było Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS 
i Urząd Miejski w Giżycku. Klasyfikację 
drużynową wygrała Cartusia Kartuzy przed 
Orlikiem Wierzbica i Bielawianką Bielawa. 

Młodzi zapaśnicy walczyli o medale i pu-
chary ufundowane przez Jolantę Piotrow-
ską, burmistrza Giżycka. Żeby wygrać swoją 
wagę, każdy z zawodników musiał stoczyć 
walki w stylu wolnym i klasycznym Trud-
no mówić o poziomie zawodów czy formie 
zawodników, bo przecież startowały dzieci. 
Ale woli walki, zaangażowania, radości z 
uczestniczenia w ogólnopolskiej imprezie, 
i emocji było tyle, że obdarzyć nimi można 
było kilka turniejów seniorskich.

Przypominamy, że takie turnieje już kie-
dyś były organizowane, ale brak funduszy 
spowodował ich przerwanie trzy lata temu. 
A służą one przede wszystkim popularyza-
cji zapasów w najmłodszych grupach wie-
kowych. Ponadto mistrzowie „rodzą się” 
w czasie rywalizacji sportowej i tej od naj-
młodszych lat nie powinno brakować.

Wszyscy mogli skosztować wojskowej 
grochówki z kuchni polowej, skorzystać 
ze ścianki wspinaczkowej, przeżyć emocje 
w trakcie 8-metrowego zjazdu na linie lub 
zwiedzić miasteczko ruchu drogowego. Na 
zakończenie odbyła się dyskoteka na wol-
nym powietrzu, a wspaniała zabawa trwała 
do godz. 1.00 w nocy.

Gośćmi pikniku byli m.in. poseł Mirosław 

Pawlak, wicemarszałek województwa Zdzi-
s ław Wrzałka, wicewojewoda świętokrzy-
ski Piotr Żołądek i zastępca wójta gminy 
Raków Jadwiga Milewicz.

Impreza została dofinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Patronat Honorowy objęli 
Marszałek Województwa oraz Wojewoda 
Świętokrzyski, a patronat medialny gazeta 
Echo Dnia. Organizatorami byli m.in. miej-
scowa OSP, GLKS Madej w Rakowie oraz 
Urząd Gminy w Rakowie i Centrum Kultury 
Fizycznej i Rozwoju Lokalnego. 

W dniach 14-26 sierpnia 2010 r. od-
będzie się I edycja Młodzieżowych 

Igrzysk Olimpijskich (MIO) w Singapurze. 
W igrzyskach wezmą udział sportowcy w 
wieku 14-18 lat. Program sportowy zorgani-
zowano na wzór nowożytnych igrzysk olim-
pijskich i obejmuje 26 dyscyplin sportowych 
oraz część edukacyjno-kulturalną. Na Mło-
dzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Sin-
gapurze reprezentować nas będzie 43 mło-
dych sportowców w 17 dyscyplinach sporto-
wych. W każdej indywidualnej dyscyplinie 
startuje tylko 16 sportowców. Do reprezen-
tacji Polski zakwalifikowali się przedstawi-
ciele klubów naszego Zrzeszenia. W pod-
noszeniu ciężarów Milena Kurczyńska z 
UOLKA Ostrów Maz. i Patryk Słowikowski 
Mazovia Ciechanów. W lekkoatletyce: San-
dra Malinowska – rzut młotem – LLKS Po-
morze Stargard, Aneta Rydz – skok wzwyż 

– ZTE Radom, Aneta Wloka – pchnięcie 
kulą – LUKS Podium Krup, Sebastian Do-
bkowski – rzut młotem – ŁLKS Prefabet 
Śniadowo Łomża, Wojciech Praczyk – rzut 
dyskiem – Uczniak Szprotawa, Sebastian 
Wiszniewski – 400 m – LKS Olimpic Szcze-
cin, Adrian Józefowicz – trójskok – MKS 
Durasan Płońsk. Kolejny zawodnik to Ma-
ciej Jaworski – łucznictwo – Czarna Strzała 
Bytom. W kolarstwie reprezentować nas bę-
dzie Monika Żur – Luboń Skomielna Biała, 
a w jeżdziectwie Wojciech Dahlke – BKS 
Kłos Budzyń, oraz Marcin Anikiej, wycho-
wanek Dariusza Skiby – taekwondo olimpij-
skie – ULKST Borne Sulinowo. 

