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Witamy na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Opolu!
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Zakończyły się 17-dniowe zmagania 
sportowców z całego świata na igrzyskach w 
Londynie. Parafrazując znane powiedzenie 
można powiedzieć „umarł Londyn, nich 
żyje Rio de Janeiro”. Pewnie jeszcze długo 
będziemy wspominać wydarzenia z tych 
dni, podsumowywać nasze i cudze osiągnię-
cia, i zastanawiać się czy mogło być lepiej. 

Miliony osób oglądało uroczystość roz-
poczęcia i zakończenia igrzysk - jedni byli 
tym spektaklem zachwyceni, inni wręcz 
przeciwnie. Brytyjczycy, ciągle tęskniący za 
czasami kiedy byli kolonialną potęgą, posta-
nowili pokazać głównie siebie i to co mają 
dziś najlepszego, czyli kulturę, a w zasadzie 
muzykę.  ,,Zmusili" nawet do odrodzenia się 
na chwilę zespołów, które już nie istnieją. 
Dla fanów muzyki była to uczta, dla miło-
śników sportu lekka przesada. Ale wróćmy 
do zmagań sportowców. 

Polska reprezentacja przywiozła z 
igrzysk 10 medali, tyle samo co z Pekinu, 
gdzie startowało 263 sportowców i Aten 
- startowało ich 202. Zmieniły się tylko 
proporcje. Na niekorzyść. Tym razem 217 

naszych reprezentantów zdobyła sześć brą-
zowych medali, dwa srebrne i dwa złote. 
Cztery lata temu polscy sportowcy na naj-
wyższym stopniu podium stawali dwukrot-
nie, na drugim sześciokrotnie. Brąz zdo-
byli tylko raz. W Chinach Polacy 50 razy 
zajęli lokaty 4-8, w Londynie – tylko 31 
razy. Działacze związkowi mówią – czas 
reformować sport, ale to samo mówili i 
cztery i osiem lat temu. Czy sprawdził się 
pomysł ministra Giersza w postaci Klubu 

Londyn 2012? Tylko w tym roku mini-
sterstwo wydało na sport wyczynowy 120 
mln zł (3/4 budżetu), z czego większość 
poszła właśnie na indywidualne programy 
w Klubie Londyn. Medale zdobyło ledwie 
ośmiu sportowców ze 107 osób finansowa-
nych w ten sposób i obecnych w Londynie, 
40 innych w ogóle nie zakwalifikowało się 
na igrzyska. Ponad połowa „klubowiczów” 
zajęła miejsca poza pierwszą ósemką. 

Pomysł na Klub Londyn 2012 pocho-
dzi z Wielkiej Brytanii, która po klęsce na 
igrzyskach w Atlancie w 1996 roku (1 złoty 
medal, w sumie 15 medali i 36 miejsce w 
klasyfikacji) dokonała gruntownej reformy 
swojego systemu sporto-
wego – efekt – dziś do 
trzecia potęga sportowa 
na świecie, choć malkon-
tenci zaraz dodadzą, że 
gospodarzom pomagają 
„ściany”. Ale tam – mówił 
Adam Krzesiński, sekre-
tarz generalny PKOl  na 
jednej z konferencji pra-
sowych – na sport patrzy 
się systemowo. W więk-
szości kluczowych dyscy-
plin są też programy dla 
dzieci w szkołach, potem 
w gminach, a na końcu 
silne kadry narodowe. U nas często wszystko 
zaczyna się i kończy na kadrze narodowej. 
Brakuje spójności. To jednak nie najważ-
niejsza przeszkoda – u nas nie ma sportu 
powszechnego, dlatego w wielu dyscypli-
nach do reprezentacji kraju wybiera się 
zawodników z 10 osób, a nie stu. A dla-
czego go nie ma? Odpowiedź na to pyta-
nie powinniśmy szybko znaleźć, aby na 
kolejnych igrzyskach nie przeżywać goryczy 
porażki. Próbę odpowiedzi dała minister 
Joanna Mucha, która zapowiedziała zmianę 
finansowania polskiego sportu. Resort chce 
wyodrębnić kilka strategicznych dyscyplin, 
które otoczy szczególną opieką. Ale efekty 
mają przyjść za 12-16 lat.

Co jako kibic zapamiętam z tych 
igrzysk? 1. Michael Phelps. W Londynie 
we wspaniałym stylu rozstał się z profesjo-
nalnym sportem, zostając najbardziej uty-
tułowanym zawodnikiem w historii. Zdobył 
cztery złote medale i dwa srebrne. Łącznie 
ma ich 22, w tym 18 złotych. 2. Usian Bolt – 
podobnie jak przed czterema laty w Pekinie, 
także w Londynie zdobył trzy złote medale. 
3. Lotkę meczową, której nie wykorzystali 
Robert Mateusiak i Nadieżda Zięba, prze-
grywając w ćwierćfinale badmintonowego 

miksta z Chińczykami. 4. Łzy w oczach 
Łukasza Żygadły. Wydawało się, że Polacy 
są w formie, że zdobędą medal ale okazało 
się, że nie "są", tylko "byli". 5. Walkę Darii 
Pogorzelec w judo. Walczyła bez więzadła 
w kolanie, miała szansę na brązowy medal. 
30 sekund przed końcem walki prowadziła 
z kulejącą Węgierką. Przegrała, a potem 
mówiła: – Nie wiedziałam, jak się zachować. 
Niby to jest sport walki i powinnam skopać 
jej tę nogę. Ale we mnie obudziło się dziecko, 
pomyślałam "O jeny, boli ją noga". 

A jak startowali „nasi” zawodnicy? 
Oczywiście najlepiej, Adrian Zieliński w 
podnoszeniu ciężarów z Tarpanu Morcza, 

złoto, jego brat Tomasz 
Zieliński 9., Ewa Mizdal 
– Unia Hrubieszów 7. 
W lekkiej atletyce Paweł 
Fajdek (Agros Zamość) 
spalił wszystkie rzuty 
młotem w kwalifika-
cjach, Kamil Kryński 
(Podlasie Białystok) – w 
sztafecie 4x100 – 9. miej-
sce, indywidualnie na 
200 m 20., Anna Jesień 
(Śniadowo Łomża) 12. 
miejsce w sztafecie 4x400 
m, indywidualnie 20. 
na 400 ppł, Katarzyna 

Kowalska (Vectra Włoclawek) – 30. miej-
sce na 3000 m pp, Łukasz Parszczyński 
(Podlasie Białystok) – 24. na 3000 m pp., 
Karolina Tymińska (ZLKL Zielona Góra) 
w 7-boju nie ukończyła zawodów. Zapasy 
– Monika Michalik (Orlęta Trzciel) piąta, 
Iwona Matkowska (Agros Żary) 7. miej-
sce. Badminton – Kamila Augustyn (SKB 
Suwałki) i Przemysław Wacha (Technik 
Głubczyce) odpadli w fazie grupowej, 
Michał Łogosz i Adam Cwalina (obaj 
SKB Suwałki) wycofali się w fazie grupo-
wej z powodu kontuzji Łogosza. Robert 
Mateusiak, Nadieżda Zięba (oboje UKS 
Hubal Białystok) – miejsce 5-8. Ujeżdżanie 
– Beata Stremler (Lewada Zakrzów) 36 
miejsce, 8 drużynowo. Kajakarstwo – 
Grzegorz Kiljanek (LKK Drzewica) – 9. 
Kolarstwo – Katarzyna Pawłowska (Jedynka 
Limaro Kórnik) 11. miejsce w wyścigu ze 
startu wspólnego.Adrian Tekliński (Stal 
Grudziądz) nie startował. Łucznictwo – 
Rafał Dobrowolski (Stella Kielce) odpadł 
w1/8 finału, Natalia Leśniak (Łucznik 
Żywiec) odpadła w fazie kwalifikacyj-
nej. Triathlon – Maria Cześnik (Kmicic 
Częstochowa) 31. miejsce. 

Iwona Derlatka

Londyn za nami, Rio de Janeiro przed nami

Bilans igrzysk w Londynie to 10 medali – dwa złote (Majewski, Zieliński), dwa srebrne i sześć brązowych.
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W imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS, po raz pierwszy jako jej Przewodniczący, 
wraz z władzami samorządowymi i państwowymi województwa opolskiego oraz miasta Opola 
i powiatu opolskiego, serdecznie pozdrawiam i witam wszystkich na XV Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS. 

Mimo, że Igrzyska LZS są rozgrywane w nowej formule, ograniczonej do bloków: rekreacyjnego, 
turystycznego i integracyjnego, jestem przekonany, że wrażeń i emocji sportowych nie zabraknie. Wiem, że nie trzeba Was 
zachęcać do zawziętej rywalizacji i nieustannego przesuwania granic własnej wytrzymałości. Bo choć nie każdy może 
wygrywać, to każdy dążąc do perfekcji, może poprawiać własne rekordy. Zatem koleżanki i koledzy sportowcy, zgodnie 
z dewizą igrzysk olimpijskich – citius, altius, fortius – szybciej, wyżej, silniej...

Jestem przekonany, że podczas wszystkich zmagań sportowych zachowana zostanie zasada fair play, a atmosfera jaką 
stworzymy sprzyjać będzie nawiązywaniu wśród uczestników nowych znajomości i przyjaźni.

Gospodarzom i organizatorom życzę satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, a wszystkim po prostu zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 
Władysław Kosiniak-Kamysz

Przewodniczący Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  

Opole jest gospodarzem igrzysk ogólno-
polskich po raz drugi. Poprzednio gościli-
śmy w tym pięknym mieście w 2009 roku. 
Organizowanie igrzysk i różnego rodzaju 
spartakiad ma w naszym Zrzeszeniu duże 
tradycje. Był jednak okres, na początku lat 
90. XX wieku, kiedy to przede wszystkim 
ze względów finansowych igrzyska w ogó-
le się nie odbywały. Zresztą już od kilku 
lat to przede wszystkim finanse decydują o 
programie tej imprezy. W ubiegłym roku w 
Siedlcach był blok rekreacyjno-turystyczny, 
integracyjny i mocno okrojony blok spor-
towy – tylko gry zespołowe. W tym roku 
przewodniczący rad wojewódzkich zadecy-
dowali, że w Opolu odbędą się tylko zawody 
rekreacyjne, turystyczne i blok integracyjny. 
W październiku zaś odbędą się finały cen-
tralne w grach zespołowych, czyli mistrzo-
stwa LZS w kategorii junior.

W bloku rekreacyjnym odbędą się konku-
rencje: piłka nożna 5 osobowa kobiet i męż-
czyzn, piłka siatkowa drużyn 3 osobowych 
kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa plażowa 
kobiet i mężczyzn, koszykówka drużyn 3 
osobowych kobiet i mężczyzn, przeciąganie 
liny kobiet i mężczyzn, wyciskanie sztan-
gielki – 17,5 kg, konkurs rzutów do kosza, 
sztafeta sprawnościowa, czwórbój dla władz. 

Blok turystyczny składać się będzie z mar-
szu na orientację, rowerowego toru prze-
szkód, ustawiania namiotu na czas, marszu z 
kijkami i konkursu wiedzy o woj. opolskim.

Blok integracyjny składać się będzie z: lek-
kiej atletyki (60 m, skok w dal, rzut piłką le-
karską), tenisa stołowego (gry indywidualne 
i podwójne w kategorii kobiet i mężczyzn), 
rzutu ringo na palik, rzutu lotką, rzutu piłą 
do kosza oraz toru przeszkód. 

Prowadzona będzie punktacja indywidu-
alna, drużynowa, wojewódzka i generalna.

Będzie też po raz pierwszy strefa kibica, w 
której odbędą się różne konkursy z nagro-
dami. Odbędzie się też w ramach promocji 
mniej znanych dyscyplin mecz pokazowy 
hokeja na trawie.

W ubiegłym roku igrzyska niespodziewa-
nie wygrało woj. łódzkie (po raz pierwszy w 
historii) przed dolnośląskim i lubelskim.

W historii igrzysk najczęściej „na pudle" 
stawały woj. mazowieckie i wielkopolskie.

Nadal otwarte pozostaje jednak pytanie: 
jak w przyszłości mają wyglądać igrzyska, 
bo ciągłe zmiany nie służą tej imprezie. A w 
wielu województwach organizuje się igrzy-
ska gminne, powiatowe i wojewódzkie by 
wyłonić reprezentantów na finał centralny. 
Ta chęć rywalizacji amatorów jest najlepszą 

promocją sportu powszechnego, o którym 
znowu zaczęto głośno mówić po nieudanym 
występie w Londynie.

Na kolejnych stronach gazety przed-
stawiamy gospodarza igrzysk. Kluby i 
ludzi oraz osiągnięcia. A trochę ich było. 
W swojej historii sportowej opolski LZS 
dochował się 21 olimpijczyków, w tym tak 
powszechnie znanych jak Stanisław Szozda 
czy Joachim Halupczok. To na ziemi opol-
skiej powstał jeden z pierwszy w Polsce, ale 
został zarejestrowany jako pierwszy Ludowy 
Zespół Sportowy.

Życzymy wszystkim uczestnikom igrzy-
ska wspaniałej zabawy i słonecznej pogody.

Szanowni Uczestnicy Igrzysk,
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Sportu, i Ludowych Zespołów Sportowych

XV Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Opole 2012 
Ponad 800 sportowców przyjdzie do Opola 23 sierpnia br., by przez dwa następne dni uczestniczyć w XV Ogólnopolskich 
Igrzyskach LZS. Będą walczyć o medale dla siebie i o punkty dla swoich województw. Organizatorem igrzysk jest Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu. Impreza uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Opolszczyzna odegrała i odgrywa istot-
na rolę w Zrzeszeniu LZS. Przypominamy, 
że pierwszy zarejestrowany w Polsce LZS 
to Ludowy Zespół Sportowy „Swornica” w 
Czarnowąsach. Na początku marca 1946 

Związek Samopomocy Chłopskiej wydał 
uchwałę dotyczącą organizowanie sportu na 
wsi. 16 marca 1946 roku 5 działaczy LZS z 
Czarnowąs złożyło odpowiednie dokumen-
ty i zarejestrowano pierwszy Ludowy Zespół 

Sportowy w Polsce. Później datę tę uznano 
jako oficjalną datę powstania Ludowych Ze-
społów Sportowych.

Do opolskiego Zrzeszenia należy obec-
nie ponad 14 300 osób, ponad 7 tysięcy nie 
przekroczyło 18 roku życia. W ubiegłym 
roku zorganizowano ponad 5 tysięcy im-
prez sportowych i turystycznych, w których 
uczestniczyło 223 380 osób. W 2011 roku 
liczba LZS/LKS wynosiła 470.

