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Rafał Majka pozdrawia uczestników  
XVII Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Słubicach
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Uroczystość otwarcia Igrzysk odbyła się 
na Placu Bohaterów w obecności ówcze-
snego przewodniczącego Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS – Romana 
Jagielińskiego. Na zakończenie ceremonii 
wystąpił Norbi z zespołem, którego koncert 
ucieszył zgromadzonych zawodników i licz-
nie przybyłych mieszkańców miasta.

Na stadionie lekkoatletycznym rozegrano 
88 konkurencji kobiet i mężczyzn. Startowali 
reprezentanci 95 klubów. Rywalizację lekko-
atletyczną wygrało KS Podlasie Białystok. 
Kto startował? W biegu na 800 m mogliśmy 
oglądać Pawła Czapiewskiego z Lubusza 
Słubice, w rzucie młotem startowali ówcze-
śni juniorzy Paweł Fajdek Agros Zamość i 
Wojciech Nowicki z Podlasia Białystok. Na 
100 m i w biegu krótkim na płotkach star-
tował wówczas junior młodszy Grzegorz 
Zimniewicz z UKS Achilles Leszno, a na 
200 m Andrzej Mudlaff z LKS Ziemia 
Pucka Puck, w rzucie dyskiem Wojciech 
Praczyk z Uczniaka Szprotawa i Dominik 
Witczak z RLTL ZTE Radom, a na 400 m 
junior młodszy Jakub Krzewina z LIUKS 
Kruszwica, który obecnie jest zawodnikiem 
WKS Śląsk Wrocław, a na tegorocznych MP 
seniorów w Szczecinie uzyskał w biegu na 
400 m świetny wynik 45.11, na 100 i 200 m 
wśród seniorów startował Kamil Kryński 
KS Podlasie Białystok, Katarzyna Kowalska 

z Vectry Włocławek startowała w biegu na 
1500 m. Dziś większość tych zawodników 
to elita polskiej lekkiej atletyki. 

W podnoszeniu ciężarów najlepsze wyni-
ki w skali Sinclaira uzyskali zawodnicy 
Mazovii Ciechanów: Anna Smosarska, dziś 
Leśniewska w kat. 69 kg (jej obecnie naj-
większy sukces to brązowy medal na ME w 
Tiranie w 2013 r.) i Mariusz Rytkowski w 
kat. 94 kg (olimpijczyk z Sydney, już zakoń-
czył karierę).

W hali przy ul. Niepodległości w 
Kostrzynie przez dwa dni rywalizowało 80 
kobiet i mężczyzn w zapasach w obu sty-
lach z 7 województw, natomiast w hali przy 
ul. Wojska Polskiego o medale walczyło 
ponad 40 kobiet i mężczyzn w tenisie stoło-
wym reprezentujących 11 województw. W 
zapasach dominowały województwa lubu-
skie (klasyczny mężczyźni) i zachodnio-
pomorskie (styl wolny kobiet i mężczyzn). 
Kibice śledzący walki na macie mogli oglą-
dać reprezentantkę Polski na IO w Pekinie 
Katarzynę Iwańską, medalistów mistrzostw 
świata i Europy Andrzeja Debernego oraz 
Sylwestra Charzewskiego. Zawody stały na 
wysokim poziomie sportowym. Podobnie 
było w tenisie stołowym, gdzie wspania-
łe pojedynki stoczyli Joanna Narkiewicz 
LUKS Stawiguda (obecnie przebywa za gra-
nicą) i Marta Smętek GKS Gorzovia Gorzów 
Wlkp.(obecnie KS Bronowianka) – wygrała 
ta pierwsza 3:1, Dariusz Kiełb z Gorzovii 
(obecnie AUKS PWSZ Trefl Zamość) i 
Bartosz Szarmach MLKS Ostródzianka 
Ostróda (obecnie Baruch Galaxy Białystok) 
– 3:2 wygrał Kiełb.

W klasyfikacji generalnej województw 
blok sportowy wygrało woj. wielkopolskie 
przed mazowieckim i lubuskim, blok rekre-
acyjno-turystyczny woj. lubelskie, przed 
warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. 

Wśród klubów (a sklasyfikowano ich 235) 
najlepsze było KS Podlasie Białystok przed 
WLKS Siedlce Iganie Nowe i MLKS Agros 
Żary.

Podsumowaniem organizacyjnym igrzysk 
było spotkanie, które odbyło się 23 września 
2008 roku w Klubie Olimpijczyka przy OSiR 
w Słubicach a uczestniczyły w nim osoby 
zaangażowane w organizację tej imprezy. 
Dyrektor Igrzysk, Ryszard Chustecki w 
dowód uznania i podziękowania za wkład 
pracy w przygotowanie i realizację tak waż-
nego dla tego regionu wydarzenia wręczył 
wielu osobom pamiątkowe dyplomy i meda-
le. Obecny wtedy na spotkaniu Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący Krajowego 
Zrzeszenia LZS powiedział, że impreza była 
przeprowadzona profesjonalnie i wzorowo. 

Głos zabrali także ówczesny przewodni-
czący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr 
Kiedrowicz i wicestarosta słubicki Tomasz 
Pisarek.

W 2008 roku OSiR w Słubicach obcho-
dził 30-lecie swego istnienia. Z tej oka-
zji dyrektor ośrodka Mirosław Wrzesiński 
wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
uroczyście odsłonili pamiątkową tablicę 
(wizerunek stadionu na płycie granitowej), 
której fundatorem i wykonawcą był Marian 
Zieliński, przedsiębiorca ze Słubic.