Sporo czasu wymagało znalezienie przy-
należności klubowej powołanych zawodni-
ków a przecież to wielki dorobek klubów i 
dobrze by było, aby obok nazwiska zawodni-
ka był wymieniany klub i nazwisko trenera 

wychowawcy. To nic nie kosztuje a wiedziała 
by cała sportowa Polska skąd pochodzą za-
wodnicy i kto ich szkoli. 

Od wielu lat tych informacji brakuje przy 
kadrach narodowych, kadrach powoływa-
nych na międzynarodowe imprezy.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom ich 
trenerom oraz działaczom awansu do składu 
oraz życzymy sukcesów na arenach olimpij-
skich w Singapurze – a do władz sportowych 
zwracamy się z apelem o umieszczanie nazw 
klubów i nazwisk trenerów wychowawców.

Ociesęki
Upalny piknik

III Ogólnopolski Turniej Młodzików  
i Młodziczek LZS w Zapasach
Giżycko 2010

Nasi na igrzyskach w Singapurze

Pożegnanie naszych olimpijczyków

Dziewczyny na medal

W zakończonych w Sarajewie, mis-
trzos twach Europy kadetów i kade-
tek reprezentanci Polski zdobyli dwa 
medale. Ze złotem do kraju wróciła 
Paula Kozłow, zawodniczka Podlasia 
Białystok, a ze srebrnym krążkiem 
Sandra Kaźmierowska z Tęczy Środa 
Wielkopolska. W klasyfikacji drużyno-
wej w rywalizacji dziewcząt Polska zajęła 
trzecie miejsce.

Szesnastoletnia Kozłow rywalizowała 
w kategorii do 46 kg. Wygrała wszyst-
kie cztery pojedynki, w których stra-
ciła tylko jeden punkt. Piętnastoletnia 
Kaźmierowska w wadze do 56 kg 
wygrała trzy walki i przegrała w finale 
z Ukrainką Tatianą Kit. Piąte lokaty, po 
porażkach w walkach o brązowe meda-
le, zajęły: Dominika Grabarczyk (40 
kg), Weronika Sikora (43 kg) i Natalia 
Lubowska (60 kg).
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Rywalizowali aż w piętnastu konkuren-
cjach drużynowych i dziesięciu indy-

widualnych. Ich profil był bardzo zróżni-
cowany, bo można było spróbować swoich 
sił zarówno w koszykówce czy lekkoatle-
tyce, ale również w przenoszeniu worków 
z piaskiem, dojeniu sztucznej krowy czy 
przerzucaniu opony. Było ich 1500. Gdzie? 
W Rejowcu Fabrycznym. Tu 25 lipca 2010 
r. odbyły się XI Wojewódzkie Igrzyska 
Sportowo-Rekreacyjne LZS. W sumie 
wystartowało 17 reprezentacji powiatów 
województwa lubelskiego, w skład któ-
rych wchodzili zawodnicy z 58 miast i 
gmin. Po raz trzeci najlepszą okazała się 
reprezentacja powiatu tomaszowskiego, a 
wśród gmin wygrały Tyszowce. Zmagania 
zawodników oglądami m.in. poseł Marian 
Starownik, marszałek województwa lubel-
skiego Krzysztof Grabczuk, członek zarzą-
du województwa Arkadiusz Bratkowski 
oraz Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
ZK LZS. Przybyli też starostwie, burmistrzo-
wie i wójtowi startujących reprezentacji.

Tradycyjnie najwyższa frekwencja była w 
piłce nożnej i koszykówce. Szczególne słowa 
uznania należą się futbolistom. Warunki 
były fatalne. Deszcz padający poprzednie-
go dnia sprawił, że murawa była mocno 
nasiąknięta wodą, a piłka często stawała w 
kałużach wody. Walczyli dzielnie, pokazując 
„lwi pazur”.

Atmosfera w Rejowcu była wspaniała, 
wszyscy chwalili organizację i podkreśla-
li, że tutejsze obiekty sportowe należą do 

jednych z najlepszych w województwie. 
Zadbane trybuny, szybka bieżna, ładne 
korty tenisowe. – Organizacja Igrzysk jest 
dużym wyróżnieniem dla całego miasta oraz 
świetną okazją do promocji. W tym roku 
nie nastawialiśmy się na wielki sukces spor
towy. Na razie zbieramy doświadczenia, ale 
w przyszłym roku postaramy się powalczyć 
o wyższe miejsce – powiedział Stanisław 
Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego.