Do wiodących dyscyplin sportu w opol-
skiej organizacji należą: kolarstwo, zapa-
sy, lekkoatletyka, badminton, jeździectwo, 
hokej na trawie, karate. Z opolskiego Zrze-
szenia LZS wywodzą się medaliści olim-
pijscy, mistrzowie świata i Europy. Jednak 
najbardziej popularną dyscypliną jest piłka 
nożna – 85% klubów to kluby piłkarskie. 
To niewątpliwie zasługa Marka Procyszyna, 
który pełni funkcję prezesa OZPN. 

Opolskie Zrzeszenie ma 10 WLKS-ów – 
LKS Technik Głubczyce (badminton), ULKS 
Dwójka Nysa (hokej na trawie kobiet), LKS 

Ziemia Opolska Opole (kolarstwo), UKS 
Stobrawa Kluczbork (kolarstwo), MULKS 
Juvenia Głuchołazy (lekkoatletyka i przeła-
je), LUKS MGOKSiR Korfantów (lekkoatle-
tyka, przełaje), LKS Rolnik Biedrzychowice 
(piłka nożna kobiet), KS Obuwnik Prudnik 
(łucznictwo), LKS Zarzewie Prudnik (ka-
rate WKF) i LKS Orzeł Namysłów (sumo) 
oraz trzy OSSM – LKS „Orzeł” Namysłów 
– zapasy, LMGKK „Ziemia Brzeska” Brzeg 
– kolarstwo, LUKS „Podium” Kup – lekka 
atletyka.

Podczas ostatniego XVII Zjazdu w kwiet-
niu tego roku wybrano nowe władze. Prze-
wodniczącym ponownie został Gerard 
Halama, a na Zjeździe Krajowym Marek 
Procyszyn, wiceprzewodniczący opolskiego 
Zrzeszenia został wybrany członkiem Rady 
Głównej KZ LZS. On też stoi na czele komi-
tetu orgnizacyjnego tegorocznych igrzysk. 
A to zapewne oznacza, że wszystko będzie 
„zapięte na ostatni guzik”. Sami zobaczycie!

Choć program igrzysk jest niezwykle 
napięty, może niektórzy z was znajdą jed-
nak chwilę czasu na spacer po tym pięk-
nym mieście. Co warto zobaczyć i co warto 
wiedzieć?

Nazwa Opole pochodzi – jeśli pominąć 
legendy – od staropolskiego „opole”, co 
oznacza związaną wspólnymi prawami i 
obowiązkami wspólnotę rodową i teryto-
rialną. Jedna z takich wspólnot dała począ-
tek miastu. Pierwszy historyczny przekaz o 
Opolu, grodzie leżącym nad Odrą, znajduje 
się w zapiskach, znanych jako „Geograf Ba-
warski”, pochodzących z połowy IX wieku. 
Na opolskiej ziemi, będącej częścią Niziny 
Śląskiej, osiedlać zaczęto się już wcześniej, 
co przede wszystkim związane było z jej ko-
rzystnym położeniem.

Początki Opola wiążą się też z osobą księ-
cia Kazimierza, prawnuka Bolesława Krzy-
woustego, za czasów którego Opole uzy-
skało prawa miejskie (początek XIII w.) i w 
1283 roku awans do rangi stolicy księstwa. 
Wówczas to warowny zamek na wyspie Pa-
siece stanowił książęcą własność, miasto zaś, 
także obwarowane fortyfikacjami, rozwijało 
się na prawym brzegu Odry.

Dziś Opole liczy ok. 130 tys. mieszkań-
ców i zajmuje obszar 9,6 tys. ha. Jest waż-
nym w kraju węzłem komunikacyjnym, sto-
licą województwa z 11 powiatami i siedzibą 
władz powiatu grodzkiego. Już to przesą-

dza o pełnieniu przezeń funkcji nie tylko 
regionalnego ośrodka administracyjnego, 
ale też kulturalno–oświatowego, i produk-
cyjno–usługowego. Na sześciu opolskich 
uczelniach kształci się około 36 tysięcy stu-
dentów. Umiarkowany rozwój przemysłu 
po wojnie spowodował, że nie ma teraz w 
tym mieście plag typowych dla metropolii, 
i że osiągnęło ono optymalną wielkość. Ma 
piękne tereny zielone – wyspy Pasieka i Bol-
ko oraz tereny ZOO.

Odbywa się tu wiele cyklicznych imprez 
kulturalnych: Festiwal Polskiej Piosen-
ki, Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, 
Konfrontacje Teatralne oraz Dni Opola. W 

ostatnich latach w mieście przybyło kilka 
pięknych i podziwianych przez fachowców 
i turystów budynków różnych instytucji 
kultury – Muzeum Wsi Opolskiej, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Filharmonia Opolska, 
Amfiteatr, a niedługo powstanie nowy bu-
dynek Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

Warto w wolnej chwili zobaczyć Wieżę 
Piastowską, symbol Opola – jeden z naj-
starszych zabytków architektury obronnej 
w Polsce, kościół „Na Górce”, o tysiąc letniej 
historii, wieżyce kościoła św. Krzyża (ba-
zylika katedralna), w którego podziemiach 
znajdują się groby Piastów śląskich i wyspę 
Pasiekę z jej przepiękną architekturą secesji.

XV Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Opole 2012 

Gospodarze XV Igrzysk LZS – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu
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Jak już pisaliśmy Swornica Czarnowąs 
dała początek Ludowym Zespołom 
Sportowym. Głównym animatorem, jak dziś 
byśmy powiedzieli, powstania klubu spor-
towego w Czarnowąsach był Antoni Janik, 
który przybył tu 11 kwietnia 1945 roku z 
Częstochowy i został kierownikiem miej-
scowej placówki oświatowej oraz prowadził 
kursy repolonizacyjne. Pierwszy mecz dru-
żyna reprezentująca Czarnowąsy rozegrała 
jesienią 1945 roku w Tułowicach. Nazwę 
klub przyjął od rzeczki płynącej koło ówcze-
snego boiska. Później powstawały kolejne 
sekcje sportowe, które wychowały nawet 
reprezentantów kraju. W piłce ręcznej były 
to Krystyna Gąska i Ruta Smyk, które 
grały w zespole mistrza kraju Budowlanych 
Opole, Irena i Stanisława Twardawskie 
oraz Renata Preis szczypiornistki Odry 
Opole. Hubert Poplutz i Joachim Krawiec 
byli piłkarzami Odry Opole a Joachim Hyła 
z sekcji motorowo-turystycznej występował 
w I lidze żużlowej. 

Potem przyszły chude czasy i w 
Czarnowąsach ostała się tylko piłka nożna. 
W sezonie 1997/98 za rządów prezesa 
Krzysztofa Kantorskiego Swornica awan-
sowała do A-klasy, potem do ligi okręgo-
wej, IV i III ligi. Na początku tego wieku, 
zgodnie z wymogami nowego prawa, klub 
zarejestrowano w sądzie jako Sportowe 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LZS 
"Swornica" Czarnowąsy. 

W tym roku Swornica jak burze przeszła 
rozgrywki IV ligi i awansowała do III, ale 

wydawało się, że nie wystartuje do rywali-
zacji na wyższym szczeblu, a wszystko przez 
kłopoty finansowe. Budżet klub nadszarp-
nęły... zbyt dobre wyniki w poprzednim 
sezonie.

– Zespół wygrał praktycznie wszystkie 
mecze i zgodnie z obietnicą miał za to zagwa-
rantowane premie. Trudno się jednak było 
spodziewać aż tak dobrych wyników, co w 

połączeniu z ogólnym kryzysem w gospo-
darce przełożyło się na nasze kłopoty. Byłem 
mocno przybity, ale w ostatnich dniach 
wróciła mi wiara w ludzi – mówi prezes 
Krzysztof Kantorski. Zawodnicy zrezygno-
wali bowiem z części należnych im za zeszły 
sezon pieniędzy. Jeszcze się z czymś takim nie 
spotkałem – przyznaje prezes Kantorski. – 
Ta decyzja oraz pomoc władz gminy Dobrzeń 
Wielki, które są bardzo przychylne sportowi, 
pozwolą nam ruszyć w III lidze. Wierzę, że 
się w niej dobrze zaprezentujemy. 

Tego życzymy temu zasłużonemu klu-
bowi.

Począwszy od Monachium (1972), aż 
do Londynu (2012) na igrzyskach star-
towała 21 olimpijczyków, którzy nale-
żeli lub należą do klubów opolskiego 
Zrzeszenia. I mieli spore osiągnięcia. Na 
olimpiadzie w Monachium startowało 
trzech znamienitych kolarzy z LKS Ziemia 
Opolska – Edward Barcik, Benetykt Kocot i 
Stanisław Szozda oraz Marek Małecki z LKJ 
Moszna w jeździectwie. Szozda startował 
też na olimpiadzie w Montrealu, a Kocot 
na dwóch kolejnych – w Montrealu i 
Moskwie. Szozda zdobył dwa srebrne 
medale w jeździe drużynowej na czas, 
Barcik jeden, a Kocot medal brązowy w 
tandemie (1972). Trzykrotnie (1972, 1976 i 
1980 Moskwa) na igrzyskach była Jadwiga 
Wilejto, łuczniczka wielu elzetesowskich 
klubów.

W Seulu w 1988 roku startował kolej-
ny znany kolarz Ziemi Opolskiej Joachim 
Halupczok, który zdobył srebro w drużynie, 
a rok później został mistrzem świata ama-
torów w wyścigu ze startu wspólnego. W 
zawodach łuczniczych startowała Joanna 
Helbin z Obuwnika Prudnik.

Potem byli już tylko badmintoniści z 
Technika Głubczyce. W Barcelonie, 1992 
rok, startowały – Bożena Bąk, Bożena Haracz 
i Katarzyna Krasowska. Ta ostatnia startowa-
ła także na igrzyskach w Atlancie (1996) i 
Sydney (2000). Na igrzyskach w Sydney 
startował też Michał Łagosz, a potem przy-
szła era Przemysława Wacha, najlepszego 
polskiego singlisty w historii – Ateny, 
Pekin, Londyn. 

Ostatnie 9 osób to przedstawicielki 
hokeja na trawie – Maria Kornek, Małgorzata 
Lipska, Lidia Zgajewska, Małgorzata Gajewska, 
Lucyna Matuszna, Lucyna Siejka (wszystkie 
Rolnik Nysa), Michalina Plekaniec, Jadwiga 
Kołdras, Bogumiła Pajor (wszystkie Plon 
Skoroszyce). Dziewczyny te stanowi-
ły trzy czwarte polskiej reprezentacji. Z 
ich występem na igrzyskach w Moskwie 
wiąże się ciekawa historia. Pojechały 
na nie dość niespodziewanie. Wskutek 
bojkotu tych igrzysk przez wiele kra-
jów, uczestników do turnieju typowa-
ła Międzynarodowa Federacja Hokeja. 
Młoda polska drużyna dostąpiła wraz z 
reprezentacją Zimbabwe zaszczytu roze-
grania w dniu 25 lipca 1980 r. pierwszego 
meczu kobiet w ramach turnieju olim-
pijskiego, bowiem od tego właśnie roku 
hokej na trawie wszedł do programu 
igrzysk. Niestety nie był to udany występ, 
Polki przegrały wszystkie mecze. A na 
następne igrzyska już nie pojechały.

Nie ma takiej drugiej gminy w Polsce, z 
której wywodziłoby się trzech medalistów 
olimpijskich w kolarstwie. To stąd pocho-
dzą Edward Barcik, Benedykt Kocot i nieży-
jący już Joachim Halupczok, reprezentanci 
LKS Ziemia Opolska. Edward Barcik karierę 
zawodniczą rozpoczął w roku 1966 w LZS 
„Opolanka” Grabie. Po raz pierwszy stanął 
na starcie wyścigu szosowego w Ozimku, 
zajmując 4 miejsce. Benedykt Kocot kolar-
stwo zaczął uprawiać w 1968 roku także w 

LZS „Opolanka” Grabie. Pierwsze sukcesy 
odniósł na II Ogólnopolskiej Spartakiadzie 
Młodzieży w 1971 roku w wyścigach toro-
wych na 100 i 200 metrów. Joachim Halup-
czok urodził się w 1968 w Ozimku, mieszkał 
w Niwkach, zaczynał karierę w LKS Ziemia 
Opolska. Zmarł w wieku 26 lat, mając na 
swoim koncie wiele sukcesów. Skąd taki 
wysyp talentów? Na terenie gminy mieszka 
trener Ziemi Opolskiej od kilkudziesięciu 
lat Marian Staniszewski i to jego zasługa. 
A poza tym jest tu sprzyjający klimat dla 
sportu. Od kilku lat na przełomie stycznia i 
lutego odbywa się tu Ogólnopolski Wyścig w 
Kolarstwie Przełajowym – Mistrzostwa Wo-
jewództwa Opolskiego. Gmina jest również 
organizatorem Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Chrzą-
stowice. Co roku, w kwietniu, na wyścig 
zjeżdża się ponad 300 kolarzy z całej Polski. 
A w Niwkach odbywają się co roku rajdy ro-
werowe im. Joachima Halupczoka.

 Opolscy olimpijczycy 
w barwach LZS

Chrząstowice – kolarska gmina

s w o r n i c a  C z a r n o w ą s  w c z o r a j  i  d z i ś
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 Kup, Głubczyce, Opole, Kluczbork, Brzeg, Namysłów – najlepsze kluby regionu

Aż dziwię się, że nie udało mi się serfując 
po internecie dotrzeć do biografii Włady-
sława Czaczki – legendy nie tylko opolskich 
LZS. Pan Władysław był najdłużej urzędu-
jącym prezesem wojewódzkiego zrzeszenia 
w historii naszego stowarzyszenia. Objął 
funkcję w 1955 roku, a zrezygnował w 2008 
roku. Pamiętam jak w 2008 roku otrzymał 
tytuł honorowego członka Krajowego Zrze-
szenia LZS, a w 2009 roku na Ogólnopol-
skich Igrzyskach LZS został Honorowym 
Prezesem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Opolu. Był nie tylko działaczem LZS, ale 
pełnił też odpowiedzialne funkcje w Regio-
nalnym Komitecie PKOl i Polskim Związku 
Podnoszenia Ciężarów (wiceprezes), bo była 
to dyscyplina bliska jego sercu. Zaczynał 
jako sportowiec, był mistrzem i rekordzi-
stą LZS w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. 
Ale uprawiał też sześciobój ciężarowy. 