Z kart historii Ogólnopolskich Igrzysk 
Krajowego Zrzeszenia LZS – Słubice 2008

Słubice będą gościć uczestników Ogólnopolskich Igrzysk Krajowego Zrzeszenia LZS po raz drugi. Poprzednie igrzyska odbyły się tu w 
2008 roku w dniach od 28 do 31 sierpnia. Uczestniczyło w nich prawie 2000 osób. Był to jeszcze czas gdy igrzyska rozgrywano w szerszej 
formule. Zmagania toczyły się w trzech blokach: sportowym (lekka atletyka na stadionie OSiR w Słubicach, tenis stołowy i zapasy w hali 
MOSiR-u w Kostrzynie, kolarstwo na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy Odrzańskiej, podnoszenie ciężarów w Centrum 
Olimpijskim we Frankfurcie nad Odrą), rekreacyjno-sportowym oraz integracyjnym (dwa ostatnie na stadionie w Słubicach). Wśród 
startujących byli mistrzowie Europy, świata i uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
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Drodzy Uczestnicy Igrzysk,
Szanowni Przyjaciele i Sympatycy Sportu
oraz Ludowych Zespołów Sportowych!

Citius, altius, fortius – szybciej, wyżej, silniej – głosi dewiza Igrzysk Olimpijskich.

Wiem, że wszyscy uczestnicy naszych igrzysk, w imię szczytnych idei sportowej rywalizacji, będą dążyć 
do jej realizacji. Szybciej by być niepokonanym. Wyżej by zdystansować rywali. Silniej, by pokonać 
również własne ograniczenia.

Wszystkim rywalizującym chciałbym także powiedzieć: jeśli wystartowałeś i dotarłeś do mety, masz prawo czuć się zwycięz-
cą. Sportowym zmaganiom towarzyszą ogromne emocje. Motywują do działania, wysiłku, dawania z siebie wszystkiego. 
W czasie rywalizacji zawiązują się także piękne znajomości oraz przyjaźnie ponieważ nic tak nie łączy, jak sport.
Serdecznie witam wszystkich uczestników XVII Ogólnopolskich Igrzysk LZS w imieniu Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia 
LZS, władz państwowych i samorządowych województwa lubuskiego, a także miasta Słubice i powiatu słubickiego.
Dziękuję wszystkim – uczestnikom i organizatorom – za wysiłek oraz zaangażowanie, a nagrodą za nie niech będzie za-
szczyt współtworzenia sportowej historii Igrzysk LZS.
 Władysław Kosiniak-Kamysz

Przewodniczący
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS

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 ogóle się 
nie odbywały. Udało się je reaktywować w 
1997 roku (odbyły się w Siedlcach), głównie 
dzięki temu, że na początku tego właśnie 
roku wszedł w życie rządowy „Program na 
rzecz upowszechniania kultury fizycznej w 
środowisku wiejskim”. 

Igrzyska ogólnopolskie poprzedzają eli-
minacje w poszczególnych województwach 
(w większości są to również igrzyska), a licz-
bę startujących określają limity ilościowe 
jednakowe dla wszystkich. Od kilku już lat 
na tę imprezę składają się bloki: rekreacyjny, 
turystyczny i integracyjny.

W bloku rekreacyjnym w Słubicach odbę-

dą się następujące konkurencje: piłka nożna 
5-osobowa kobiet i mężczyzn, piłka siatko-
wa drużyn 3-osobowych kobiet i mężczyzn, 
piłka siatkowa plażowa kobiet i mężczyzn, 
koszykówka drużyn 3-osobowych kobiet i 
mężczyzn, przeciąganie liny kobiet i męż-
czyzn, wyciskanie sztangielka – 17,5 kg, 
sztafeta sprawnościowa, czwórbój dla władz.

Blok turystyczny składać się będzie z mar-
szu na orientację (czyli przejście w określo-
nym czasie wyznaczonej trasy turystycznej 
połączone z odnajdywaniem i rozpoznawa-
niem obiektów krajoznawczych), rowero-
wego toru przeszkód (dystans 100 metrów), 
marszu z kijkami (czyli nordic walking na 
trasie do 5 km z przeszkodami terenowy-
mi), slalom rowerowy, sztafeta mini golf 
(startują dwie osoby do pokonania mają 9 
dołów, liczy się czas) oraz wędkarstwo (kil-
kugodzinna „walka o rybę” na dwa wędziska 
metodą spławikową lub gruntową).

W bloku integracyjnym startować będą 
osoby niepełnosprawne intelektualnie, a 
przygotowano dla nich następujące konku-
rencje: lekka atletyka (60 m, skok w dal, rzut 
piłką lekarską), tenis stołowy (gry indywi-
dualne i podwójne w kategorii kobiet i męż-
czyzn) oraz rzut ringo na palik, rzut lotką, 
rzut piłką do kosza oraz tor przeszkód. 

Prowadzona będzie punktacja indywi-

dualna, drużynowa, wojewódzka i gene-
ralna. Będą też niespodzianki, ale na razie 
to „tajemnica” organizatorów. W ubiegłym 
roku, w Ełku, organizatorzy przygotowali 
dla uczestników i kibiców specjalną strefę, 
gdzie po krótkim treningu, każdy mógł 
spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku 
lub rozegrać partyjkę szachów na wyjąt-
kowej planszy i przy użyciu niezwykłych 
rozmiarów figur. Podziwiano także kunszt 
zapaśników z LUKS Lidzbark Warmiński.