Szczególne uznanie należy się zawodni-
kom z Annopola. Kilka tygodni temu cała 
gmina Annopol zmagała się z powodzią. Na 
chwilę zapomnieli o bieżących problemach i 
przyjechali walczyć o sportowe laury. Choć 
ostatecznie Annopol zajął odległe miej-
sce, to każdy go reprezentujący mógł czuć 
się wygrany. Józef Poterucha, przewod-
niczą lubelskiego Zrzeszenia, na każdym 
kroku podkreślał, że „To nie są zawody 
dla sportowców z pierwszych stron gazet. 
Najważniejszy jest dla nas element masowo
ści. Jestem bardzo zadowolony z faktu, że z 
roku na rok w imprezie startuje coraz więk
sza liczba uczestników. To dla nas, działaczy 
jest najważniejsze. Oczywiście, te zawody są 
także po to, by wyłonić naszych przedstawi
cieli na igrzyska ogólnopolskie. Wyślemy tam 
najlepszych i powalczymy o podium.

Ważnym elementem tych igrzysk był 
także udział w nich samorządowych urzęd-
ników. I nie przyjechali do Rejowca, po to 
by oglądać zawody z trybun. Wielu z nich 
stanęło w sportowe szranki, i wcale nie trak-
towali tej rywalizacji z przymrużeniem oka.

K o n k u r e n c j e  d r u ż y n o w e
Piłka nożna mężczyzn: Stary Zamość. 

Piłka nożna kobiet: Zamość. Siatkówka 
kobiet: Leśniowice. Siatkówka męż-
czyzn: Ryki. Siatkówka plażowa kobiet: 
Racha nie. Siatkówka plażowa mężczyzn: 

Ja błoń. Koszykówka kobiet: Wierz bica. 
Koszykówka mężczyzn: Lubartów. Prze-
ciąganie liny kobiet: Zamość. Prze cią-
ganie liny mężczyzn: Tomaszów Lubelski. 
Sztafeta sprawnościowa: Racha nie. Prze-

no szenie worków z piaskiem: Sitno. 
Czwór bój dla władz samorządów gmin-
nych: Dzierzkowice. Czwórbój dla władz 
samorządów powiatowych: Włodawa. 
Wielobój rodzinny: Wierzbica.

Klasyfikacja końcowa:
 Gminy: 1. Tyszowce, 2. Rachanie, 
3. Wierzbica, 4. Sitno, 5. Telatyn,  
6. Dęblin, 7. Rejowiec Fabryczny,  
8. Hanna, 9. Zamość, 10. Miączyn.
 Powiaty: 1. Tomaszów Lubelski, 
2. Chełm, 3. Zamość, 4. Ryki,  
5. Włodawa, 6. Kraśnik, 7. Parczew,  
8. Lubartów, 9. Lublin, 10. Hrubieszów.

XI Wojewódzkie Igrzyska Sportowo-Rekracyjne LZS
Rejowiec Fabryczny

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Lubelskie
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Miączyn po raz trzeci był gospodarzem 
Święta Sportu Powiatu Zamojskiego, 

XI Powiatowych Igrzyska LZS Mieszkańców 
Zamojskiej Wsi. Odbyły się one 18 lipca 
br. na obiektach sportowych Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej. Zarówno boisko, jak i 
budynki obu szkół to na wskroś nowoczesne 
obiekty posiadający klasopracownie, biblio-
tekę, pracownię komputerów oraz stołówkę. 
Patronat honorowy nad zawodami objął 

Arkadiusz Bratkowski, członka zarządu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, a także mieszkaniec Miączyna. 

– Ta forma zawodów sportowych przy
jęła się w naszym środowisku – stwierdził 
Arkadiusz Bratkowski. – Ich głównym celem 
jest popularyzacja sportu i rekreacji, podno
szenie sprawności fizycznej dzieci i młodzie
ży, ale także osób dorosłych. To także okazja 
do spotkań przyjaciół, aktywnego spędzania 
wolnego czasu w gronie rodzinnym, na co 

nie zawsze mamy czas na co dzień, a także 
odkrywania nowych sportowych talentów. 

W piętnastu konkurencjach drużynowych 
i siedmiu indywidualnych rywalizowało 
1020 zawodniczek i zawodników repre-
zentujących 15 gmin powiatu zamojskiego. 
Swoich sił można było spróbować zarówno 
w tak prestiżowych dyscyplinach jak koszy-
kówka czy lekka atletyka, ale również w tych 
nieco bardziej „egzotycznych”, np. przeno-
szenie worków z piaskiem czy przerzucaniu 
opony traktorowej.