Wraz z Eugeniuszem Świtałą w 1956 roku 
wywalczyli tytuł mistrzów kraju. 6-boj cię-
żarowy to konkurencja, którą rozgrywano 
w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Składała 
się z trzech dyscyplin: lekkiej atletyki, pod-
noszenia ciężarów i pływania. Elementami 
lekkoatletycznymi był pięcioskok z miejsca, 
rzut kulą za siebie oburącz oraz bieg na 60 
metrów; z podnoszenia ciężarów wchodził 
podrzut sztangi i rwanie, a z pływania – dy-
stans 50 m stylem dowolnym. Ostatnie mi-
strzostwa Polski w tej konkurencji odbyły się 
w 1960 roku, a swoich sił próbował w nich 
nawet wielki mistrz Waldemar Baszanowski.

Jeśli o kimś, moglibyśmy powiedzieć, że 
„oddał ciało i duszę LZS” to jest nim prezes 
Czaczka – napisał w „Zielonym Bractwie” 
Bogdan Latuszkiewicz. A obecny szef opol-
skiego Zrzeszenia Gerard Halama mówi, że 
jego wzorem do naśladowania jest właśnie 

były szef. To on pomagał kolarzom z Ziemi 
Opolskiej, hokeistkom na trawie z Plonu 
Skoroszyce i Rolnika Nysa czy badmintoni-
stom z Technika Głubczyce. Słynął z żarli-
wych wystąpień podczas zjazdów krajowych 
i posiedzeń Rady Głównej. Mimo swoich 
ponad 80 lat jeszcze niedawno jeździł na 
spotkania i uroczystości w klubach. Wszę-
dzie był gorąco witany, bo też opolskie LZS 
wiedzą dobrze co mu zawdzięczają.

Lekkoatletyka, badminton, kolarstwo, 
zapasy to najbardziej „medalodajne” dziś 
sporty na Opolszczyźnie. A najlepsze klu-
by? LUKS Podium Kup obchodzi w tym 
roku 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 
9 września br w Opolu odbędzie się mityng 
lekkoatletyczny, który będzie równocześnie 
mistrzostwami województwa w kategorii 
młodzików. Kup to wieś położona w gmi-
nie Dobrzeń Wielki, gdzie na sport patrzą 
bardzo łaskawym okiem. Najbardziej zna-
ne zawodniczki tego klubu to Anna Wlo-
ka – pchnięcie kulą i biegaczka przełajowa 
Justyna Jendro. Ania należy do krajowej 
czołówki seniorskiej, mimo iż liczy tylko 19 
lat. Ma już na swoim koncie srebrny medal 
mistrzostw Europy juniorów w Tallinie w 
2011 roku, oraz brąz w igrzyskach olimpij-
skich młodzieży w Singapurze w 2010 roku. 
Justyna Jendro, rocznik 1992, ma na swoim 
koncie m.in. złoty medal mistrzostw Polski 
juniorek – biega przełaje, przeszkody i pró-
buje swoich sił w biegach górskich. Trene-
rem obydwu zawodniczek jest Jacek Dziu-
ba, pasjonat królowej sportu, który wraz z 
byłym skoczkiem wzwyż, olimpijczykiem 
Januszem Trzepizurem organizuje w Opolu 
„czwartki lekkoatletyczne”, szuka w ten spo-
sób nowych talentów. 

LKS Technik Głubczyce to cała historia 
polskiego badmintona. Prekursorem tego 

sportu w Głubczycach był jeden z działaczy 
ogniska TKKF, Bolesław Zdeb. W Wilka-
sach na obozie szkoleniowym zakochał się... 
w komtece. W Głubczycach uczył siebie i in-
nych. Powstała TKKF Unia Głubczyce, prze-
niesiona potem do Polonii, a w 1980 roku do 
LKS Technik. Przyczyną zmian przynależ-
ności klubowej były ciągłe konflikty między 
działaczami badmintona a piłki nożnej, a w 
Techniku nie było piłki. W zasadzie na każ-
dych mistrzostwach Polski, rozgrywanych 
od 1973 roku badmintoniści z Głubczyc sta-
wali na drużynowym podium (bez medalu 
2005 i 2010). Najbardziej znani zawodnicy 
to Katarzyna Krasowska, Przemysław Wa-
cha i Adam Cwalina.

LKS Ziemia Opolska i LMGKK Ziemia 
Brzeska to jedne z najstarszych klubów ko-
larskich w LZS, młodszym jest UKS Sto-
brawa Kluczbork. W tym pierwszym swoje 
pierwsze kroki stawiali Stanisław Szozda, 
Benedykt Kocot, Joachim Halupczok. Dziś 
też mają młodych i zdolnych kolarzy, naj-
głośniej w ostatnich dwóch latach mówi się 
o Tobiaszu Lisie, kolejnym wychowanku 
trenera Staniszewskiego. W lipcu 2011 roku 
podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży 
Europy w tureckim Trabzonie zdobył złoty 
medal w wyścigu ze startu wspólnego. 

W 2012 roku w marcu powołana zosta-
ła pierwsza na Opolszczyźnie zawodowa 

grupa kolarska, stworzona na bazie Ziemi 
Brzeskiej - Wibatech Ziemia Brzeska. Two-
rzy ją 10 zawodników poniżej 23 roku życia. 
Trenerem jest Franciszek Moszumański, a 
tacy zawodnicy jak Marcin Wolski i Łukasz 
Osiecki mają  już na koncie kilka sukcesów.

Najlepsi zawodnicy UKS Stobrawa Klucz-
bork to Patryk Stosz i Patryk Złotowicz. 
Stosz zaliczył w tym roku pierwszy zagra-
niczny klasyk Paryż-Roubaix, zajął 21 miej-
sce i wyprzedził... Tobiasza Lisa.

LKS Orzeł Namysłów powstał w 1965 roku 
i szkoli młodzież w zapasach i lekkoatletyce. 
Od prawie 20 lat trenerem jest tu  Krzysztof 
Pawlak. To właśnie on wychował wspania-
łych sportowców, którzy budzą szacunek 
namysłowskiej młodzieży. Należą do nich 
m.in.: Krystian Brzozowski – dwukrotny 
olimpijczyk (Ateny 2004, Pekin 2008), Seba-
stian Kaczmarzyk, bracia trenera Pawlaka: 
Łukasz i Marcin, Arkadiusz Bohm.

XV Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Opole 2012 

Władysław Czaczka – legenda opolskiego LZS



W październiku odbędą się turnieje w 
piłce ręcznej, koszykówce i siatkówce ko-
biet i mężczyzn o Puchar Przewodniczące-
go RG KZ LZS. Znamy już ich uczestników 
i miejsca gdzie odbędą się finały centralne.

W Stargardzie Szczecińskim w dniach 12-
14 października zagrają koszykarze i koszy-
karki. Do finału mężczyzn zakwalifikowały 
się następujące zespoły: LKS Spójnia Star-
gard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, 
Sokół Międzychód, woj. wielkopolskie, MKS 
Smyk Prudnik, woj. opolskie i UKS Kuźnia 
Strzegowo, woj. mazowieckie. W ubiegłym 
roku na igrzyskach w Siedlcach, gdzie wal-
czono o tytuły mistrzów LZS wygrała Spój-
nia, a srebro zdobyła drużyna z Prudnika.

W finale kobiet zobaczymy: WULKS 
Wschowa, woj. lubelskie, UKS Radowo 
Małe, woj. zachodniopomorskie, MLKS 
Rzeszów, woj. podkarpackie i UKS Chrobry 
Głuchołazy, woj. opolskie. Tytułu mistrzow-
skiego bronić będzie Rzeszów, a srebra Głu-
chołazy.

Turniej kobiet i mężczyzn w piłce ręcznej 
odbędzie się 19-21 października w Koźmi-
nie, woj. wielkopolskie. A zagrają w nim 

następujące drużyny kobiece: LUKS Orlik 
Reszel, woj. warmińsko-mazurskie, ZS Dą-
browa Białostocka, woj. podlaskie, MUKS 
Koźmin Wlkp., woj. wielkopolskie, LUKS 
Pol Czersk, woj. pomorskie, LZS Tor Do-
brzeń Wielki, woj. opolskie, ULKS Koliber 
Zarzecze, woj. podkarpackie. Wśród męż-
czyzn o tytuł mistrzowski walczyć będą 
szczypiorniści: UKS Skorpion Rudka, woj. 
podlaskie, MKS Jurand Ciechanów, woj. 
mazowieckie, MUKS Koźmin Wlkp., woj. 
wielkopolskie, UKS Sokół Gdańsk, woj. po-
morskie, KS Korab-OSiR Staszów, woj. świę-
tokrzyskie, LUKS Skrzyszów, woj. małopol-
skie. Tytułu z Siedlec bronią szczypiornistki 
z Zarzecza i szczypiorniści ze Skrzyszowa.

Bielsk Podlaski gościć będzie siatkarki i 
siatkarzy. Finał odbędzie się w dniach 26-28 
października. Wśród pań o tytuły walczyć 
będą drużyny: TKS Tomasovia Tomaszów 
Lub., woj. lubelskie, KS Pogoń Proszowice, 
woj. małopolskie, Mieszko Połczyn Zdrój, 
woj. zachodniopomorskie, LKS Zawisza Su-
lechów, woj. lubuskie, MKS Świdnica, woj. 
dolnośląskie i LUKS Orkan Września, woj. 
wielkopolskie. Do finału centralnego panów 

zakwalifikowały się następujące drużyny: 
Skarżyskie Towarzystwo Sportowe, woj. 
świętokrzyskie, UKS Leśnik Biłgoraj, woj. 
lubelskie, MLKS Żak Pyrzyce, woj. zachod-
niopomorskie, ZS Nr 4 Bielsk Podlaski, woj. 
podlaskie, Progres Września, woj. wielko-
polskie i SKS Tęcza Krosno Odrzańskie, woj. 
lubuskie. Tytułu z Siedlec bronią zawod-
niczki ze Świdnicy. W tegorocznym finale 
zabrakło wszystkich czterech uczestników 
siedleckiego turnieju.

Uczestnikom finałów życzymy zwycię-
stwa, a kibiców zachęcamy do oglądanie 
na pewno pasjonujących meczów.
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Na bieżniach, matach i ...

Nasi lekkoatleci słabo wypadli w Londynie. Tuż przed igrzyska-
mi, w połowie lipca w Barcelonie o mistrzostwo świata walczyli 
nasi juniorzy, czyli kandydaci na igrzyska w Rio de Janeiro. Jak im 
poszło? No cóż, tylko trochę lepiej niż seniorom w Londynie. 3 
srebra i zaledwie kilka finałów. 

Srebrny medal w rzucie dyskiem zdobył Wojciech Praczyk – 
Uczniak Szprotawa – przegrywając złoto o... 5 centymetrów. Na py-
tanie dziennikarzy - jak zaczęła się Twoja przygoda z dyskiem – Woj-
tek odpowiedział: - Od pierwszej klasy podstawówki chodziłem do 
szkoły muzycznej. Jednak po pięciu latach stwierdziłem, że to nie dla 

mnie. Szukałem jakiegoś sportu, 
żeby robić cokolwiek. Poszedłem 
na trening do pana Zygmunta 
Szwarca. Każdy kto przychodzi 
tam na zajęcia czymś rzuca - 
dyskiem, oszczepem, młotem. Nie spotkałem tam nikogo, kto by na 
przykład biegał. Ja wziąłem się za dysk. Jeszcze w tym roku ,,nasz” 
lekkoatleta zmienia barwy klubowe – przechodzi do AZS. 

Srebro zdobyła jeszcze sztafeta 4x400 m i Krzysztof Brzozowski 
Płomień Sosnowiec w kuli. Inna nasza zawodniczka Sofia Enna-
oui Lubusz Słubice w biegu na 1500 m zajęła 10 miejsce, w biegu 
przeszkodowym na 3000 m nie wystartował Szymon Kulka, który 
upadł w eliminacjach.

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Barcelonie

5 sierpnia 2012 roku na torach łuczniczych żywieckiego Łucz-
nika zakończyły się 26. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Pu-
char Prezesa PKOl z udziałem 100 zawodniczek i zawodników. 
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy z naszych klubów. Wśród 
kobiet wygrała Ewelina Marszałkowska KS Społem Łódź, mi-
strzyni LZS, druga była Natalia Dukland z MLKS Czarna Strzała 
Bytom a trzecia Adrianna Żurańska z Unii Pielgrzymik, wśród 
panów wygrał Michał Kamiński z KS Obuwnik Prudnik. Mikst 
wygrała para ze Społem, drużynowo – pierwsze miejsce wśród 
mężczyzn dla Stelli Kielce, trzecie dla Agrosu Zamość, wśród pań 
na pierwszym miejscu Łucznik Żywiec, na drugim Czarna Strza-
ła Bytom. Klasyfikację klubową wygrał Łucznik Żywiec, przed 
Czarną Strzałą Bytom.

Katowice były gospodarzem Mistrzostw Europy kadetów. Od-
były się one w dniach 17-22 lipca br. Startowało ponad 550 za-
wodników z 36 krajów. Jedyny medal dla Polski w stylu wolnym, 
brązowy, zdobył Patryk Ołenczyn 42 kg (Dąb Brzeźnica). Potem 
wystartowały panie. Ulubionym miejscem naszych zawodniczek 
było piąte. Jedyny medal, brązowy, zdobyła Anna Myca z CSiR 
Dąbrowa Górnicza. Walkę o ten medal przegrały zapaśniczki z 
,,ludowych” klubów – Sara Kazimierowska Tęcza Środa Wlkp., 
Agata Tatar Dąb Brzeźnica, Dominika Szynkowska Suples 
Kraśnik, Joanna Stysło Cement Gryf Chełm i Katarzyna Mą-
drowska Feniks Stargard Szczeciński. W stylu klasycznym Polacy 
zdobyli dwa medale - Patryk Boniecki 85 kg (Legia Warszawa) 
wywalczył srebro, a Dawid Klimek (WKS Śląsk Wrocław) brąz.

26. Młodzieżowe Mistrzostwa polski 
w Łucznictwie

Mistrzostwa europy Kadetów w Zapasach 
Katowice 2012
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To już drugi finał centralny „małej kadry”. 
W ubiegłym roku zwycięzcami zostali – 
wśród dziewcząt LKS Rolnik Biedrzychowi-
ce, a wśród chłopców KKS Włókniarz 1925 
Kalisz. W tym roku do turnieju przystąpiło 
14 drużyn chłopców i 13 dziewcząt. Ten 
turniej traktowany jest przez trenerów i za-
wodników jak mistrzostwa LZS piłkarzy i 
piłkarek do lat 13.