W ubiegłym roku igrzyska wygrało woj. 
wielkopolskie przed lubelskim i łódzkim. 
W historii igrzysk najczęściej „na pudle" 
stawały woj. mazowieckie i wielkopolskie.

Na kolejnych stronach gazety przedsta-
wiamy gospodarza igrzysk – kluby, spor-
towców oraz ich osiągnięcia.

słubice 2014
XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Prawie 1000 osób przyjedzie do Słubic 28 sierpnia by przez dwa następne dni uczestniczyć w XVII Ogólnopolskich Igrzyskach 
LZS. Będą walczyć o medale dla siebie i punkty dla swoich województw. I nie mamy wątpliwości, że będą to tak samo udane 
igrzyska jak każde poprzednie. Organizatorem igrzysk jest Krajowe Zrzeszenie LZS i Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Impreza uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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Słubice to młode miasto, ale 
o bogatej historii. Jako samo-
dzielne istnieją od 1945 roku, 
kiedy przepływająca przez 
Frankfurt Odra stała się rzeką 

graniczną, a wschodnie przedmieścia nie-
mieckiego miasta zwane Dammvorstadt 
przyłączono do Polski. Większość historycz-
nych źródeł podaje, że na obszarze dzisiej-
szych Słubic we wczesnym średniowieczu 
rozwijała się słowiańska osada Śliwice, sta-
nowiąca część historycznej Ziemi Lubuskiej, 
którą Piastowie utracili w 1250 roku na 
rzecz Brandenburgii. Obszar ten wrócił więc 

do Polski po blisko 700 latach funkcjono-
wania w granicach państwa niemieckiego. 
Od zakończenia II wojny światowej Słubice 
przez wiele lat łączył z Frankfurtem most 
graniczny, który był barierą nie do pokona-
nia. Dopiero otwarcie granicy w 1972 roku 
pozwoliło Polakom i Niemcom przejść na 
drugi brzeg. Dziś, można śmiało powie-
dzieć, że brandenburski kogut, widniejący 
w herbie Frankfurtu i kogut symbolizujący 

Słubice, żyją w świetnej komitywie. Oba 
miasta wspólnie realizują wiele projektów 
gospodarczych, kulturalnych i sportowych.

Chlubą tego, nieco ponad 18-tysięcznego 
miasta jest uczelnia Collegium Polonicum, 
wspólna jednostka naukowo-dydaktycz-
na Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie n/Odrą.

Niewątpliwie największą „perłą w koro-
nie” Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
jest stadion lekkoatletyczny z boiskiem pił-
karskim. Jeden z najstarszych stadionów w 
Europie Środkowo-Wschodniej. 

Równo 100 lat temu rozpoczęto jego budo-
wę. Pierwsze prace ziemne wykonywali m.in. 
rosyjscy jeńcy wojenni. Projektant komplek-
su Otto Morgenschweis ściśle wzorował się 
na planie Deutsches Stadion w Berlinie, ist-
niejącego w latach 1913-1934. Częścią stadio-
nu jest wybudowany w tym samym okresie 
otwarty basen pływacki o wymiarach olim-
pijskich. Otwarcie boiska nastąpiło 9 wrze-
śnia 1923 r., a 22 czerwca 1924 r. na pobli-
skich polach, obecnie boiskach bocznych, 

odbyły się Targi Rzemieślniczo-Rolnicze 
Marchii Wschodniej, w których uczestniczy-
ło 100 tys. ludzi. W 1930 roku zakończono 
budowę znajdujących się w sąsiedztwie sta-
dionu kortów tenisowych. W latach 1935 – 
1937 kompleks wzbogacono o recepcję oraz 
salę konferencyjną. Przed II wojną świa-
tową całość nosiła nazwę Ostmarkstadion 
(Stadion Wschodniomarchijski). 

Po wojnie stadion znalazł się na tery-
torium Polski. W latach 2001-2004 doko-
nano jego gruntownej modernizacji. Dziś 
ma nowoczesną tartanową bieżnię 6-torową 
oraz pełnowymiarowe boisko piłkarskie z 
automatycznym systemem nawadniania, a 
ponadto w kompleksie są: boisko do siatków-

ki plażowej, siłownia, park rekreacyjny, hala 
sportowa, hala gimnastyczna, sauna, płyty 
treningowe, boisko ze sztucznym oświetle-
niem, mini golf, strzelnica, hotel, kompleks 
gastronomiczny, sale konferencyjne. Stadion 
może pomieścić 5000 osób. A jego charakte-
rystycznym elementem są kamienne arkady, 
których niestety zachowała się tylko część.

W czerwcu 2014 roku obiekt wpisano do 
rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
jako przykład architektury modernistycznej. 

Ta „wizytówka” miasta przez cały rok tętni 
życiem, organizowane są tu imprezy spor-
towe i kulturalne. W tym roku np. wielki 
koncert Radia Zet i TVP 2, imprezy związa-
ne z festiwalem Most, czy nasz finał „PKCz”. 
Prezesem Zarządu SOSiR jest Zbigniew 
Sawicki, a dyrektorem do spraw sportu i 
rekreacji wieloletni działacz LZS Ryszard 
Chustecki.

Słubice – miasto na prawym brzegu Odry

XVII Ogólnopolskie igrzyska Krajowego Zrzeszenia LZs

Na tym stadionie trzeba być
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Działalność Ludowych Zespołów Spor to-
wych ma lubuskim, podobnie jak w całym 
kraju, bogatą historię. Wiele LZS i klubów 
powstało tuż po II wojnie światowej.