W ramach igrzysk 10 lipca br. w Mokrem 
odbyły się także zawody strażackie młodzie-
żowych drużyn OSP – dziewcząt i chłopców, 
w których startowało 300 osób.

Organizatorem imprezy było Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Zamościu przy współ-
udziale Powiatu Zamojskiego, Urzędu Mar-
szałkowskiego w Lublinie, Zamojsko-Roz-
toczańskiego Związku Gmin w Za mościu 
i licznych sponsorów, w tym Totalizatora 
Sportowego.

W punktacji generalnej gmin, podobnie 
jak w ubiegłym roku wygrała gmina Sitno, 
przed Zamościem i Miączynem. 

– Każdy znalazł tu coś dla siebie. Wszyscy 

się świetnie bawili – podsumował imprezę 
Józef Poterucha, przewodniczący lubelskie-
go Zrzeszania LZS. – Mnie najbardziej cieszy 
duży udział młodzieży oraz to, że na wsi i 
w małych miasteczkach mamy coraz więcej 
boisk i sal sportowych. Może nie takich, jak 
te w Miączynie, ale...

Każda drużyna czy osoba stająca na 
podium otrzymywała oprócz dyplomu 
puchar ufundowany przez władze samorzą-
dowe lub sponsorów. A byli to m.in. obec-
ni na imprezie – Bogumiła Hildebrand, 
wicestarosta zamojski, posłowie Sławomir 
Zawiślak i Wojciech Żukowski, senator 
Jerzy Chróścikowski, Henryk Mateja, sta-
rosta zamojski, Henryk Krawczuk, wójt 
gminy Miączyn. 

W Danówku, gmina Grajewo odbył się 
turniej szachowy, podczas którego 

wyłoniono mistrzów LZS województwa pod-
laskiego. Organizatorami imprezy byli m.in. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Podlaskie 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski w 
Bia łymstoku, gmina Grajewo i SM „Mlek-
pol” w Grajewie. Mistrzostwa otworzył 

wójt gminy Grajewo Stanisław Szleter. 
Mis trzostwa rozegrano systemem szwaj-
carskim – odbyło się 9 rund, podziałem 
na dwie grupy A i B. Grupę A wygrał 
Paweł Obiedziński (Maraton Łomża) a B 
– Piotr Niedbała (SP 9 Łomża). Wśród 
VIP-ów najlepszy był Tomasz Borawski. 
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli 
sześciolatek Marek Kubeł z Czartajewa i 
dziewięcioletnia Wiktoria Grzybowska z 
miejscowości Boczki – Świdrowo. 

Nagrody specjalne – przepiękne zesta-
wy kawowe Mlekpol-u trafiły do senio-
rów Janiny Kotarskiej z Łomży i Andrzeja 
Dzienisiuka z Siemiatycz. Medale wręczali 
zawodnikom m.in. Mieczysław Baszko, 
przewodniczący podlaskiego Zrzeszenia, 
Edmund Borawski, prezes Mlekpol-u. 

Na zakończenie turnieju odbyła się „naj-
smaczniejsza” jego część – degustacja jogur-
tów i innych wyrobów mlecznych.

Święto Sportu
Miączyn

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Lubelskie

Danówek
Na szachownicy

Podlaskie
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Akcja „Wygraj z Visa!” została skierowa-
na do wszystkich samorządów, które 

posiadają obiekty „Moje Boisko – Orlik 
2012”. Chodziło o to, aby w okresie trwania 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 w 
Republice Południowej Afryki zorganizo-
wać turnieje piłkarskie dla młodzieży szkół 
podstawowych rocznik 1997 i młodsi. Z 
województwa pomorskiego zgłosiło się 34 
organizatorów. W tym, Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe z Trąbek 
Wielkich. Honorowy Patronat nad turnie-
jem objął Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki 
Wielkie. Turniej rozegrano 27 czerwca br. 
Zgłosiło się 5 drużyn: LZS „Unia” Kłodawa, 
LZS „Szkuner” Kleszczewo, LZS „Orleta” 
Czerniewo, LKS „Błękitni” Sobowidz i SP 
Trąbki Wielkie. 