Finał centralny rozegrany został na 
obiektach MOSiR w Opolu w dniach 2-5 
lipca br. Uczestniczyło w nim 345 osób. Or-
ganizatorem turnieju było Krajowe Zrzesze-
nie LZS a współorganizatorem Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Opolu. Imprezę dofinan-
sowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. W 
ceremonii otwarcia turnieju uczestniczyli 
m.in.: Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
KZ LZS, Helena Koziej, dyrektor Biura KZ 
LZS, przewodniczący i wiceprzewodniczący 
WZ LZS w Opolu – Gerard Halama i Ma-
rek Procyszyn, Sławomir Kożuszko, dyrek-
tor MOSiR w Opolu oraz Iwona Kusińska-
Kania, przedstawicielka KZ LZS. 

Turniej przeprowadzono w następujący 
sposób: drużyny chłopców i dziewcząt roz-
losowano do dwóch grup. Były to eliminacje, 
grano „każdy z każdym”. Następnie drużyny 
z miejsc 1-2 w każdej grupie walczyły o finał, 
pozostałe według zajętych lokat o miejsce od 
5 do 13 (14). Dodajmy jeszcze, że w turnieju 

dziewcząt swoich reprezentantów nie mia-
ły województwa: lubuskie, podkarpackie i 
pomorskie, w turnieju chłopców zabrakło 
drużyn z woj. dolnośląskiego i pomorskiego. 

Ogółem podczas turnieju rozegrano 95 
meczów. Na sześciu boiskach stoczono sze-
reg emocjonujących spotkań, w których pa-
dło 313 bramek: 60 chłopców zdobyło 166 
bramek, a 48 dziewczyn 147 bramek, śred-
nio na mecz przypadło 3,29 bramki.

Już po pierwszych meczach w grupach 

chłopców widać było, że pretendentami 
do zwycięstwa w całym turnieju będzie w 
pierwszej grupie KS Polonia Środa Wlkp. i 
Tomasovia Tomaszów Lubelski, a w drugiej 
GZ LZS Dobrzeń Wielki. Polonia wysoko 
wygrała swoje pierwsze trzy mecze: 4:0 z Pe-
gazem Drobin, 7:0 z SP Filipów i 4:0 z Falą 
Świekatowo, potem przyszła niespodziewa-
na porażka z 0:2 z Jedynką Strzelce Krajeń-

skie. O pierwszym miejscu w grupie decydo-
wał mecz z niepokonaną dotąd Tomasovią 
Tomaszów Lubelski. Tomasovi wystarczył 
remis. Piłkarze Polonii pokazali, że poprzed-
nia porażka była wpadką, która przytrafia się 
każdej drużynie na turnieju, i ku zdziwieniu 
wszystkich do przerwy prowadzili już 4:0, 
mecz zakończył się wynikiem 4:2. 

W drugiej grupie świetnie radził sobie ze-
spół GZ LZS Dobrzeń Wielki, który wygrał 
wszystkie spotkania, drugie miejsce w tej 
grupie zajęła drużyna MULKS Łask. W pół-
finale Polonia pokonała Łask 4:0, a Dobrzeń 
Wielki Tomasovię 2:0. W meczu o trzecie 
miejsce Łask pokonał Tomasovię 3:0, taki 
sam wynik padł w finale turnieju.

Ireneusz Janicki, trener Polonii, tak ko-
mentował mecz finałowy: – Przystąpiliśmy 
do tego spotkania bardzo skoncentrowani i 
przez cały czas byliśmy zespołem, który kon-
trolował przebieg gry. Do przerwy zdobyliśmy 
dwie bramki. Po przerwie gospodarze zaata-
kowali całą drużyną, co sprzyjało Polonii do 
wyprowadzania szybkich kontr. Spodziewa-
jąc się właśnie takiej gry ze strony przeciwni-
ka ustawiłem zespół typowo defensywnie. W 
bramce wspaniale zagrał Dawid Włodarczyk, 
swój dzień miał Bartek Bartkowiak, który po 
kontrze strzelił swoją trzecią w tym meczu 
bramkę ustalając wynik finału. 

II  Fina ł Centralny Turnieju Dziewcząt i  Chłopców 
„ Ma ła Piłkarska Kadra Czeka” Opole 2012

Triumf Włókniarza 1925 Kalisz i polonii Środa Wlkp.

Klasyfikacja – chłopcy
1. KS „Polonia” Środa Wlk., woj. wielkopolskie
2. GZ LZS Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
3. MULKS Łask, woj. łódzkie
4. TKS „Tomasovia” Tomaszów Lub., woj. lubelskie
5. UKS „Fala” Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
6. MLKA „Światowid” Łobez, woj. zachodniopomorskie
7. UKS „Jedynka” Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie
8. UKS „Junior” Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
9. SP im. Jana Pawła II Filipów, woj. podlaskie

10. MLKS „Sparta” Kazimierza Wlk., woj. świętokrzyskie
11. SP w Drobinie, woj. mazowieckie

12. KS „Olimpia” Truskolasy, woj. śląskie
13. GLUKS „SOKiS” w Woli Mieleckiej, woj. podkarpackie
14. LKS „Lachy” Lachowice, woj. małopolskie

Nagrody indywidualne
Król strzelców – Sebastian Strózik 
– GZ LZS Dobrzeń Wielki, 14 bramek
Najlepszy zawodnik turnieju – Bartosz Bartkowiak 
– KS „Polonia” Środa Wielkopolska
Najlepszy bramkarz turnieju – Dawid Włodarczyk 
– KS „Polonia” Środa Wielkopolska
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W turnieju dziewcząt w pięknym stylu 
zwyciężyły młode piłkarki z KKS Włókniarz 
1925 Kalisz, powtarzając sukces swoich ko-
legów z ubiegłego roku. Szły jak burza – wy-
grały wszystkie siedem spotkań, zdobywa-
jąc 36 bramek, a tracąc tylko dwie. Zaczęły 
fantastycznie gromiąc SP Jaświły 7:0, potem 
gładko pokonały Rolnika Biedrzychowice 
3:0 i 7:0 LUKS „Sport z Kulturą” Wydyminy, 
ze Szkółką Piłkarską Gorce wygrały 5:0, a z 

SP Kaczorki 5:1. Wygrały grupę z komple-
tem punktów. Drugie miejsce w tej grupie 
zajęły dziewczyny z Wydymin.

W drugiej grupie równie dobrze starto-
wały piłkarki z LKS „Naprzód” Sobolów, 
wygrały wszystkie mecze, miały o jeden 
mecz więcej bo w tej grupie grało 7 drużyn. 
Strzeliły 23 bramki, straciły tylko dwie. 
Drugie miejsce zajęły zawodniczki ISD AJD 
Częstochowa, które jeden mecz przegrały a 
jeden zremisowały. W półfinale KKS-siaczki 
spotkały się z Częstochową, a drugą parę 
stanowiły Wydyminy i Sobolów. W pierw-
szym meczu Kalisz pokonał Częstochowę 
4:0, a Wydyminy wygrały z Naprzodem 
Sobolów 1:0. 

W wielkim finale kaliszanki zagrały 
koncertowo i powtórnie zwyciężyły LUKS 
„Sport z Kulturą” Wydminy, tym razem 5:1.

– Warto było przez półtora roku ciężko 
pracować z tą grupą. Dzięki determinacji 

moich zawodniczek, odnosimy tak wspaniałe 
wyniki sportowe. Trenerzy innych drużyn 
byli pod ogromnym wrażeniem gry kaliskiego 
zespołu i, tak szczerze mówiąc, nie spodzie-
wałem się, że moje podopieczne potrafią 
tak dobrze grać w piłkę. To sukces klubu, 
zawodniczek i nie można zapomnieć o ich 
rodzicach, którzy chętnie pomagają drużynie 
– skomentował wygraną swoich podopiecz-
nych trener Dariusz Smolarek. 

Klasyfikacja – dziewczęta
1. KKS „Włókniarz 1925” Kalisz, woj. wielkopolskie
2.  LUKS „Sport z Kulturą” Wydminy,  

woj. warmińsko-mazurskie
3. ISD-AJD Częstochowa, woj. śląskie
4. LKS „Naprzód” Sobolów, woj. małopolskie
5. UKS „Watra” Gidle, woj. łódzkie
6. UKS SP Kaczorki, woj. lubelskie
7. LPU-KS „Wiktoria” Zieleniewo, woj. zachodniopomorskie
8. SP Jaświły, woj. podlaskie
9. LKS „Rolnik” Biedrzychowice, woj. opolskie

10. SP. Nr. 3 w Kazimierzy Wielkiej, woj. świętokrzyskie

11. LKS Szczyt Boguszów – Gorce, woj. dolnośląskie
12. UKS „Orion” Gmina Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
13. SP w Ruścu, woj. mazowieckie 

Nagrody indywidualne
Król strzelców – Aleksandra Witczak 
- KKS „Włókniarz 1925” Kalisz, 16 bramek
Najlepsza zawodniczka turnieju – Olga Sirant 
– LUKS „Sport z Kulturą” Wydminy
Najlepsza bramkarka turnieju – Wiktoria Janik 
- KKS „Włókniarz 1925” Kalisz
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Po raz 28. w dniach 20-26 lipca br w 
Słubicach odbył się Finał Centralny 
Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra 
Czeka” im. Stanisława Tymowicza w kate-
gorii chłopców. Do walki o – jak wszyscy 
zgodnie twierdzą – tytuł mistrza LZS w 
piłce nożnej do lat 15 stanęło 16 dru-
żyn – po jednej z każdego województwa. 
By dotrzeć do turnieju finałowego zespo-
ły musiały wygrać eliminacje rejonowe i 
wojewódzkie. W eliminacjach tych w całym 
kraju wzięło udział prawie 3 tysiące drużyn.

Organizatorem turnieju, którego początki 
sięgają 1984 roku – to jedna z najstarszych 
tego typu imprez w Polsce – jest Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz po raz kolejny Lubuskie 
Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp. W tym 
roku współorganizatorami byli: Burmistrz 
Słubic, Starosta Słubicki oraz Słubicki 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a sponsora-
mi PZPN i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna.

W ceremonii otwarcia turnieju, która 
odbyła się 21 lipca, udział wzięli m.in.: Jan 
Graliński – prezes Lubuskiego Zrzeszenia 
LZS w Gorzowie Wlkp., Ryszard Chustecki 
– członek RG KZ LZS, Tomasz Ciszewicz – 
burmistrz Słubic, Leopold Owsiak – wice-
starosta słubicki, Iwona Kusińska-Kania 
– KZ LZS w Warszawie, Stefan Długosz 
– członek Komisji Rewizyjnej KZ LZS, 

Mirosław Wrzesiński – dyrektor Juventusu 
Turyn na Polskę, Ryszard Robakiewicz – 
trener reprezentacji Polski U-17 i Zbigniew 
Sawicki – prezes SOSiR. Oficjalnego otwar-
cia turnieju dokonał Ryszard Chustecki, a 
Iwona Kusińska-Kania w imieniu soim i 
gości życzyła młodym piłkarzom osiągnię-
cia jak najlepszych wyników w rywalizacji 
sportowej i zachowania zasady fair play.

Turniej rozegrano w dwóch rundach: eli-
minacyjnej – w wyniku losowania zespoły 
podzielono na 4 grupy i grały systemem 
„każdy z każdym” – i finałowej 
(ćwierćfinały, półfinały, fina-
ły) – systemem pucharowym. 
W sumie podczas turnie-
ju rozegrano 36 meczów, w 
których padło 144 bramki, 
co daje średnio 4 bramki na 
mecz. Najwięcej bramek padło 
w meczach ćwierćfinałowych, 
kiedy to Trąbki Wielkie pokona-
ły Świekatowo 6:0, a „Olo” Władysławów 
pokonał Żuromin 5:0, rekord padł w meczu 
Żuromin – Dobrzeń Wielki – 8:1.

W finale spotkały się drużyny LKS 
Orzeł Trąbki Wielkie z woj. pomorskie-
go i Szkółka Piłkarska „Olo" Władysławów 
woj. wielkopolskie. Wygrali młodzi piłkarze 
z Władysławowa 3:1, a bramki dla zwy-
cięzców zdobyli: Michał Ignaczak, Łukasz 
Gnatkowski i Filip Karbowy, dla pokona-
nych Kamil Czeczora. 

– Poziom turnieju był wysoki, ale na 
pewno nie bardzo wysoki. Czasami miałem 
wrażenie, że moją drużynę od innych dzieli 
różnica klas – komentował turniej Miłosz 
Olek, trener zwycięskiej drużyny. – W fazie 
grupowej pokonaliśmy wszystkich przeciwni-
ków, zdobyliśmy 12 bramek, nie straciliśmy 
żadnej. W ćwierćfinale ograliśmy przeciwni-

ków 5:0 i 3:1. W sumie finał był dla nas naj-
łatwiejszym meczem. Od początku do końca 
kontrolowaliśmy jego przebieg. Ani razu nie 
czuliśmy się zagrożeni.

Drugi finalista LKS Orzeł Trąbki Wielkie 
również szedł jak burza przez eliminacje i 
ćwierćfinały. Wygrał wszystkie mecze, strze-
lił 20 bramek, stracił 4.

– Nasi rywale w finale to bardzo dobra 
drużyna. W ich szeregach grało kilku zawod-
ników, którzy mają za sobą testy w szkół-
kach drużyn z ekstraklasy i w niemieckich 

klubach – mówił po meczu trener 
Orła Tomasz Kempa. – W dodat-

ku w ostatnich meczach kontuzje 
wyeliminowały z gry aż trzech 
moich podstawowych zawodni-
ków – Adriana Chabrosa, Piotra 
Megera i Kamila Czeczorę. 

Dublerzy nie udźwignęli ciężaru 
odpowiedzialności, zagrali słabo, i 

niestety przegraliśmy.
Uroczyste zakończenie turnieju odbyło 

się 26 lipca. Wzięła w nim udział m.in. 
Helena Koziej, dyrektor Biura Krajowego 
Zrzeszenia LZS w Warszawie. Drużyny 
nagrodzone zostały okazałymi pucharami i 
medalami a najlepsi zawodnicy nagrodami 
rzeczowymi i pamiątkowymi statuetkami, 
których fundatorami byli Minister Sportu 

XXVIII Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska  
Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza w kategorii chłopców 

„Olo” Władysławów bezkonkurencyjne

s ŁUB iCe  2012
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i Turystyki i Krajowe Zrzeszenia LZS. 
Ponadto zespoły otrzymały nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu sportowego ufundo-
wanego przez Polski Związek Piłki Nożnej 
dzięki staraniom i wsparciu Mirosława 
Wrzesińskiego.

Turniej obserwował, omawiał mecze 
i prowadził szkolenie trener reprezen-
tacji Polski U-17 Ryszard Robakiewicz. 
Wszyscy trenerzy uznali, że to bardzo pod-
nosi rangę turnieju i wzbogaca jego pro-
gram. Trener Robakiewicz na zakończenie 
turnieju zdecydował też, że na konsulta-
cje do reprezentacji Polski powoła dwóch 
zawodników: Marcina Mocarskiego LKS 
„Promień” Mońki i Sebastiana Nagela 
MGLKS „Gryf ” Kamień Pomorski.