Najpopularniejsze dyscypliny uprawiane 
w lubuskiej organizacji to: piłka nożna, 
lekkoatletyka, kolarstwo, zapasy, saneczkar-
stwo. Po latach nieobecności wróciło też 
łucznictwo i jeździectwo. Nową dyscypli-
ną jest boks. Kluby posiadają coraz lepsze 
warunki do treningu i szkolenia młodzieży. 
Niestety, coraz mniejsze możliwości udziału 
w zawodach sportowych ze względu na 
ograniczone środki finansowe.

Najlepsze sekcje i kluby sportowe korzy-
stają z ogólnopolskich programów szkolenia 
pn. Wiodące Ludowe Kluby Sportowe i 
Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży 
LZS. Lista klubów w woj. lubuskim jest 

zmienna, niemniej są wśród nich takie, 
które stale dobrze pracują z młodzieżą. A 
należą do nich: BKS Orkan Gorzów Wlkp. 
— boks, GKS Gorzovia Gorzów Wlkp. — 
tenis stołowy, KS Orlęta Gorzów Wlkp., 
LKS POM Strzelce Krajeńskie, LKS Trasa 
Zielona Góra — kolarstwo, LKS Lubusz 
Słubice, LLKS Osowa Sień, ZLKL Zielona 
Góra, ULKS Uczniak Szprotawa — lekko-
atletyka, MGLKS Orlęta Trzciel – zapasy, 
MLKS Agros Żary — zapasy i lekkoatletyka, 
MKS Polonia Słubice — piłka nożna M, 
UKS Nowiny Wielkie — saneczkarstwo. 

Są to jednocześnie kluby regularnie, 
corocznie punktujące w ogólnopolskim 
współzawodnictwie sportowym dzieci 
i młodzieży. W ubiegłym roku punkto-
wało 26 klubów, zdobyły łącznie 1697,94 
pkt. i zajęły w zrzeszeniowej punktacji 11. 
miejsce. W rywalizacji wojewódzkich zrze-
szeń, gdzie pod uwagę bierze się udział 

w mistrzostwach LZS, lubuska organizacja 
zajęła 8. miejsce (startowała w 8 mistrzo-
stwach i zdobyła 487 pkt.).

W barwach Lu bus kiego Zrzeszenia star-
towali zawodnicy, którzy dzięki talentowi i 
ciężkiej pracy treningowej oraz pracy tre-
nerów zdobywali najwyższe laury sporto-
we na mistrzostwach świata, Europy i na 
igrzyskach olimpijskich. Najbardziej znani 
zawodnicy to: Paweł Czapiewski — lek-
koatletyka, LKS Lubusz Słubice, Zenon 
Jaskuła — kolarstwo, KS Orlęta Gorzów 
Wlkp., Iwona Matkowska — zapasy, MLKS 
Agros Żary, Monika Michalik — zapa-
sy, Orlęta Trzciel, Lech Piasecki — kolar-
stwo, KS Orlęta Gorzów Wlkp., Karolina 
Tymińska — lekkoatletyka, ZLKL Zielona 
Góra, Zbigniew Spruch — kolarstwo, 
LKS Trasa Zielona Góra, Edward Piech i 
Mariusz Gil – kolarstwo, LKS POM Strzelce 
Krajeńskie, Rafał Matuszczak – biegi gór-
skie, LLKS Osowa Sień, Łukasz Fabiański 
– piłka nożna, MKS Polonia Słubice. Rośnie 
również młode pokolenie zdolnych spor-
towców jak Sofia Ennaoui, biegaczka z 
Lubusza Słubice, wychowankowie trenera 
Zygmunta Szwarca z Uczniaka Szprotawa 
Wojciech Praczyk (obecnie Śląsk Wrocław), 
mistrz świata juniorów w rzucie dyskiem, 
Mateusz Kwaśniewski w rzucie oszcze-
pem (uczestnik MŚ w Eugene), Aleksandra 
Mickiewicz, mistrzyni Polski juniorów w 
rzucie oszczepem, a także Daria Osocka, 
zapaśniczka Agrosu Żary, srebrna meda-
listka seniorskich Mistrzostw Polski, czy 
Damian Sławek, kolarz POM Strzelce 
Krajeńskie, który z juniorskich mistrzostw 
kraju w Sobótce przywiózł dwa brązowe 
medale.

Lubuskie Zrzeszenie, już po raz czwar-
ty zorganizowało plebiscyt na najlepszego 
sportowca i trenera LZS swojego wojewódz-
twa. W 2013 roku plebiscyt wygrała Sofia 
Ennaoui, kolejne miejsca zajęły sanecz-
karki, olimpijki z Soczi z UKS Nowiny 
Wielkie Natalia Wojtuściszyn i Ewa Kuls. 
A trzech najlepszych trenerów to: Jacek 
Zagozda, szkoleniowiec saneczkarek, Woj-
ciech Szymaniak z Lubusza Słubice i Józef 
Szymański z POM Strzelce Krajeńskie. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyło się 

tradycyjnie w Zajeździe Hubertus w Słońsku 
w połowie lutego tego roku.