Zawody przebiegały w sportowej atmos-
ferze. Wszystkie mecze obfitowały w liczne 
sytuacje podbramkowe i wspaniałe para-
dy bramkarzy. Zmagania młodych piłkarzy 
przyciągnęły uwagę licznej publiczności, 
która głośnym dopingiem wspomagała swo-
ich faworytów, a dobre zagrania nagradzała 
gromkimi brawami.

Tabela końcowa: 1. LKS „Błękitni” 
Sobo widz, 2.LZS „Unia” Kłodawa, 3. LZS 
„Szkuner” Kleszczewo, 4. SP Trąbki Wielkie, 
5. LZS „Orlęta” Czerniewo.

Oprócz pucharu najlepsza drużyna otrzy-
mała oficjalne repliki piłek Adidas Jabulan.

Info i foto wkempa

26 czerwca br. w Gminie Trąbki Wielkie 
odbyły się uroczystości z okazji XX 

lecia samorządu lokalnego. Doceniając rolę 
sportu, wkład pracy społecznej działaczy 
kilkunastu osobom wręczono dyplomy 
z po dziękowaniami. Uhonorowani zo sta-
li m.in. działacze spod znaku Ludowych 
Ze społów Sportowych, którzy od 1973 dzia-
łali w Radzie Gminnego Zrzeszenia LZS, 
a od 2000 już w stowarzyszeniu Gminne 

Zrzeszenie LZS. Wyróżnieni zostali: Syl-
wes ter Maliszewski, Jan Trofimowicz jr 
– prezes GZ LZS w Trąbkach Wielkich, 
Tomasz Kempa, Roman Zielke, Jan Tro-

fi mowicz, Henryk Kinder, Marcin Masa, 
Czesław Sebzda, Ryszard Kamiński, 
Mirosław Stępowski, Wiesław Kempa, 
Ro muald Dunst oraz Ludowy Klub Spor-
towy „Orzeł” w Trąbkach Wielkich, Ludowy 
Klub Sportowy „Błękitni” Sobo widz, Ludo-
wy Klub Sportowy „Sokół” Ełganowo, a 
także Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w Trąbkach Wielkich.

Gratulujemy i życzymy zdrowia i sił w 
dalszej pracy na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej w Waszej gminie.

Info wk, foto ag

Po raz XII odbył się Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej o Memoriał 

Mariana Łubowicza. Uroczystego otwarcia 
turnieju na boisku w Rożyńsku, dokonał 
wójt gminy Ełk – Antoni Polkowski w 

obecności zaproszonych gości m.in. zastęp-
cy dyrektora Departamentu Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego – Waldemara Buszana. 

W zawodach uczestniczyły drużyny: 
Rożyńsk, Bartosze, Przykopka, Bajtkowo, 

Woszczele, Popowo, Animex Ełk, Pisanica, 
Chełchy, Biskupiec, Piotrków Trybunalski, 
Obwód Kalingradzki, Lega, Orzeł Stare 
Juchy, Jednostka Wojskowa, Skomack 
Wielki. W ½ finału Przykopka pokonała 
Pisanice 2:0, Obwód Kalingradzki pokonał 
Legę 3:0 w rzutach karnych, w regulami-
nowym czasie był wynik 0:0. W meczu o 
trzecie miejsce Lega pokonała Pisanice 1:0. 
W finale, który został rozegrany na boisku w 
Chełchach, drużyna z Przykopki pokonała 
Obwód Kalingradzki 3:2. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju uzna-
no Karola Mroczkowskiego (Przykopki), 
najlepszym bramkarzem wybrano Pawła 
Chorążego (Lega). 

Organizatorem turnieju było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale 
m.in. Warmińsko Mazurskiego Zrzeszenia 
LZS i Urzędu Gminy w Ełku. Zawody nie 
odbyłyby się bez pomocy sędziów piłkar-
skich i wolontariuszy. 

Turniej w Trąbkach Wielkich

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Pomorskie

Turniej piłkarski w Ełku

Warmińsko-Mazurskie

Docenili działaczy sportowych
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Już po raz czwarty w miejscowości 
Le chów, gm. Bieliny 1 sierpnia 2010 

roku, odbyło się Święto Sportu. W tym 
roku impreza miała szczególny charak-
ter, gdyż została połączona z 35-leciem 
Klubu LZS Lechów oraz III Powiatowym 
Turniejem Zręcznościowym. 

Od samego rana na boisku wybudowa-
nym w ramach projektu rządowego „Moje 
Boisko Orlik 2012” rozgrywano mecze w 
piłkę nożną i siatkówkę. Odbył się też bieg 
przełajowy „Szlakami Lechowa”.