Jak bardzo cenione jest zwycięstwo i 
udział w tym turnieju niech świadczy fakt, 
że zarówno we Władysławowie, jak i w 
Trąbkach Wielkich po powrocie z 
imprezy zgotowano młodym piłka-
rzom gorące przyjęcie. 

We Władysławowie fani, rodzi-
ce i władze, w tym wójt gminy 
Krzysztof Zając i przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Turku, 
witali zwycięzców na miejscowym 
rynku. Były transparenty, bębny i 
trąbki. Warto wspomnieć, że tuż 
przed udziałem w naszym turnieju 
młodzi piłkarze z „Olo” zajęli dru-
gie miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju Piłkarskim w Austrii, a 
wcześniej wywalczyli po meczach 

barażowych awans do Ligi Wielkopolskiej, 
w której reprezentować będą okręg koniń-
ski. Na stadion w Russocicach zjeżdżać się 
będą na rozgrywki takie drużyny jak: Lech 
Poznań, Warta Poznań, Amica Wronki czy 
Unia Swarzędz. 

Kto wie, być może nazwa Turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka” jest dobrą wróżbą 
dla tych zawodników. Być może za kilka lat 
podczas kolejnych rozgrywek Euro będziemy 
trzymać kciuki za piłkarzy z naszego podwór-
ka. Oby tak było – napisano na stronie inter-
netowej gminy.

Nie mniej gorąco witano „wicemistrzów”. 
W Trąbkach Wielkich na piłkarzy czekali: 
prezes Orła Andrzej Kobylarz, koledzy, 
przyjaciele, fani oraz rodzice. Były gratula-
cje i chóralne śpiewy „Orzeł wicemistrzem 
jest”. Trener Tomasz Kempa podsumował 
występ swojej drużyny – bardzo wysoko 

ocenił zaangażowanie piłkarzy podczas 
wszystkich meczów, wyraził nadzieję, że 
sukces osiągnięty w Słubicach będzie skut-
kował pozytywnie w zbliżającym się sezonie 
piłkarskim, podziękował zarządowi klubu, 
sponsorom i rodzicom za pomoc w organi-
zacji wyjazdu na turniej do Słubic.

Na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie. 
Jak podkreślali trenerzy i opie-
kunowie drużyn, taki turniej to 
doskonała okazja do integracji 
zespołów. Bowiem zawodnicy nie 
tylko grali w piłkę, był też czas 
na odpoczynek. Młodzi piłkarze 
odwiedzili Frankfurt, zwiedzi-
li Słubice, a czas wolny spędzali 
na basenie. Warto nadmienić, że 
mecze odbywały się w 35 stopnio-
wym upale, więc były wyczerpują-
ce dla młodych organizmów. 

Gratulujemy wszystkim dru-
żynom uczestniczącym w finale 
i zapraszamy za rok.

Klasyfikacja końcowa
1. SP„ Olo” Władysławów, woj. wielkopolskie
2. LKS „Orzeł” Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
3. MGLKS „Gryf ” Kamień Pomorski, 
woj. zachodniopomorskie
4. MKS „Lewart” Lubartów, woj. lubelskie
5. UKS „Fala” Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
6. KS „Wkra” Żuromin, woj. mazowieckie
7. GZ-LZS Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
8. LKS „Promień” Mońki, woj. podlaskie

Pozostali uczestnicy: MKS „Polonia” Słubice, woj. lubuskie, 
MULKS Pustynia, woj. podkarpackie, MKS „Olimpia-Pogoń” 
Staszów, woj. świętokrzyskie, MLKS „Znicz” Biała Piska, woj. 
warmińsko-mazurskie, LZS Gminy Kłodzko – Gim. Publ. 
Kłodzko, woj. dolnośląskie, MKS „Tuchovia” Tuchów, woj. 
małopolskie, LKS „Pasjonat” Dankowice, woj. śląskie, LKS 
„Omega” Kleszczów, woj. łódzkie.

Nagrody indywidualne: 
Filip Karbowy – SP „Olo” Władysławów, najlepszy 
zawodnik, 
Damian Bartosik– LKS „Orzeł” Trąbki Wielkie, najlepszy 
strzelec –11 bramek, 
Igor Szczepaniak – SP „Olo” Władysławów, najlepszy 
bramkarz, 
Sebastian Nagel – MGLKS :Gryf ” Kamień Pomorski, 
najlepszy technik 
Miłosz Olek – SP „Olo” Władysławów, najlepszy trener. 
Puchar Fair Play zdobyła drużyna SP „Olo” Władysławów. 

Konkurs żonglerki głową wygrał Jakub Mahlik LKS „Orzeł” 
Trąbki Wielkie, najlepszy w żonglerce nogą był Filip 
Plewiński MGLKS „Gryf ” Kamień Pomorski, a konkurs na 
celność wygrał Błażej Borowiak SP „OLO” Władysławów.
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Gospodarzem XVIII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach letnich 
była w tym roku Małopolska. Zawody 
rozpoczęły się 29 czerwca, czyli dzień po 
ostatnim meczu EURO 2012 w Polsce. 

Uroczyste otwarcie odbyło się 3 lipca w 
solnym mieście Wieliczce, uczestniczyli w 

nim marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa oraz wicemarszałek Wojciech 
Kozak. Urząd marszałkowski dofinanso-
wał olimpiadę kwotą 1,5 miliona złotych. 
Małopolska po raz trzeci gościła letnią olim-
piadę, gospodarzem była w 1997 i 2009 
roku.

Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży roz-
grywane były od 1995 do 2011 roku w 
czterech blokach dyscyplin: sporty zimowe, 
biegi przełajowe, sporty halowe i sporty 
letnie. Od tego roku formuła się zmieniła. 
Pozostają sporty zimowe, dochodzą sporty 
umysłowe, a sporty halowe i letnie zostały 
połączone w jedną całość. 

W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział 
około 6250 zawodników, półtora tysiąca tre-
nerów i działaczy, tysiąc sędziów. W sumie 
to około 9 tysięcy uczestników! To jedno z 
największych przedsięwzięć sportowych w 
Polsce. OOM ma rangę mistrzostw Polski w 
kategorii juniorów młodszych, w zdecydo-
wanej większości sportów startują zawodni-
cy z rocznika 1995.

Mniej więcej jedna trzecia zawodów 
OOM odbyła się w Krakowie, młodych 
sportowców gościły także inne miejsco-
wości województwa, m.in.: Wieliczka, 
Bochnia, Tarnów, Gorlice, Raciechowice 
czy Oświęcim. Mała część Olimpiady 
została rozegrana, ze względu na brak 
odpowiedniej infrastruktury sportowej 
w Małopolsce, w innych regionach kraju: 
kajakarstwo w Bydgoszczy, wioślarstwo w 
Kruszwicy, kolarstwo torowe w Łodzi, skoki 
do wody w Rzeszowie i hokej na trawie w 
Siemianowicach Śląskich.

– Strona wyczynowa olimpiady jest oczy-
wiście bardzo ważna, uczestnicy zawo-

dów w Małopolsce to przecież nasi przyszli 
olimpijczycy, może już w Rio de Janeiro 
w 2016, a na pewno igrzysk w 2020 roku. 
Ważne jednak jest dla nas, działających 
w sporcie młodzieżowym, by zawody prze-
biegały z zachowaniem zasad fair play, by 
nauczyć tych młodych sportowców wygrywać 
i... przegrywać, by integracja zastępowała 
antagonizmy – stwierdził Jerzy Janczy, pre-
zes Małopolskiego Związku Stowarzyszeń 
Kultury Fizycznej. My się też pod tym 
stwierdzeniem podpisujemy.

Jak zwykle interesują nas osiągnięcia 
sportowców spod znaku LZS. Przyjrzyjmy 
się więc jak w poszczególnych konkuren-
cjach sportowych radzili sobie nasi przed-
stawiciele. 

Badminton 
Świetnie spisali się nasi zawodnicy w bad-

mintonie. Srebro wśród pań zdobyła Magda 
Konieczna z UKS Hubal Białystok, wśród 
panów było jeszcze lepiej wszystkie medale 
zdobyli nasi zawodnicy – złoto Mateusz 
Biernacki (SKB Suwałki), srebro Krzysztof 
Jakowczuk, a brąz Paweł Śmiłowski – 
obaj UKS Hubal Białystok, w deblu męż-
czyzn złoto wywalczyła para z Hubala A. 
Jabłoński/P. Śmiłowski, a brąz Przemysław 
Szydłowski z LKS Technik Głubczyce, który 
startował w parze z kolegą z Kędzierzyna 
Koźla. W mikście złoto dla pary z Hubala K. 
Jakowczuk/M. Konieczna, brąz dla Kornelii 
Marczak z UKS Plesbad Pszczyna.

Hokej na trawie. 
W turnieju mężczyzn startowało 6 drużyn 

z 4 województw. Mistrzem Polski juniorów 

młodszych została drużyna LKS Gąsawa, 
LKS Rogowo zajęło trzecie miejsce a KS 
Stella Gniezno – 5. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju wybrano Karola Przywarę z 
Rogowa, a królem strzelców został Robert 
Gruszczyński z LKS Gąsawa. Wsród dziew-
cząt startowało 5 drużyn, w tym LKS 
Rogowo. Dziewczyny zajęły trzecie miejsce.

Jeździectwo 
W skokach na kucach wystartowało 27 

jeźdźców, zawody ukończyło 24. Trzecie 
miejsce zajęła Monika Grundkowska z 
WLKS Krakus Swoszowice, na koniach 
dużych skakało 23 zawodników (22 ukoń-
czyło parkur). Wygrała ponownie Monika 
Grundkowska, a trzecie miejsce zajęła 
Katarzyna Rybarczyk z LKS Nadwiślanin 
Kwidzyn. Startowali zawodnicy z 22 klubów 
z 12 województw. W tej stawce było 7 klubów 
reprezentujących nasze barwy. Najlepszy 
okazał się WLKS Kraków Swoszowice przed 
LKJ Abaria Iwno.

W ujeżdżaniu na kucach srebrny medal 
wywalczyła Julia Moczak z ŁKJ Łódź. 
Złoto na koniach dużych zdobyła Nikola 
Marczuk z LKJ Lewada Zakrzów, brąz Julia 
Moczak. Startowało 15 klubów z 8 woje-
wództw, w tym 4 reprezentujące barwy LZS. 
Klasyfikację końcową wygrał nasz klub ŁKJ 
Łódź.

Konkurs WKKW na koniach dużych 
wygrała Tola Armańska z LKS Stragona 
Strzegom. Startowało 9 klubów z 7 woje-
wództw, w tym 3 reprezentujące LZS – trze-
cie miejsce w klasyfikacji klubowej zajął 
LKS Stragona Strzegom.

Kajakarstwo 
Startowało 50 klubów w tym 8 zrze-

szonych w LZS – reprezentowali 15 woje-
wództw. Najlepsze miejsce z naszych klu-
bów zajął MKS Polstyr Człuchów – 18.

W kajakarstwie górskim startowało 8 klu-
bów, w tym 4 zrzeszone w LZS. W K-1 
Justyna Janczy z UKS Spływ Sromowce zaję-
ła trzecie miejsce, w C-2 mężczyzn pierw-
sza była osada z LKK Drzewica, a trzecia 
LUKS Kwisa Leśna, a w C-1 wygrał Jarosław 
Nowak z LKK Drzewica, a srebro zdobył 
Adam Kozub z UKS Spływ Sromowce.

Kolarstwo szosowe
Ponad 100 kolarzy przystąpiło w 

Raciechowicach do wyścigu ze startu wspól-
nego. Trasa liczyła 74 km. Wygrał Krystian 
Smorongiewicz z Huraganu Żagań Trasa 
Zielona Góra, drugi był Kamil Małecki z 
Baszty Bytów, a trzeci Mariusz Gąsiorowski 
ze Stali Grudziądz. Wyścig ze startu wspól-
nego na dystansie 37 km wśród kobiet 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Małopolska 2012 
6250 zawodników, półtora tysiąca trenerów i działaczy, tysiąc sędziów.  
W sumie to około 9 tysięcy uczestników!
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wygrała Nikol Płosaj, druga była Natalia 
Radzicka – obie Jedynka Limaro Kórnik, 
a trzecia Katarzyna Kozyra Azalia Brzóza 
Królewska. W Kłaju w jeździe na czas 
wystartowało 48 zawodników (dystans 
9,1 km) – brązowy medal zdobył Szymon 
Sajnok Cartusia Kartuzy. Na takim samym 
dystansie walczyły dziewczyny – wygrała 
Natalia Radzicka z Jedynki Limaro Kórnik, 
druga była Katarzyna Kozyra Azalia Brzóza 
Królewska (startowało 38 zawodniczek). 

W olimpiadzie startowało 51 klubów 
z 16 województw, w pierwszej dziesiątce 
znalazło się 7 naszych – wygrała Jedynka 
Limaro Kórnik przed KTK Kalisz i ALKS 
Stal Grudziądz.

Kolarstwo MTB
Startowały 22 kluby z 8 województw, w 

tym 10 reprezentujących LZS. Wśród klu-
bów 3 miejsce zajęła GKS Cartusia Kartuzy, 
5 – LUKS Sławno, a 6 – UKS Podwilk.

Na trasę liczącą 9,1 km wyjechało 19 
zawodniczek. Srebro zdobyła Patrycja Kulka 
z UKS Podwilk, a brąz Kaja Karkula z KS 
Luboń Skomielna Biała. Dystans 11,7 km 
mieli do przejechania zawodnicy, startowało 
ich 37 – wygrał Marcel Bogusławski z LUKS 
Sławno.

Kolarstwo torowe
Startowało 28 klubów z 12 województw. 

W pierwszej dziesiątce znalazło się 7 naszych 
klubów. Miejsca od 2 do 5 zajęły: Jedynka 
Limaro Kornik, Ziemia Darłowska, Baszta 
Golczewo, Stal Grudziądz. Dziewczyny 
z Darłowa zdobyły 3 złote i dwa srebr-
ne medale, 10 medali zdobyli zawodnicy 
Jedynki Limaro Kórnik – cztery zdobył 

Patryk Rajkowski – dwa złote i po jednym 
srebrnym i brązowym, dwa złote i jeden 
srebrny medal Nikol Płosaj, a trzy brązowe 
Natalia Radzicka.