Realizacja zadań w lubuskiej organizacji 
była i jest możliwa dzięki ofiarnej pracy 
rzeszy działaczy i trenerów – wymieńmy 
najbardziej znanych: Kazimierz Barłóg, 
Józef Bartkowiak, Jerzy Brzoza, Ryszard 
Chustecki, Edward Chiliński, Jan Chmara, 
Edward Czernik, Franciszek Dendewicz, 
Ryszard Dynowski, Albin Kiedrowski, 
Mieczysław Kuryś, Ryszard Kulczycki, 
Zbigniew Marcinkiewicz, Kazimierz 
Milanowski, Andrzej Martyniak, Leszek 
Małecki, Marek Marcyniuk, Andrzej 
Nowak, Jan Nowak, Bronisław Orłowski, 
Zofia Pocztarek, Kazimierz Prokopyszyn, 
Józef Szymański, Wojciech Szymaniak, 

Andrzej Szczesny, Zygmunt Szwarc, Lech 
Szurko, Robert Tomczak, Marek Wardziak, 
Krzysztof Woziński, Mirosław Wrzesiński, 
Jacek Zagozda.

Lubuskie Zrzeszenie LZS corocznie 
podejmuje się realizacji imprez sportowych 
i turystycznych o charakterze ogólnopol-
skim i międzynarodowym. Do najważniej-
szych należą: Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
w 2008 r. i 2014 r. (Słubice), Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS – lekkoatletyka (Słubice), 
zapasy (Żary), kolarstwo (Słubice, Zielona 
Góra, Strzelce Kraj.), Polsko-Niemieckie 

Województwo lubuskie powstało w 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Wtedy też ukonstytuowało się Lubuskie Zrzeszenie 
LZS, w którego skład weszły kluby z powiatów byłych województw: gorzowskiego, leszczyńskiego i zielonogórskiego. Obecnie do 
Lubuskiego Zrzeszenia należy ponad 8 tysięcy osób (zrzeszonych w 356 jednostkach organizacyjnych, w tym ponad 300 to kluby, UKS 
i ULKS), ponad połowa członków nie przekroczyła 18 roku życia. Corocznie organizowanych jest ponad 4 tysiące imprez sportowych 
i turystycznych, w których uczestniczy około 250 tysięcy osób. Prezesem Lubuskiego Z LZS jest Jan Graliński, wiceprezesami: Józef 
Bartkowiak i Mirosław Wrzesiński, a funkcję sekretarza pełni Zdzisław Butrym. Siedzibą Lubuskiego Zrzeszenia LZS jest Gorzów 
Wielkopolski. Organizacja posiada własny sztandar ufundowany przez Komitet Organizacyjny pod patronatem posła Józefa Zycha. Na 
terenie województwa lubuskiego nie działają gminne i powiatowe Zrzeszenia LZS.

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie 
Wielkopolskim
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Rajdy Rowerowe (Polska-Niemcy) i inne. 
Szereg ciekawych imprez i zawodów organi-
zują kluby sportowe. 

Jedną z ciekawszych była zorganizowana 
w klubie Agros Żary po raz pierwszy „noc 
z zapasami” dla najzdolniejszych adeptów 
tego sportu. Od 17.00 dzieci uczestniczyły w 
sporządzaniu posiłku i zajęciach na macie. 
Emocji i zabawy nie było końca – młodzież 
bez przerwy rywalizowała ze sobą w róż-
nych nawet osobiście wymyślanych grach i 
zabawach. Kwintesencją były nocne walki 
zapaśnicze, które odbywały się jeszcze po 
północy. Bacznie poczynaniom młodych 
zapaśników przyglądali się trenerzy Bogdan 
Kępiński i Krzysztof Danielewski oraz 
członkowie zarządu klubu niejednokrot-
nie osobiście „rywalizując” z zawodnikami. 
Dzieci spały w śpiworach na macie zapaśni-
czej, a po pobudce uczestniczyły w sporzą-
dzeniu „rodzinnego” śniadania i... domagały 
się powtórzenia takiej imprezy. 

Z kolei niewielki klub MLUKS „Postomia” 
Sulęcin-Kołczyn znany jest w wojewódz-

twie, i nie tylko, ze współorganizacji 
Międzynarodowego Kołczyńskiego Biegu 
Olimpijskiego. W tym roku odbył się po 
raz siódmy. Uczestniczyło w nim prawie 
800 biegaczy. Imprezę uświetnili znamienici 
sportowcy: Dariusz Goździak z Lubniewic – 
złoty medalista w pięcioboju nowoczesnym 
w Barcelonie w 1992 r., Tomasz Blatkiewicz 
– złoty medalista igrzysk paraolimpijskich w 
pchnięciu kulą i rzucie dyskiem w Atenach 
w 2004 r. oraz Tomasz Kucharski – dwu-
krotny mistrz olimpijski w wioślarstwie w 
Sydney w 2000 r. i w Atenach w 2004 r.

ULKS Uczniak Szprotawa od 10 lat orga-
nizuje na początku sezonu lekkoatletycz-
nego „Piknik Rzutowy”, na który chętnie 
przyjeżdżają zawodnicy specjalizujący się 
w rzutach z całego kraju oraz wiele innych 
zawodów lekkoatletycznych, podczas któ-
rych trener Szwarc „wyławia” sportowe 
talenty.

Lubuskie Zrzeszenie szczyci się tym, 
że już po raz 18 w tym roku na zlece-
nie Krajowego Zrzeszenia zorganizowało 
Ogólnopolski Turniej Chłopców „Piłkarska 
Kadra Czeka”. W tym roku był to turniej 
wyjątkowy, bo jubileuszowy, trzydziesty. 
Odbył się jak zwykle w Słubicach, gdzie są 
bardzo dobre warunki do rozgrywania tego 
typu imprez. Przede wszystkim kilka pro-
fesjonalnie przygotowanych boisk i jeden z 
najstarszych w Polsce stadionów.