O godzinie 14.00 na scenie został ustawio-
ny ołtarz i w pięknej oprawie dzięki księdzu 
proboszczowi z Makoszyna oraz oblatom ze 
Świętego Krzyża, odbyła się Msza Święta. 

Po uroczystej liturgii na scenie pojawili się 
gospodarze Święta Sportu: wójt gm. Bieliny 
Sławomir Kopacz, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Bielinach 
Magdalena Kowalczyk, prezes LZS Lechów 
Stanisław Szczykutowicz oraz sekretarz 
Artur Armata by przywitać gości i miesz-
kańców. Następnie przyszła kolej na działa-
czy LZS, których uhonorowano za wybitne 
zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej 
i turystyki na wsi. Wyróżnienia przyzna-

ło Prezydium Rady Głównej Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych w 
Warszawie. Odznaczenia wręczał przewod-
niczącego Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 
Jerzy Kula. Wyróżnieni zostali: Bogdan 
Szczykutowicz – założyciel i prezes Klubu 
LZS Sokoły w latach 1975-1981, Franciszek 
Szczykutowicz założyciel i działacz Klubu 
LZS Sokoły z tych lat, Dariusz Kot – pre-
zes Klubu LZS Sokoły z lat 1982-1988, 
Henryk Szczykutowicz – prezes Klubu LZS 
Sokoły-Orły z lat 1989-2000 oraz wielolet-
ni zawodnik i działacz sportowy, a obec-
nie zastępca prezesa do spraw sportowych, 
Dariusz Kołbuc, wieloletni zawodnik i 
działacz sportowy w LZS Lechów, a obecnie 
zastępca prezesa do spraw organizacyjnych, 
Artur Armata – obecny sekretarz Klubu 
LZS Lechów oraz obecny prezes tego klubu 
Stanisław Szczykutowicz.

Tego rodzaju wyróżnienia mają dla każ-
dego działacza i sportowca charakter wyjąt-
kowy, gdyż wynagradzają wieloletnią pracę. 
Odznaczone zostały także nasze „mistrzy-
nie”, które reprezentowały klub i gm. Bieliny 
oraz województwo świętokrzyskie na 
Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Słubicach 
(2008) i (Opolu 2009): Ewa Armata, Agata 
Szczepaniak, Grażyna Szczepaniak, Marta 
Włodarczyk, Bożena Szczepaniak, oraz 
Krystyna Szczykutowicz. 

Po tych wzruszających dla wielu chwi-
lach rozpoczęto zawody sportowe. W piłce 
nożnej pierwsze miejsce zajęła drużyna 
„Katalonia” otrzymując puchar i nagro-
dę ufundowaną przez posła Mirosława 
Pawlaka. Siatkówkę wygrali chłopcy z dru-
żyny „EDI” (nagroda wójta gminy Bieliny). 

Dodatkową atrakcją, jaką przygotował 
Zarząd LZS Lechów, finansowaną przez 
Powiat Kielce był III Turniej Zręcznościowy 
dla Dorosłych. Turniej został podzielony 
na dwie kategorie: VIP, w której wzięli 
udział urzędnicy oraz działacze LZS i kate-
goria OPEN, w której startowali mieszkań-
cy powiatu kieleckiego. W kategorii VIP 
pierwsze miejsce zajął Bogdan Gierada – 
członek Rady Powiatu Kieleckiego. 

W biegu przełajowym na 1000 m zwy-
ciężyła Iwona Łebek, wśród mężczyzn naj-
lepszy był Sławomir Piątek, a bieg dla 
dzieci wygrał Norbert Grzesik. Pod no-
szenie odważnika wygrali Krystyna Szczy-
kutowicz i Sebastian Durlej. Pchnię cie 
kulą zaś Bożena Szczepaniak i ponownie 
Sebastian Durlej. W tej konkurencji swoich 
sił spróbował także wicewojewoda Piotr 
Żołądek. Brawo urzędnicy!

W finale przeciągania liny zmierzyły się 
drużyny „Czarownice Spod Łysicy” oraz 
LZS Lechów „Mistrzynie”. Po zaciętym boju 
wygrały „Mistrzynie”. Do przeciągania liny 
w kategorii mężczyzn zgłosiło się osiem 
silnych drużyn. W finale zmierzyli się pano-
wie z drużyny LZS Lechów i „Barcelony”, 
wygrał LZS.