Lekkoatletyka
Klasyfikację klubową wygrał KS Podlasie 

Białystok (106 pkt) przed SL WKS Zawisza 
Bydgoszcz (98) i LKS Lubusz Słubice (68). 
Jeden z najlepszych wyników uzyskała 
Aleksandra Mickiewicz (ULKS Uczniak 
Szprotawa) 53.32 w rzucie oszczepem – 
nowy sprzęt 500 g – to rekord Polski. W 
sumie młodzi lekkoatleci spod znaku LZS 

zdobyli 11 złotych, 9 srebrnych i 19 brą-
zowych medali. Na wyróżnienie zasługują 
Bartosz Wierzbiński KLKS Juventa-Kobex 
Starachowice – złoto na 100 m i brąz na 200, 
Kacper Schubert MLKS Echo Twardogóra 
złoto na 110 m pł, Dominik Siejkowski LKS 
Lubusz Słubice złoto w rzucie dyskiem z 
rekordem życiowym, Mateusz Kwaśniewski 
ULKS Uczniak Szprotawa złoto w oszczepie 
z rekordem życiowym, Sofia Ennaoui LKS 
Lubusz Słubice złoto na 1500 m, Monika 
Wawrzyniak LKS Orkan Wlkp. Poznań w 
skoku wzwyż złoto też z rekordem życio-
wym. 

Łucznictwo
Startowało 40 klubów z 15 województw. 

Trzy miejsca na podium zajęły nasze kluby, 
w kolejności – LKS Łucznik Żywiec, KS 

Obuwnik Prudnik, UKS Talent Wrocław. 
Wśród dziewcząt wygrała Adrianna 
Trzebińska Talent Wrocław, wśród chłop-
ców najlepszy był Kamil Adamek z LKS 
Łucznik Żywiec.

Podnoszenie ciężarów
W połowie lipca w piękniej Muszynie 

odbyła się OOM w podnoszeniu ciężarów. 
Wystartowało w niej ponad 170 zawodników 
i zawodniczek z 51 klubów (prawie połowa 
to kluby LZS) z 15 województw. Klasyfikację 
klubową wygrała Mazovia Ciechanów, trze-
cie miejsca zajęła UOLKA Ostrów Maz., 

czwarta była Unia Hrubieszów, a piąte 
WLKS Siedlce Iganie Nowe. W pierwszej 
„10” były tylko dwa kluby spoza LZS. 

W sumie nasze dziewczyny zdobyły 4 
złote, 6 srebrnych i 5 brązowych meda-
li, a chłopcy po 4 w każdym kolorze. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał 
się Dominik Mikołajczyk (UOLKA Ostrów 
Mazowiecka), który przy wadze 69 kg miał 
w dwuboju 263 kg i zgromadził 351,99 pkt. 
w klasyfikacji Sinclaira. Młodych sportow-
ców zagrzewał do walki srebrny medalista 
IO Szymon Kołecki.

Tenis stołowy
Kiedyś w tym sporcie dominowały kluby 

z naszego Zrzeszenia, dzisiaj ta dyscyplina 
szybko rozwija się w dużych miastach. Ale 
kilka medali zdobyliśmy. Tomasz Kotowski z 
LUKS ABC Żak Pisanica srebro indywidual-

nie, brąz dla Aleksandra Wereckiego GLKS 
Nadarzyn i Adriana Dugiela MLKS Śnieżnik 
Stronie Śląskie, srebro dla Zuzanny Ewy 
Woźniak z Warmii Lidzbark Warmiński. 
MLKS Śnieżnik drużynowo zajął drugie 
miejsce wśród chłopców a Warmia trzecie 
wśród dziewcząt.

 Zapasy styl wolny mężczyzn
i kobiet
Turniej odbył się w Gorlicach. W zapa-

sach mężczyzn startowało 51 klubów z 14 
województw. Zawodnicy klubów zrzeszo-
nych w LZS zdobyli 5 złotych, 4 srebrne i 
11 brązowych medali. Najwyżej w punktacji 
uplasował się LKS Mazowsze Teresin – 3 
miejsce. Nasze zawodniczki zdobyły łącz-
nie 5 złotych, 10 srebrnych i 14 brązowych 
medali. Startowały 32 kluby. Pierwsze trzy 
miejsca zajęły; Cement Gryf Chełm, Suples 
Kraśnik i Znicz Podzamcze Chęcińskie.

Zapasy styl klasyczny mężczyzn
Zawody odbyły się w Myślenicach, 

startowało 160 zawodników z 53 klubów. 
Zawodnicy z naszych klubów zdobyli 6 
złotych medali, 4 srebrne i 10 brązowych. 
Krystian Wika Cartusia Kartuzy wybrany 
został najlepszych zapaśnikiem turnieju. W 
klasyfikacji klubowej zwyciężyła Cartusia 
Kartuzy przed Sobieskim Poznań i Agrosem 
Żary.
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Pogoda nie pierwszy raz chciała spłatać 
figla organizatorom XIII Wojewódzkich 
Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych, które 29 
lipca br odbyły się w Łukowie. Dokładnie w 
połowie zawodów nad miastem przeszła kil-
kuminutowa ulewa. Nikt jednak nie myślał 
o zakończeniu imprezy. – Proszę się nie bać 
deszczu, bo dzięki niemu dojdzie nam jeszcze 
jedna ciekawa konkurencja: wybory miss mo-
krego podkoszulka – żartował prowadzący 
spikerkę Wacław Słomkowski, wiceprze-
wodniczący RW LZS w Lublinie. 

– W ubiegłym roku ze względu na pogodę 
trzeba było przełożyć igrzyska w Kraśniku o 
tydzień, w 2001 roku we Włodawie cały czas 
lało jak z cebra – przypomniała o kaprysach 
aury Elżbieta Orzechowska, sekretarz RW 
LZS.

A wszystko zaczęło o godzinie 11.30, kie-
dy to na stadion miejski „Orlęta” wkroczyły 
ekipy 48 gmin z 18 powiatów woj. lubelskie-
go, prawie półtora tysiąca osób. Jako pierw-
si szli gospodarze. Każdą prowadził wójt 
lub burmistrz, a na czele drużyny powiatu 
zamojskiego kroczył nawet europoseł, Ar-
kadiusz Bratkowski. Następnie głos zabrał 
wicewojewoda lubelski, Marian Starownik, 
działacz Ludowych Zespołów Sportowych, 
a nawet kiedyś wiceprzewodniczącym Rady 
Głównej. Życzył uczestnikom dobrej zabawy 
i pokonania własnych słabości, bo na tym 
przecież polega wysiłek sportowy. Następnie 
wszystkich powitał gospodarz, burmistrz 
Łukowa Mariusz Szustek, który stwierdził 
iż cieszy się, że na to święto LZS przybyły 
całe rodziny.

Nic tak nie „zabija” zawodów sportowych, 
jak zbyt długi wstęp do nich, czyli wszyst-
kie oficjalne uroczystości. Widać, że orga-
nizatorzy tej imprezy, dobrze o tym wiedzą. 
Dlatego wszystko przeprowadzili szybko i 
sprawnie. W ekspresowym tempie, ale z na-
leżną chwili powagą, wiceprzewodniczący 
KZ LZS Józef Poterucha i Helena Koziej, 
dyrektor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS 
wręczyli kilku osobom Złote Honorowe Od-
znaki LZS, odznaki Zasłużony Działacz LZS 

i medale 65-lecia LZS. Potem Józef Poteru-
cha, jako przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Lublinie otworzył igrzy-
ska. I machina ruszyła. 

Na głównej płycie boiska i na bocznych 
boiskach zaroiło się od sportowców. Wyda-
wało się, że każdy metr tego obiektu sporto-
wego został wykorzystany. 

W centralnym punkcie zameldowali się 
piłkarze, z boku grały siatkarki, w jednym z 
rogów zaczął się konkurs przeciągania liny, 
który zgromadził sporo widzów, a głośny 
doping zagrzewał zawodników do walki. Ta 
konkurencja to specjalność lubelskiego. Od 
wielu już lat zarówno kobiety jak i mężczyź-
ni wygrywają ją na igrzyskach ogólnopol-
skich – można więc powiedzieć, że najtrud-
niej jest zwyciężyć u siebie. 

Trochę dalej uwagę kibiców skupili na 
sobie siłacze, bo jak inaczej można nazwać 
tych, którzy mierzą się z 50, a może 60 kg 
oponą traktorową. I aż trudno uwierzyć, że 
niektórym zawodnikom przerzucenie jej ze 
startu do mety zajęło niewiele ponad 16 se-
kund! A startowało ich aż 41, wygrał Karol 
Zawada z gminy Sitno. Aż 43 panów, w tym 
dwudziestu w wieku 16-17 lat stanęło do 
konkursu ujeżdżania byka, oczywiście na 
symulatorze (w swoich kategoriach wieko-
wych wygrali Kacper Barbecki, gmina To-
maszów Lub. i Paweł Bilik z gminy Sitno). 
41 pań, w tym 17 z rocznika 1995/6 doiło 
sztuczną krowę (zwyciężyły Monika Krako-
wian z gminy Dzierzkowice i Ewa Zygmunt 
z gminy Zwierzyniec). I były to najlicz-
niej obsadzone konkurencje. Sporo emocji 
wzbudził też konkurs siłacza wiejskiego, 
czyli podnoszenie sztangielka – startowało 
28 zawodników, zwyciężył Krzysztof Mali-
borski z gminy Zwierzyniec. 

Niezwykle głośno dopingowano przed-
stawicieli samorządów lokalnych, którzy 
zmierzyli się w czwórboju. Trzeba było mieć 
celne oko, bo pierwszą konkurencją było 
strzelanie z wiatrówki, niezły wykop, bo na-
leżało trafić piłką do małej bramki, zmysł 
równowagi przydał się przy przejeździe na 

hulajnodze i dobrą koordynację ruchową 
aby przebyć tor sprawnościowy. Wystarto-
wało 21 drużyn gminnych i 8 powiatowych. 
Wygrali gminni samorządowcy ze Stocz-
ka Łukowskiego przed Sitnem i Dęblinem. 
Wśród „powiatowców" najlepsi byli ci z Lu-
blina. 

Rozegrano także kilkanaście biegów na 
100, 370 i 740 metrów mężczyzn i kobiet, w 
różnych kategoriach wiekowych – startowa-
ło ponad 200 zawodników.

Wszystkich konkurencji było 26, w tym 16 
drużynowych. Najlepsi otrzymywali pamiąt-
kowe medale, puchary i nagrody rzeczowe. 
Ale nie tylko o to walczono w Łukowie. 
Najlepsi zakwalifikowali się do reprezenta-
cji województwa lubelskiego, która weźmie 

udział w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w 
Opolu, które odbędą się 23-25 sierpnia br. 
Lubelska ekipa liczyć będzie 50 osób.

Igrzyska wygrała reprezentacja powiatu 
Tomaszów Lubelski, która zgromadziła po-
nad 1000 punktów i na pewno jej należy się 
tytuł najbardziej usportowionego i aktyw-
nego powiatu woj. lubelskiego. Wyprzedzi-
ła prawie o 250 pkt Zamość i o ponad 500 
Chełm.

W ramach imprez towarzyszących orga-
nizowanych przez Łukowski Ośrodek Kul-
tury odbyły się koncerty oraz zlot pojazdów 
zabytkowych. Wokół stadionu było sporo 
punktów gastronomicznych i handlowych 
oraz urządzeń rekreacyjnych dla dzieci. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesu-
jącego na tym festynie.

Honorowy patronat nad tegorocznymi 
igrzyskami sprawowali marszałek woje-
wództwa lubelskiego Krzyszof Hetman i 
prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Le-
szek Świętochowski. Organizatorami im-
prezy było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 

XIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe 

Łuków 2012

Nie zmogła ich nawet ulewa
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W tym roku Szczebrzeszyn, był gospo-
darzem XIII Powiatowych Igrzysk LZS 
Mieszkańców Zamojskiej Wsi. Święto 
Sportu Powiatu Zamojskiego jest tutaj naj-
ważniejszym wydarzeniem sportowym, 
aktywizującym i integrującym jego miesz-
kańców. Igrzyska LZS odbyły się w dniach 
14 i 15 lipca br. na szkolnym Orliku oraz 

miejskim stadionie. Drużyny rywalizowa-
ły w 28 konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych (m.in.: koszykówka, siat-
kówka, piłka nożna, tenis ziemny i stoło-
wy, przeciąganie liny, 100-polowe warca-
by, przerzucania opony traktorowej a także 
konkurs wiejskiego siłacza) oraz w zawo-
dach Młodzieżowych Drużyn OSP i IV 
Zlocie Turystycznym Klubów i Ogniw LZS. 
Łącznie startowało 2350 zawodników z 15 
gmin powiatu zamojskiego i biłgorajskiego.

W uroczystym otwarciu Igrzysk uczest-
niczył minister pracy i polityki społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz – przewodni-
czący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych, a także 

europoseł Arkadiusz Bratkowski, sena-
tor Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir 
Zawiślak, wiceprzewodniczący KZ LZS i 
przewodniczący RW LZS w Lublinie Józef 
Poterucha oraz przedstawiciele samorzą-
dów powiatu zamojskiego.

W punktacji końcowej zwyciężyła Gmina 
Sitno. Kolejne miejsca zajęły: Zwierzyniec, 
Zamość, Miączyn, Szczebrzeszyn i Łabunie.

Święto sportu było również okazją do 
uhonorowania najbardziej zasłużonych i 
aktywnych działaczy Ludowych Zespołów 
Sportowych, ich darczyńców i sympatyków 
zaangażowanych w rozwój kultury fizycz-
nej i sportu w środowisku wiejskim. W 
uznaniu zasług i za wieloletni wkład pracy 
w propagowanie sportu okolicznościowe 
medale 65-lecia LZS otrzymało 10 osób 
(Czesław Gajdek, Marian Mazur, Zbigniew 
Złomańczuk, Tadeusz Pszenniak, Marian 
Bernat, Henryk Matej, Mieczysław Skiba, 
Józef Topolski, Tadeusz Lizut, Wiesław 
Derkacz), a medale Marszałka Województwa 
Lubelskiego wręczono 6 osobom (Tadeusz 

Chwiejczak, Halina Martyniuk, Magda 
Misztal, Krzysztof Czerwieniec, Jan Kotwis, 
Krzysztof Pszenniak). 

Igrzyska uświetnił występ kapeli podwór-
kowej „Stah” z Werbkowic.

Organizatorem igrzysk było Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Zamościu przy współudziale m.in.: Powiatu 
Zamojskiego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, 
Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin, 
Biura Posła do Parlamentu Europejskiego 
Arkadiusza Bratkowskiego, który pełnił 
honorowy patronat nad igrzyskami oraz 
szczebrzeszyńskich szkół. 