Zdjęcia: 1. Gala w Słońsku, 2. „Noc z zapa-
sami” Agros Żary, 3. Trener Zygmunt Szwarc 
ze swoimi podopiecznymi, 4. Otwarcie 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w lek-
kiej atletyce, Słubice 2012.

Nowiny Wielkie, podgorzowska miej-
scowość to taki sam ewenement na skalę 
światową jak Domaniewice, gdzie trenuje 
najbardziej znany strażak w Polsce, Zbi-
gniew Bródka, złoty medalista olimpijski w 
łyżwiarstwie szybkim. Tam nie ma toru „łyż-
wowego”, tu nie ma toru saneczkowego. Ale 
istnieje klub naszego Zrzeszenia, UKS No-
winy Wielkie, który wychował już czwórkę 
olimpijczyków. Osiem lat temu w igrzyskach 
w Turynie wystartowali Krzysztof Lipiński i 
Marcin Piekarski, w Soczi w tym roku Na-
talia Wojtuściszyn i Ewa Kuls. Poprzednicy 
pań zajęli w Turynie w dwójkach 17 miejsce. 
Dziś ten pierwszy jest trenerem w swoim 
macierzystym klubie i II trenerem kadry na-
rodowej juniorów. 

Ojcem sukcesów tego niewielkiego klubu, 
gdzie trenuje w różnych kategoriach wieko-
wych około 80 saneczkarzy jest Jacek Zagoz-
da. Ponadto w trzech szkołach: w Nowinach 
Wielkich, Kamieniu Wielkim i Dąbroszynie 
trenuje systematycznie ponad 100 dzieci. Jak 
oni to robią, że w gminie Witnica saneczkar-
stwo to najpopularniejszy sport? – Dwa razy 
w roku, wiosną i jesienią, organizujemy na 
przenośnej wieżyczce startowej mistrzostwa 
gminy lub województwa. Startuje zawsze od 
200 do 250 dzieciaków. Najlepsi trafiają po-
tem do naszego klubu – odpowiada Zagozda.

Szkolny klub powstał w 1996 roku. – Nie 
było u nas sali gimnastycznej, a chcieliśmy 
zagospodarować wolny czas miejscowym 
dzieciom. Długo zastanawialiśmy się w jaki 
sposób – wspomina prezes Zofia Pocztarek 
w jednym w wywiadów prasowych, któ-
rych było sporo w czasie trwania igrzysk w 
Soczi. – Na pomysł wpadł trener UKS Jacek 
Zagozda, który wymyślił... saneczkarstwo. Na 
nizinie!? Z pomocą przyszła Łysa Góra, znaj-
dująca się kilka kilometrów od wsi. W lesie 
wytyczono naturalny tor, przy budowie, któ-
rego społecznie pracowali mieszkańcy. Szybko 
też, tym którzy pierwotnie stroili sobie żarty z 
tego pomysłu, zdobiło się... łyso – żartobliwie 
mówi pani prezes. A trener Zagozda dodaje 
– Miejsce i tak w Polsce nie ma znaczenia, bo 
przecież nie dysponujemy żadnym profesjo-
nalnym torem do treningu. Wystarczyło więc 
znaleźć górki i ludzi z pasją.

Klub posiada dziś niezbędny sprzęt war-
tości kilkuset tysięcy złotych (sanki, sanko-
rolki, kaski, stroje, rękawice, wizjery, itp.) 
do uczestnictwa w imprezach o charakterze 
międzynarodowym i krajowym. Poza tym 
posiada trenażery i wieżę startową wyko-
naną społecznie przez rodziców do treno-
wania startów oraz siłownię w pobliskim 
Świerkocinie do całorocznego treningu 
ogólnorozwojowego i siły dynamicznej. W 

okresie zimowym naturalnie wyżłobiony 
tor saneczkowy o dł. 800 m. Zaś w okresie 
letnim możliwość korzystania z drogi asfal-
towej położonej na pobliskich wzgórzach 
morenowych. 

Dużą pomoc w trakcie zgrupowań i kon-
sultacji okazują trenerom klubowym serwi-
sanci i mechanicy Robert Grudziński, Le-
szek Pocztarek – wszyscy w klubie pracują 
na zasadzie wolontariatu. 

Podziwiać należy tych saneczkowych pa-
sjonatów, bo trenują i startują na sprzęcie, 
który odstaje od sanek, jakimi np. dysponują 
Niemki. Trener naszych reprezentacyjnych 
saneczkarek Marek Skowroński mówił tuż 
przed igrzyskami o tym problemie tak: – Ra-
tuje nas to, że współpracujemy z Niemcami. 
Od czasu do czasu możemy kupić ich sprzęt. 
Koszt jednych sanek sięga kilku tysięcy euro. 
Na szczęście nie trzeba go kupować co roku.

Nasze olimpijki do sąsiadki, obie mieszka-
ją w Świerkocinie i mają po 23 lata. Obie też 
są studentkami. Kuls uczy się w gorzowskim 
ZWFK, a Wojtuściszyn na AWF Katowice. 
Na igrzyskach w Soczi indywidualnie Nata-
lia była 16, a Ewa 21.