Organizatorzy przygotowali też wspa-
niały program kulturalny. Wystąpił zes-
pół Abada, który wykonał pokaz tańca 
Capueria. Na scenie pojawił się również 
zespół „Chichoty”, odbył się recital Dariusza 
Bernatka, zwycięzcy konkursu telewizyj-
nego „Szansa na sukces”, a także sportowe 
karaoke, które cieszyło się dużym zainte-
resowaniem młodzieży. Wieczór zakończył 
występ zespołu „Galant”.

 Organizatorami imprezy byli m.in. Sta-
rostwo Powiatowe w Kielcach, Gmina Bie-
liny, Gminne Centrum Kultury i Sportu 
oraz Zarząd LZS w Lechowie. 

 Artur Armata

Lechów – IV Święto Sportu

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Świętokrzyskie
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Gdyby w Sevres pod Paryżem obok 
wzorca metra stanął wzorzec ambitne-

go, konsekwentnego i nie poddającego się 
przeciwnością losu działacza, to musiałby 
to być Andrzej Sadlok. Tak napisała o nim 
jedna z lokalnych gazet. Bo Sadlok to taki 
działacz, który po meczu wchodzi na boisko 
i rękami układa wyszarpane korkami kępy 
trawy. Stadion i klub to drugi dom pana 
Andrzeja. I nie tylko jego.

24 lipca br. w Dankowicach uroczy-
ście obchodzono 65 lecie miejscowego 
Ludowego Klubu Sportowego Pasjonat. 
Honorowy patronat nad obchodami objął 
Roman Jagieliński, przewodniczący KZ 
LZS, który też w nich uczestniczył, podob-
nie jak wiele innych osób, m.in. Helena 
Koziej, dyrektor Biura KZ LZS, poseł 
Mirosława Nykiel, przedstawiciele stowa-
rzyszeń kultury fizycznej, samorządowcy 

szczebla wojewódzkiego, powiatowego, 
gminnego oraz delegacje zaprzyjaźnionych 
klubów sportowych. Ale było to przede 
wszystkim święto członków klubu, sportow-
ców i jego sponsorów (a tych nie brakuje) 
oraz kibiców. Wśród nich jest Jan Wojdak 
i zespół Wawele, który uświetnił obchody 
swoim koncertem. A zaczęto je od hymnu 
klubowego (Wojdak jest jego autorem). 
Wszyscy więc z przejęciem, głośno, pełną 
piersią śpiewali: 

My kochamy nasz klub,/serca swe damy 
mu,/koniczynka zabłyśnie na szczycie!/My 
kochamy nasz klub,/od kołyski po grób,/Bo 

Pasjonat – to nasze jest życie.
Maleńkie, niespełna trzytysięczne Dan-

kowice w gminie Wilamowice, same w sobie 
są uroczą miejscowością, wydawałoby się, 
niczym nie wyróżniającą się spośród innych 
podobnych sołectw na Podbeskidziu. A jed-
nak wyróżniają – mrów czą pracą wielu 
pokoleń społeczników zbudowali wspaniały 
obiekt sportowy i dochowali się kilku świet-
nych piłkarzy. Do sportowych gwiazd nale-
żą: Maciej Sadlok, stoper Ruchu Chorzów, 
który ma już na swoim koncie występ w 
podstawowym składzie reprezentacji Pol-
ski oraz Mateusz Żyła dziś GKS Tychy, 
Arkadiusz Gołąb – Raków Częstochowa 
czy Paweł Budniak – m.in. ŁKS. Wszyscy z 
tego samego rocznika. Gdy Maciej miał 10 
lat jego ojciec zorganizował w dankowickim 
gimnazjum klasę sportową dla utalentowa-
nych piłkarsko dzieci. Dlatego pan Andrzej 
tak się denerwuje, gdy słyszy, że w Polsce 
nie ma zdolnych piłkarzy. – Są. Tylko PZPN 
szuka piłkarskich talentów w dalekim świe
cie, a zapomina o chłopakach ze wsi. Tu są 
perełki. 