Klasyfikacja
Gminy: 
1. Rachanie (pow. tomaszowski), 
2. Wierzbica (pow. chełmski), 
3. Sitno (pow. zamojski), 
4. Zamość, 
5. Zwierzyniec (pow. zamojski), 
6. Łaszczów (pow. tomaszowski), 
7. Tomaszów Lubelski, 
8. Telatyn (pow. tomaszowski), 
9. Trzydnik Duży (pow. kraśnicki), 

10. Ryki
Powiaty: 
1. Tomaszów Lubelski, 
2. Zamość, 
3. Chełm, 
4. Ryki, 
5. Kraśnik, 
6. Lubartów, 
7. Parczew, 
8. Łuków, 
9. Lublin, 

10. Łęczna.

Lublinie, Urząd Miasta Łukowa (burmistrz 
Mariusz Szustek), Starostwo Powiatowe w 
Łukowie (starosta Janusz Kozioł). A ponad 
półtoragodzinną relację na żywo z zawodów 
przeprowadziła Internetowa Telewizja Łu-
ków –itvl.

– Nasze igrzyska to największa pod wzglę-
dem uczestników impreza sportowo-re-
kreacyjna w województwie lubelskim. Dla 
zawodników, mieszkańców wsi i małych mia-
steczek, jest często jedyną formą ryvwalizacji 
sportowej – podkreślał Józef Poterucha. – 
Trwają igrzyska w Londynie, tam zawodow-

stwo, stres i napięcia, tu rekreacja i dobra 
zabawa. Pewnie, że wynik zawsze się liczy i 
nasi uczestnicy walczą o zwycięstwo na miarę 
swoich możliwości, a nawet je przekraczając. 
Ale przede wszystkim mile całymi rodzinami 
spędzają czas wolny. Szkoda, że stać nas tylko 
raz w roku na przygotowanie takiej imprezy. 
To olbrzymi wysiłek organizacyjny i finan-
sowy, ale dajemy radę, choć przygotowania 
trwały od lutego. Mam nadzieję, że co roku 
znajdzie się samorząd lokalny, który wraz z 
nami podejmie to wyzwanie.

Do zobaczenia za rok!

Święto zamojskiego sportu
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 30 czerwca br. w upalne południe rozpo-
czął się Jubileuszowy XXV Gminny Turniej 
Rad Sołeckich w Chwalibożycach. Na star-
cie stanęły 24 drużyny. Organizatorem tego-
rocznych rozgrywek było Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie przy 
współpracy Miejsko-Gminnego Zrzeszenia 
LZS. Patronat honorowy nad imprezą objął 
wójt Gminy Oława Jan Kownacki, który 
ufundował dla zwycięskiego zespołu nagro-
dę w postaci kompletu piłek do różnych 

dyscyplin sportowych – otrzymała je druży-
na z Bystrzycy. Drugie miejsce zajęła grupa 
z Osieka, natomiast na trzeciej pozycji upla-
sował się zespół ze Ścinawy. Puchar za IV 
miejsce powędrował do Niemila, którego 

zawodniczki wygrały niezwykle ceniony 
konkurs przeciąganie liny. Piąte miejsce 
zajęli gospodarze turnieju – Chwalibożyce, 
a szóste ex aeuqo sołectwa z Gać i Lizawic.

W programie turnieju były takie konku-
rencje jak: piłka siatkowa, utrzymywanie 
koła od wozu na czas, rzuty lotką do tarczy, 
strzały z wiatrówki, przeciąganie liny kobiet 
i mężczyzn, rzuty podkową do celu, rzuty 
piłką do kosza, strzały do pustej bramki, czy 
też slalom z piłką na czas. Oto zwycięzcy 
niektórych konkurencji. Najlepszym zawod-
nikiem w trzymaniu koła na czas okazał 
się Jerzy Nazar z Lizawic, a najcelniej z 
wiatrówki strzelała Anna Kozioł ze Ścinawy 
Polskiej, rzuty podkową do celu wygrał 
Dariusz Batog z Gaju Oławskiego, najcelniej 
do bramki strzelał Tomasz Trybała z Osieka. 
W piłce siatkowej zwyciężyła drużyna ze 
Starego Otoku, która w zeszłym roku rów-
nież zdobyła I miejsce w tej konkurencji. 

Gościem turnieju poseł Roman Kaczor, 
który również ufundował puchar dla zwy-
cięskiej drużyny. Rada Sołecka oraz panie z 
KGW przygotowały mnóstwo smakołyków, 
a po południu odbyły się występy arty-
styczne. Jako pierwsze na scenie pojawiły 
się dzieci z klasy I szkoły podstawowej 

w Chwalibożycach prezentujące bajkę „O 
Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnolud-
kach", przygotowanej przez nauczycielkę 
Ewelinę Kownacką. Następnie wystąpiła 
para taneczna – Przemysław i Oliwia, która 
zaprezentowała się w różnorodnych tańcach 
towarzyskich oraz zespół ludowy z Jelcza-
Laskowic „Świtezianie", który zachęcał do 
wspólnego śpiewania. Młodzież ze studia 
piosenki Izabeli Smoleń zaprezentowała 
wiązankę utworów różnorodnych artystów 
i stylów muzycznych. Na koniec zaba-
wę taneczną poprowadził zespół „Vadis". 
Atmosfera turnieju była podwójnie gorąca, 
bo grzało niemiłosiernie, a do tego docho-
dziło olbrzymie zaangażowanie uczestni-
ków. Humory dopisywały, a wszechobec-
ny uśmiech przekonywał, że impreza była 
udana. Turniej na konkurs zgłosił jeden 
ze współorganizatorów Ludowy Klub 
Sportowy Dom-Bud Chwalibożyce.

Trwa Konkurs Ministra Sportu i Turystyki na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania aktywności sportowej 
dzieci i młodzieży oraz osób starszych służący solidarności międzypokoleniowej i promowaniu sportu w rodzinach ze 
środowiska wiejskiego pn. „Obierz kurs na „Orlik”. W tym roku organizatorzy „Inicjatywy”, jak w skrócie konkurs wszyscy 
nazywają, postanowili preferować imprezy, które szczególny nacisk kładą na aktywność rodzinną oraz osób starszych. 
To ostatnie ma związek z obchodzonym właśnie Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej 2012. Premiowane będą przede wszystkim imprezy zorganizowane na „Orlikach”. Zakończyło się 

zgłaszanie inicjatyw przez zarządy wojewódzkie – na konkurs wpłynęło 91 zgłoszeń. Najwięcej z województw: świętokrzyskie – 9, zachod-
niopomorskie i wielkopolskie – 8, łódzkie, warmińsko-mazurskie i śląskie – po 7. Niektóre z imprez już się odbyły. Oto pięć z nich.

Turniej Rad Sołeckich w Chwalibożycach

Już po raz szósty w Miłocinie na nowo 
wybudowanych boiskach rozegrano finał 
STMiG. Do tegorocznej edycji organiza-
torzy zaprosili Kluby Przedszkolaków oraz 
Szkoły Podstawowe z terenu gminy Wojcie-

chów. Do udziału zgłosiło się kilkaset dzieci 
wraz z liczną grupą opiekunów. 

W czasie turnieju rozegrano wiele konku-
rencji sportowych, w tym lekkoatletyczne, 
które odbyły się po raz pierwszy na nowej 
bieżni tartanowej. Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali poczęstunek, słodycze oraz 
pamiątkowe smycze z logo turnieju. Gry i 
zabawy z przedszkolakami prowadziła Do-
rota Kotowska.

Poza konkurencjami sportowymi były 
także inne atrakcje, takie jak koniki, wystę-
py artystyczne, konkurs plastyczny, wybo-
ry Miss Festynu oraz stoiska z zabawkami. 
Gośćmi turnieju byli m.in.: przedstawiciel 

samorządu wojewódzkiego Ireneusz Łucka, 
dyrektor KRUS w Lublinie Andrzej Pielach, 
oraz główny sponsor turnieju wójt Gminy 
Wojciechów Jan Czyżewski, a także prze-
wodniczący rady tej gminy Janusz Czubak. 
Goście wręczali uczestnikom medale i na-
grody.

Organizatorzy skorzystali w tym roku z 
pomocy wolontariuszy – gimnazjalistów 

XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

 

Obierz kurs na „Orlika”

Konkurs Ministra Sportu I Turystyki



s i e r p i e ń  2 0 1 2 s i e r p i e ń  2 0 1 2 17

23 maja 2012 roku, na obiektach spor-
towych miasta Złocieńca zorganizowano 
i przeprowadzono Integracyjny Turniej 
Piłki Nożnej 6-osobowej o Puchar Mar-
szałka Województwa Zachodniopomor-
skiego. Był to turniej przeznaczony dla 
drużyn składających się z niepełnospraw-
nych intelektualnie zawodników ze Spe-
cjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowaw-
czych i reprezentacji szkół podstawowych 
powiatu drawskiego. W imprezie wzięło 
udział około 160 osób i 3 drużyny z Nie-
miec. W grupie zawodników niepełno-
sprawnych I miejsce zajęła drużyna SOSW 
ze Szczecinka a gospodarz turnieju SOSW 
Bobrowo wywalczył IV miejsce. W grupie 
szkół podstawowych I miejsce zajęła dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Drawsku 
Pomorskim. Organizatorzy szczególnie 

dziękują Urzędowi Marszałkowskiemu, 
Burmistrzowi Złocieńca i Zachodniopo-
morskiemu Zrzeszeniu LZS oraz sponso-
rom za pomoc i wsparcie. 

Imprezę do konkursu zgłosił jeden z 
organizatorów Ludowy Klub Sportowy w 
Bobrowie.

5 sierpnia, na terenie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego w Brodach, 
odbył się XIV plenerowy festyn „Trzeź-
we Lato z Mamą i Tatą”. Piknik rozpoczął 
się od biegów dla dzieci i młodzieży. Po-
tem wystartował międzynarodowy bieg 
na 10 km imienia Stanisława Staszica o 
Puchar Prezesa ZGM „Zębiec”. Później 
były atrakcje kulturalne, wystąpiła m. in. 
grupa wokalna „Discover Music World” 
uczestnicząca w programie X-Factor.

Puchar za pierwsze miejsce w biegu 
Stanisława Staszica, wywalczył Siergiej 
Fiskowicz z Ludowego Klubu Biegacza 
„Rudnik”. W kategorii pań wygrała jego 
żona Lilia. Startowało 80 zawodników i 
zawodniczek. Najmłodszy biegacz miał 
12 lat a najstarszy 69. Głównym organi-
zatorem biegu był Ludowy Klub Biegacza 
Rudnik wspierany przez gminę Brody, 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe Rodzina, 
Starostwo Powiatowe w Starachowicach, 
Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz 
Lotto. Patronat honorowy nad imprezą 
objął wojewoda świętokrzyski – Bożen-
tyna Palka-Koruba oraz starosta stara-
chowicki – Andrzej Matynia.

Podczas festynu dzieci malowały na as-
falcie, korzystały z dmuchanych zamków, 
były konkursy rodzinne takie jak trzy-
osobowe narty, wyścigi taczek oraz ubija-
nie białka na czas. Występowały lokalne 
zespoły. Zabawa taneczna zakończyła się 
około godziny 22. Do naszego konkursu 
imprezę zgłosił LKB Rudnik. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego

i absolwentów miejscowej szkoły. Wyko-
nali oni powierzone im zadania wzorowo 
i postanowiono korzystać z ich pomocy w 
przyszłości. Okazało się także, że młodzież 
ma wiele ciekawych pomysłów na następną 
edycję turnieju. 

Szczególne podziękowania należą się dy-
rektor szkoły Joannie Kaznowskiej, która 
dzięki dużym zdolnościom organizacyjnym, 
potrafi zachęcić dzieci i nauczycieli z całej 
gminy do wspólnego działania.

Imprezę do konkursu zgłosiło Stowarzy-
szenie „U Źródeł Ciemięgi” w Miłocinie, 
które w tym roku obchodzi 5-lecie swojego 
istnienia. Jak piszą: „Pewnego dnia grupa 
młodych i ambitnych mieszkańców Miłocina 
postanowiła odkryć na nowo i oczyścić źró-
dła Ciemięgi. W styczniu 2007 z inicjatywy 
Marka Wojciechowskiego odbyło się założy-
cielskie zebranie stowarzyszenia. Do celów 
związanych z ekologią dorzuciliśmy jeszcze 
wiele innych m.in. upowszechnianie kultury 
fizycznej, turystyki i sportu, podtrzymywanie 
tradycji, działalność wspomagającą i szkole-
niową, i zaczęliśmy działać”. Gratulujemy 
aktywności i życzymy dalszych sukcesów.

Zlot Piłkarzy Weteranów i 24. Mistrzostwa Polski 
OldbojówWakacje bez nałogów

W dniach 7-9 lipca br na Stadionie im. 
Kazimierza Górskiego w Byczynie odbył 
się XXX Krajowy Zlot Piłkarzy Wetera-
nów i 24. Mistrzostwa Polski Oldbojów 
dedykowane pamięci Juliusza Steckiego 
– pomysłodawcy imprezy, który zmarł je-
sienią 2011 r., a był wieloletnim dzienni-
karzem sportowym „nto”, mieszkającym w 
Byczynie. 

Na zlot przyjechało 8 drużyn. Pierwsze-
go dnia 4 z nich zmierzyły się na boisku w 
Polanowicach, kolejne 4 grały na stadionie 
w Byczynie. Drugiego dnia rozegrano na 
miejskim stadionie dwa półfinały, mecz 
o miejsce 3-4 i finał. Turniej wygrał Śląsk 
Wrocław, który otrzymał puchar Katarzyny 
Sobierajskiej, podsekretarza stanu w MSiT, 
drugie miejsce zajął OLD Metal Kluczbork 
i w jego ręce trafił puchar Stanisława Rako-
czego, podsekretarza stanu w MSWiA, ko-
lejne miejsca zajęli: Bury Kobierzyce, Tur 
Turek, Góral Żywiec, Drzewiarz Jasienica 
Bielsko-Biała, Hetman Byczyna, Chemik 
Zefir Kędzierzyn Koźle. Nagrody dla dru-
żyn, które uplasowały się na miejscach 3-8 
ufundował Hetman Byczyna. Puchar Fair 
Play mistrzostw zdobyła drużyna Góral 
Żywiec. Królem strzelców został Przemy-
sław Witkowski (Tur Turek), najlepszym 
zawodnikiem turnieju wybrano Jarosława 
Jasińskiego (Śląsk Wrocław), najlepszym 
bramkarzem Piotra Kaczmarka (Bury Ko-
bierzyce), a starosta kluczborski Piotr Po-
śpiech ufundował nagrodę dla najstarszego 

seniora mistrzostw Mariana Donarta (Tur 
Turek).