UKS Nowiny Wielkie  
– saneczkarstwo na nizinie

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie 
Wielkopolskim
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Województwo lubelskie – Stężyca

Województwo lubelskie zwykle organi-
zuje swoje igrzyska na kilka tygodni przed 
igrzyskami ogólnopolskimi. Tegoroczne 
XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno – 
Sportowe LZS odbyły się 27 lipca 2014 roku 

w Stężycy pod Dęblinem. Na obiektach LZS 
Mazowsze, pojawiło się ponad 1000 uczest-
ników reprezentujących 51 gmin z 18 powia-
tów województwa lubelskiego. Gośćmi 
igrzysk byli m.in.: Krzysztof Hetman, poseł 
do Parlamentu Europejskiego, który stał 
na czele komitetu honorowego igrzysk i 
Marian Starownik, wicewojewoda lubel-
ski. Igrzyska odbyły się pod honorowym 
patronatem Marka Sawickiego, ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz Sławomira 
Sosnowskiego, marszałka województwa 
lubelskiego.

Organizatorzy przygotowali bogaty i cie-
kawy program. Były więc gry zespołowe, 
biegi na 1, 2 i 3 okrążenia, przeciąganie liny 
kobiet i mężczyzn, przenoszenie worków z 
piaskiem, przerzucanie opony traktorowej 
czy wyciskanie 17,5 kg odważnika. Swoich 
sił w konkurencjach rekreacyjnych mogli 
również spróbować wójtowie gmin, burmi-
strzowie miast i radni. 

Klasyfikację gmin wygrali sportowcy z 
gminy Tyszowce zajmując czołowe miejsca 
w biegach, przeciąganiu liny kobiet, piłce 
koszykowej oraz plażówce i piłce nożnej. 

Druga była Wierzbica a trzeci Tomaszów 
Lubelski. Wśród powiatów najlepszy był 
tomaszowski, przed zamojskim i ryckim. 
Ekipa z Tomaszowa obroniła tym samym 
mistrzowski tytuł wywalczony przed 
rokiem.

Dla najlepszych zawodników i zawod-
niczek były oczywiście puchary, medale, a 
także sprzęt sportowy. 

Głównym organizatorem igrzysk było 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. 
Na czele Komitetu Organizacyjnego Igrzysk 
stał przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
LZS w Lublinie Józef Poterucha.

Województwo łódzkie – Ręczno

Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne 
LZS Województwa Łódzkiego odbyły się jak 
co roku na obiektach sportowych Ośrodka 
Szkolenia Sportowego LZS w Ręcznie, tym 
razem 8 czerwca. W programie igrzysk 

znalazły się gry zespołowe: koszykówka, 
piłka nożna, piłka siatkowa a także przecią-
ganie liny oraz konkurencje lekkoatletyczne: 
skok w dal, pchnięcie kulą i biegi prze-
łajowe. Wzorem lat ubiegłych rozegrano 
także zawody integracyjne dla niepełno-
sprawnych. 

Uczestniczyło około 1000 osób, reprezen-
tujących 21 gmin i powiatów. Tradycją tych 
igrzysk jest to, że formuła konkurencji jest 
otwarta. Na starcie mogą więc stanąć wete-
rani oraz młodzież szkolna. 

Igrzyska wygrała gmina Rozprza, przed 
powiatem kutnowskim i gminą Wola 
Krzysztoporska.

Zawody zorganizowało Wojewódzkie 
Zrze  szenie LZS w Łodzi przy współpra-
cy Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa 
Po wiatowego w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w 
Piotrkowie Trybunalskim.

Województwo małopolskie – Wojnicz

XV Małopolskie Igrzyska Zrzeszenia 
LZS odbyły się 4 sierpnia w Wojniczu, 
na obiektach miejscowego LKS Olimpia. 
Wzięło w nich udział około 200 osób. 
Rozegrano turnieje piłki siatkowej kobiet 
i mężczyzn, piłki nożnej mężczyzn, siat-
kówki plażowej kobiet i mężczyzn, koszy-
kówki, wyciskania odważnika. W zawodach 
brały udział drużyny dziewcząt i chłopców z 
takich miejscowości jak: Wiśniowa, Bydlin, 
Smerkowiec, Limanowa, Ostrów, Radłów, 
Olkusz, Jadamwola, Rudka, Bobowa, Uście 
Gorlickie, Karwodrza czy Grabno. O pucha-
ry walczyli też w trójboju samorządow-
cy. Igrzyska jak zwykle otworzył przewod-
niczący Małopolskiego Zrzeszenia LZS 
Jacek Doniec w towarzystwie burmistrza 
Wojnicza Jacka Kurka. Gośćmi igrzysk byli 
m.in.: starosta tarnowski Roman Łucarz, 
burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz i 
poseł Andrzej Sztorc.

Województwo podlaskie – Łomża

Igrzyska LZS województwa podlaskie-
go odbyły się 6 lipca na obiektach spor-
towych ZS Perspektywa oraz na Orliku. 
Organizatorem było Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Łomży. Ponad 200 zawodników i 
zawodniczek reprezentujących 8 powiatów 
województwa podlaskiego rywalizowało w 
14 konkurencjach sportowych takich jak: 
piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i męż-
czyzn, piłka plażowa kobiet i mężczyzn, 

koszykówka kobiet i mężczyzn, sztafeta 
sprawnościowa, podnoszenie ciężarka, tenis 
ziemny oraz w 4-boju władz samorządo-
wych. Najlepsza okazała się reprezentacja 
Powiatu Łomżyńskiego, która zaledwie o 
trzy punkty pokonała Powiat Suwalski, trze-
cie miejsce zajął Powiat Grajewski.