Ale wróćmy do jubileuszu. Podczas 
mszy św. w intencji działaczy i sportowców 
klubu, miejscowy proboszcz ks. Jan Figura, 
przyznał, że gdy przybył do Dankowic, 
nie bardzo wiedział jak podejść do tego 
„sportowego ducha” mieszkańców. Szybko 
jednak przekonał się do sportu – do spor-
tu uprawianego przez ludzi z pasją, ludzi 
oddanych swojej małej ojczyźnie. I o jego 
wychowawczej roli. Pasjonatami sportu są 
tu całe rodziny, by wymienić Bieszczadów, 
Domasików, Farugów, Maciejczyków, 
Stawowczyków czy Waluszków. Uprawiają 
sport i działają na rzecz jego rozwoju. Można 
powiedzieć dziedziczą odpowiedzialność za 
swój klub z ojca na syna i z matki na córkę. 
Dzięki ich pracy klub stał się wizytówką 
Dankowic, a godło klubowe sportowym 
znakiem jakości. Jak do tego doszło? Już w 
1945 roku na działce za dworakami powsta-
ło boisko do piłki nożnej. W tym samym 
roku grupa zapaleńców założyła LZS 
Dankowice. W 1959 roku powstał społecz-
ny komitet budowy stadionu. Zbudowali 
go z pracy własnych rąk i pieniędzy od 
Totalizatora Sportowego. Otwarcie obiektu 

odbyło się z wielką pompą w 1963 roku. Na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych klub nieco 
podupadł. W 1972 roku powrócił do wsi, 
po edukacji w Studium Nauczycielskim, 
Andrzej Sadlok. Objął posadę nauczyciela 
wf, a ponieważ był piłkarzem, podjął się 
także funkcji trenera miejscowego zespołu. 
Po sezonie 1976/1977 świętowano pierwszy 
awans do „klasy A”. W 1976 roku Andrzej 
Sadlok został prezesem klubu LZS. Jego 
największym sukcesem było przyciągnięcie 
do klubu wielu ofiarnych działaczy i plany 
rozbudowy stadionu. Słowo czyn społeczny 
było wtedy bardzo popularne w danko-
wickim klubie, nawet piłkarze zaczynali i 
kończyli trening przenoszeniem materia-
łów budowlanych. I tak mozolnie budowali 
swoje, „sportowe imperium”. W 1986 roku o 
klubie z Dankowic było głośno w kraju dzię-
ki zwycięstwu w ogólnopolskim konkursie 
redakcji „Wiadomości Sportowych” – „Pasje 
85”. Do małej wioski przybył stojący na 
czele kapituły prof. Roman Trześniowski, by 
spotkać się z grupą miejscowych społecz-
ników i wręczyć im nagrodę. Na pamiątkę 
tego wydarzenia w 1988 r. przyjęto nazwę 
„Pasjonat”.

Dziś budowany przez dziesięciolecia 
kompleks LKS Pasjonat jest prawdziwą 
perłą wśród sportowych obiektów regio-
nu. Oprócz płyty głównej, ma dwa boiska 
treningowe (w tym jedno ze sztucznym 
oświetleniem), zadaszoną trybunę, której 
projekt Andrzej Sadlok narysował wraz z 
bratem Janem widłami na drzwiach stodo-
ły, budynek klubowy, w którym mieszczą 
się m.in. szatnie i kawiarenka. Nic dziw-
nego, że rozegrano tu dziesięć oficjalnych 
spotkań międzypaństwowych z udziałem 
młodzieżowych i kobiecych reprezentacji 
Polski, że dankowiczanie „przytulili” piłka-
rzy bielskich klubów, Podbeskidzia i BKS 
Stal, pozostających bez własnej bazy trenin-
gowej, że prowadzą intensywną współpracę 
z klubami spoza Polski. Mają też kort teni-
sowy i boisko do siatkówki plażowej z pro-
fesjonalnym drenażem. O czym marzą? O 
hotelu z prawdziwego zdarzenia – wtedy ich 
„imperium” byłoby kompletne. Bo o następ-
ców, kolejnych społeczników nie muszą się 
martwić. To się po prostu tu dziedziczy.

65 lat LKS Pasjonat Dankowice
Życie z pasją

Roman Jagieliński, przewodniczący KZ LZS wręcza Ada
mo wi Sadlokowi i Janowi Bieszczad puchar życząc im 
jednocześnie dalszych sukcesów i spełnienia marzenia, 
czyli zbudowania przy stadionie hotelu i dodaje – „ten 
puchar to skromne podziękowanie dla wszystkich działa
czy Waszego klubu, wyjadę stąd zabierając Wam trochę 
tej energii, optymizmu, których tyle w sobie macie. Jestem 
pełen podziwu dla Was wszystkich.wv
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