Organizatorzy przygotowali dla kibiców 
wiele dodatkowych atrakcji, a największą z 
nich było losowanie nagrody głównej – sa-
mochodu osobowego Renault Megane. Na 
scenie zaprezentowały się lokalne zespoły: 
dzieci z PSP w Byczynie, Zespół Taneczny 
Flex – grupa przedszkolaków z Ośrodka 
Kultury, Zespół Tańca Nowoczesnego Flex 
– grupa seniorów, zespół Zaina z nieco-
dziennym tańcem brzucha, Miechowianki, 
Orkiestra Dęta z Byczyny, Andreas Sobani 

i Kinga Bartosiewicz w tańcu towarzyskim. 
Ponadto gościł w Byczynie kabaret „Noł 
Nejm”, a gwiazdą wieczoru był BIG CYC. 

Odbyło się także uroczyste podpisanie 
aktu partnerstwa pomiędzy gminą Byczy-
na a gminą Csókakö z Węgier. Zlotowe 
wieczory kończyły się zabawą taneczną do 
białego rana.

Imprezę do konkursu zgłosił współor-
ganizator LKS Hetman Buczyna.
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Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs
warmińsko-mazurskie

W dniach 28-29 lipca 2012 na terenie 
Gminy Ełk odbył się XIV Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana 
Łubowicza. Patronat honorowy nad zawo-
dami objął Wojewoda Warmińsko-Mazur-
ski – Marian Podziewski, Starosta Powiatu 
Ełckiego – Krzysztof Piłat, Wójt Gminy 
Ełk – Antoni Polkowski. 

Organizatorem turnieju był Międzysz-
kolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Pojezierze Ełckie” w partnerstwie z Gmin-

nym Zrzeszeniem LZS w Ełku (inicjatorem 
tej imprezy jest przewodniczący GZ Tomasz 
Bartnik) przy współudziale: Urzędu Gmi-
ny w Ełku, Starostwa Powiatowego w Ełku, 
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, 
Lokalnej Grupy Działania „Razem Silniejsi” 
Gminy Ełk. Główny organizator otrzymał na 

przeprowadzenie imprezy dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednym z 
celów turnieju było promowanie Europej-
skiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej oraz 
wolontariatu sportowego. W uroczystości 
otwarcia memoriału udział wzięli m.in.: po-
seł Andrzej Orzechowski, senator Marek 
Konopka, który pełni funkcję przewodni-
czącego Warmińsko-Mazurskiego Zrzesze-
nia LZS, oraz skarbnik RG KZ LZS – Zdzi-
sław Wawrzecki.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn, wśród 
nich goście z Obwodu Kaliningradzkiego. 
Turniej wygrała drużyna z Chechł, broniąc 
tytułu najlepszej drużyny ubiegłorocznego 
memoriału. W ćwierćfinale Chechły poko-
nały Polonez Nowa Wieś Ełcka 3:2, w półfi-
nale zespół z Zamościa po rzutach karnych, 
a w finale Moszczenicę.

Pierwsza czwórka turnieju to: 1. Chechły, 
2. Moszczenica, 3. Zamość, 4. Mazur Ełk.

Nagrody indywidualne otrzymali: Daniel 
Olejnik z Moszczenicy – najlepszy piłkarz, 
Dominik Szustowicz z Chechł – najlepszy 
bramkarz i Mariusz Sokołowski z Zamościa 
– najwszechstronniejszy zawodnik.

Przed finałem odbył się mecz, w którym 

zmierzyli się urzędnicy z Kancelarii Sejmu 
z drużyną Poloneza Nowa Wieś Ełcka. Par-
lamentarni urzędnicy wygrali 2:0. Zmaga-
niom piłkarzy towarzyszył festyn sportowo-
rekreacyjny, w którym uczestniczyło około 
300 osób. Relację z memoriału pokazała 
TVP Olsztyn.

Uczestnicy turnieju przygotowali pety-
cję do władz krajowych LZS, by memoriał 
wpisać na stałe do kalendarza imprez Rady 
Głównej KZ LZS.

Turniej poświęcony jest pamięci Maria-
na Łubowicza. Kim był? Marian Łubowicz 
przygodę ze sportem zaczynał od kolarstwa 
i podnoszenia ciężarów. Był wiceprzewodni-
czącym, a potem przewodniczącym Powia-
towego Zrzeszenia LZS. Był trenerem LZS 
Wityny i LZS Tęcza Oracze. Był jednym z 
wielu zapaleńców, którzy przyczynili się do 
powstania drużyny piłkarskiej w Woszcze-
lach. W 1968 roku został sędzią piłkarskim. 
Przeprowadził 569 meczów. Był szczery, 
życzliwy, odważny, a przy tym skromny. 
Zmarł 6 lutego 1998 roku. Miał 51 lat.

To były fajne wakacje. Większość dzieci po 
raz pierwszy zobaczyła morze. Organizato-
rzy przygotowali bogaty program – były wy-
cieczki, kąpiele słoneczne i morskie, zawody 
sportowe. Dzieci odwiedziła TVP, która póź-
niej wyemitowała o ich pobycie nad Bałty-
kiem informację w Magazynie Rolniczym 
Tydzień, TVP Info, Teleexpresie , TVP Polo-
nia, TVP Szczecin. Do Kołobrzegu pojechało 
72 dzieciaków z gminy Ełk. Inicjatorem tych 
sportowych wakacji było Gminne Zrzeszenie 
LZS w Ełku, które pozyskało na ten cel środ-

ki z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń 
Społecznych Rolników w Warszawie, gmi-
ny Ełk oraz Warmińsko-Mazurskiego Ku-
ratorium Oświaty w Olsztynie. W sierpniu 
w Ełku zorganizowano także dla 150 dzieci 
z rodzin rolniczych półkolonie, które tak-
że dofinansował wspomniany już wcześniej 
FSUSR. Potrzeba więcej takich inicjatyw bo 
jak pokazują badania niespełna 1 proc. dzieci 
z terenów wiejskich wyjedzie w tym roku na 
wakacje. Z terenu Gminy Ełk z wypoczynku 
letniego skorzysta około 17% dzieci.

Sportowe wakacje dzieci i młodzieży z gminy Ełk w Kołobrzegu

XIV Memoriał Mariana Łubowicza w gminie Ełk

Apel do członków i sympatyków sportu Ludowych Zespołów Sportowych

W lipcu Bisztynek (woj. warmińsko-mazurskie) nawiedziła nawałnica, która spustoszyła miasto. Żywioł nie ominął również 
Szkoły Podstawowej. Zniszczony został dach, częściowo zalana sala gimnastyczna. Po wstępnych oględzinach koszt remontu 
oszacowano na około 600 tysięcy złotych. Pomóżmy ją wyremontować, by młodzież jak najszybciej mogła powrócić do zajęć. 

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek Szkoły Podstawowej w Bisztynku, ul. Kolejowa 5 z dopiskiem „Pomoc – 
Bisztynek – Gradobicie – Sala gimnastyczna” nr rachunku 91 2030 0045 1110 0000 0238 5540

Solidarność w takich chwilach jest najlepszym świadectwem.
Tomasz Bartnik

Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku
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Z inicjatywy Franciszka Kaszubowskie-
go z Pomorskiego Zrzeszenia LZS i Irene-
usza Makiła z Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Bobowie na boisku A-
klasowego Orła Borkowo, 2 sierpnia br, od-
był się mecz o Puchar Kociewia. Zmierzyły 
się w nim dwie najlepsze drużyny piłkarskie 
tego regionu. Kociewie to region etniczno-
kulturowy we wschodniej części Borów Tu-
cholskich.

Po jednej stronie boiska stanęła drużyna 
Wietcisa Skarszewy, która w sezonie 2011/12 
zajęła 4 miejsce w IV lidze, a po drugiej 

zespół Gryf 2009 Tczew, który zajął ostat-
nie miejsce w III lidze – Bałtyckiej i w tym 
będzie grał w IV lidze. Obie jedenastki nie 
grały ze sobą w okresie przygotowawczym i 
dlatego trudno było wytypować zwycięzcę. 
Po kwadransie gry sporą przewagę wypraco-
wała sobie Wietcisa i jej piłkarze mieli coraz 
więcej okazji do zdobycia goli. O zwycię-
stwie podopiecznych trenera Mariusza Ma-
jewskiego zadecydowało 7 minut skutecznej 
gry – w 30. minucie strzelił gola Karol Ca-
blewski, a kolejne dwie w 35. i 37. minucie 
padły łupem Mateusza Dawidowskiego. W 
drugiej połowie znacznie lepiej zagrali Gry-
fici, bardziej zdecydowanie i dokładniej, i w 
78. minucie bramkę dla nich strzelił Michał 
Dyller. Jednak to było za mało na mającą III 
ligowe aspiracje KS Wietcisę Skarszewy. 

Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla 
Wietcisy i pierwszy puchar Kociewia tra-
fił do nich. Puchary otrzymali też Mateusz 
Dawidowski (najlepszy piłkarz) i Daniel 
Szczygielski (najlepszy bramkarz). Życzymy 
obu zespołom powodzenia w ligowych zma-
ganiach.

Dzień 28 lipca był w Bystrzycy Górnej, 
wsi położonej w Sowich Górach (gmina 
Świdnica) wielkim świętem piłkarskim –
LKS Bystrzyca Górna obchodził 65-lecie 
swojego istnienia. 

Na miejscowy stadion przybyli chyba 
wszyscy mieszkańcy oraz wielu zaproszo-
nych gości. Uroczystość rozpoczęła się od 
przecięcia wstęgi przy wejściu na stadion. 
Został on zmodernizowany ze środków 
unijnych. Wykonano m.in.: budowę szatni 
sportowej, zbiornik na ścieki wraz z przy-
łączem kanalizacyjnym i wodociągowym. 
Obiekt został w całości ogrodzony, posiada 
2 bramy wjazdowe, siedziska plastikowe dla 
kibiców (100 miejsc), 2 wiaty dla zawodni-
ków rezerwowych. Wstęgę zgodnie prze-
cięli wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek, 
prezes LKS Bystrzyca Górna Jacek Knapik, 
radny Janusz Maruda i sołtys wsi Beata 
Szyszka. 

Potem odbył się mecz piłki nożnej między 
przedstawicielami gminy Świdnica a dzia-
łaczami klubu. Tropikalny upał jaki w tym 
dniu towarzyszył obchodom nie odebrał sił 
zawodnikom. Wygrała gmina Świdnica – 8:0.

Następnie kilkudziesięciu osobom wrę-
czono nagrody i odznaczenia piłkarskie i 
LZS-owskie, m.in.: Złote Honorowe Odzna-
ki LZS i Medale 65-lecia LZS.

Wszyscy niecierpliwie czekali na kolejną 
atrakcję, a był nią mecz miejscowych old-
bojów z zespołem Old Boys Zagłębie Lubin. 
Ten klub ma tu sporą ilość kibiców. A Sto-
warzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin 
„Zagłębie Fanatyków” od kilku lat wspiera i 
współpracuje z miejscowym domem dziecka 
i nie raz odwiedzało dzieci z prezentami. Od 
dwóch lat dzieci wyjeżdżają też na wybrane 
mecze Zagłębia wspierając piłkarzy gorą-
cym dopingiem. Działacze klubu przyjecha-
li wraz z maskotką Zagłębia Krecikiem, co 
wzbudziło entuzjazm najmłodszych uczest-
ników imprezy. Sporym zainteresowaniem 
cieszyły się również konkursy dla dzieci zor-
ganizowane przez Zagłębie Lubin. Dzieci w 
różnych zabawach mogły wygrać atrakcyjne 
nagrody. Był sprint pomiędzy pachołkami 
z piłką na czas, konkurs rysunkowy oraz 
strzały na bramkę. W rolę bramkarza wcielił 

się oczywiście Krecik. W meczu Oldbojów 
padł wynik 6:4 dla Zagłębia.

A teraz trochę historii. Wiosną 1946 roku 
dwaj bracia Jurek i Zdzisław Winsztajn 
wraz z kolegami Adolfem Ferdyn i Kazi-
mierzem Osika zaczynają tworzyć w By-
strzycy Górnej drużynę piłkarską. Pierwsze 
kroki kierują do parku hrabiego Carla von 
Pucklera (obecne boisko) gdzie zaczynają 
porządkować teren i tam rozgrywają pierw-
sze mecze. W 1947 decydują się na oficjalne 
zgłoszenie drużyny do rozgrywek ligowych 
przyjmując nazwę „Czarni”. Następnie dru-
żyną zaczyna opiekować się Bystrzycka Fa-
bryka Okuć Budowlanych, późniejszy Me-
talplast. W 2003 roku klub zmienia nazwę 
na LKS Bystrzyca Górna. Ostatni sezon dru-
żyna seniorów zakończyła na 10. miejscu w 
okręgówce. Życzymy im awansu do IV ligi.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZs
pomorskie/dolnośląskie/mazowieckie

I Puchar Kociewia w piłce nożnej

65. lat LKS Bystrzyca Górna

14 sierpnia br uroczyście otworzo-
no halę sportową WLKS Siedlce-Iganie 
Nowe. W połączeniu z dotychczasowym 
obiektem będzie ona tworzyć imponu-
jący kompleks. Pomysł budowy pojawił 

się, gdy prezesem klubu był nieżyjący już 
Jan Hawrylewicz, któremu przyświecała 
myśl poprawy warunków treningowych 
sztangistów, lekkoatletów i zapaśników. 
Prace budowlane trwały rok i 9 miesięcy. 
Ich efektem jest trzypoziomowy budynek 
o wymiarach 30 na 16 metrów. Inwestycja 
kosztowała około 5 milionów 800 tysięcy. 
Nad całością prac czuwał Stefan Dłu-
gosz, dyrektor klubu.

Nowa hala WLKS Siedlce  
Iganie Nowe



Rozgrywki Rodzinne: Mielno 27-30.09.2012, Bieszczady 4-7.10.2012

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe: 06.10.2012 Wolbórz

Finały Centralne Ogólnopolskich Turniejów o Puchar Przewodniczącego RG KZ LZS:
  w koszykówce kobiet i mężczyzn 12-14.10.2012 Stargard Szczeciński
 w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn 19-21.10.2012 Koźmin
 w siatkówce kobiet i mężczyzn 26-28.10.2012 Bielsk Podlaski

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zaprasza na:

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Już w październiku ogłosimy wyniki czwartej edycji Konkursu Ministra Sportu i Turystyki  
na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania aktywności sportowej dzieci i młodzieży  
oraz osób starszych służący solidarności międzypokoleniowej i promowaniu sportu w rodzinach  
ze środowiska wiejskiego pn. „Obierz kurs na Orlika”.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

 

Obierz kurs na „Orlika”