Wiele dróg Wiedzie do słubic
Na XVII Ogólnopolskie Igrzyska Krajowego Zrzeszenia LZS przyjedzie do Słubic w tym roku 
około 1000 uczestników ze wszystkich województw. Jak wybierano osoby, które będą rywa-
lizować na słubickim stadionie? Większość z nich startowała w igrzyskach wojewódzkich, do 
których droga też wiodła przez eliminacje gminne i powiatowe. Kilka województw wyłania 
swoich przedstawicieli podczas różnych zawodów odbywających w miesiącach poprzedzają-
cych finał w Słubicach. Dla wielu jest to też nagroda za aktywność sportową i organizatorską w 
swoim środowisku. Poniżej informacje o wojewódzkich igrzyskach LZS.
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Igrzyska otworzył w asyście władz woje-
wódzkich Zrzeszenia oraz gospodarza 
obiektu prezesa Zbigniewa Lipskiego, prze-
wodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w 
Łomży Krzysztof Kozicki.

Przez cały czas trwania zmagań spor-
towych zawodników do walki zagrzewał 
zespół ludowy „Maki”.

Województwo pomorskie – Linia

14 czerwca na stadionie gminnym w 
Linii odbyły się Wojewódzkie Igrzyska 
LZS o Puchar Marszałka Województwa 
Pomorskiego. Zawody rozpoczęła uroczy-
sta defilada uczestników i gości. Zapalenia 
znicza olimpijskiego dokonali: przewod-
nicząca Rady Wojewódzkiej Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Gdańsku – Magdalena 

Kołodziejczak – jednocześnie wójt Gminy 
Pruszcz Gdański oraz przewodniczący Rady 
Gminy Linia Czesław Hinz.

W igrzyskach wzięło udział kilkaset osób. 
Rywalizowano w takich konkurencjach jak: 
biegi, piłka nożna, piłka siatkowa, slalom 
rowerowy, trójbój samorządowców, prze-
ciąganie liny, rzuty jajkiem dla gospodyń, 
slalom rowerowy dla rodzin, rzuty ringo 
dla burmistrzów i wójtów, rzuty oponą 
dla mężczyzn. Startowało 9 miast i gmin, 
wygrał Puck przed Pruszczem Gdańskim i 
Sztumem.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej, 
mimo chłodu i mżawki zaprezentowały się 
na scenie: Zespół Pieśni i Tańca Kaszebsko 
Rodzezna oraz Chór Pięciolinia działające 
przy GDK w Linii. Kilku osobom sprzyja-
ło szczęście i wygrały przygotowane przez 
organizatorów nagrody niespodzianki, 
m.in. telewizor, rower i sprzęt turystyczny. 

Po zakończeniu zawodów mimo niesprzy-
jającej pogody odbyła się zabawa taneczna 
przy muzyce na żywo. Zebrani tańczyli nie-
malże do północy.

Województwo świętokrzyskie – Łopuszno

Letnie Igrzyska LZS Województwa Świę-
tokrzyskiego tradycyjnie odbyły się na 
obiek tach Gminnego Ośrodka Sportowo-

Wypoczynkowego w Łopusznie, tym razem 
15 czerwca. Otwarcia Igrzysk dokonał prze-
wodniczący wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS Jerzy Kula. Gośćmi igrzysk byli m.in.: 
poseł Marek Gos, wicewojewoda Grzegorz 
Dziubek, dyrektor Departamentu Promocji, 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w 
Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk 
oraz przedstawiciele lokalnych władz.

W konkurencjach zespołowych: piłce 
ręcznej, nożnej, siatkowej, koszykówce oraz 
konkurencjach rekreacyjnych: w sztafecie 
sprawnościowej, trójboju samorządowym, 
podnoszeniu odważnika i przeciąganiu liny 
uczestniczyło ponad 530 osób.

W punktacji ogólnej LZS-ów pierwsze 
miejsce zdobył Lechów, następne zajęli: 
Kazimierza Wielka, Staszów, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 3 Włoszczowa, 
Złota Pińczowska, Cierz Niedźwiedzi.

W punktacji gmin na pierwszym miejscu 
uplasowała się Skarżysko Kamienne, kolejne 
miejsca zajęły Złota Pińczowska, Bieliny, 
Ka zimierza Wielka, Staszów i Włoszczowa. 
W punktacji powiatów pierwsze miej-
sce zdobyły Kielce i następne Skarżysko, 
Włoszczowa, Staszów, Pińczów, Kazimierza 
Wielka.

Województwo wielkopolskie – Żerków

XVI Letnia Wielkopolska Spartakiada 
LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego odbyła się 
8 czerwca w Żerkowie. W imprezie wzięli 
udział reprezentanci 20 powiatów, w sumie 
kilkaset osób. Gośćmi igrzysk byli m.in. 
Hieronim Urbanek, radny Sejmiku Woj. 
Wielkopolskiego, Mariusz Kubiak, kierow-

nik Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, Jacek Jędraszczyk, bur-
mistrz Miasta i Gminy Żerków. W progra-
mie oprócz gier zespołowych, takich jak: 
siatkówka, koszykówka i piłka noża kobiet 
i mężczyzn było także szereg konkurencji 
rekreacyjnych indywidualnych dla kobiet 
i mężczyzn jak: rzut beretem, strzał piłką 
nożną na bramkę, rzut do kosza, rowero-
wy tor przeszkód, wędkowanie na sucho, 
podnoszenie odważnika, strzelanie z wia-
trówki, a także tenis ziemny i jeździectwo. 
Zawody jeździeckie odbyły się 15 czerwca 
w Młodzikowie. Ostatecznie w klasyfikacji 
generalnej pierwsze miejsce zdobyła Środa 
Wlkp., drugie Konin a trzecie Ostrzeszów.

Na igrzyskach obchodzono również II 
Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej połączony z 
akcją „Razem wygrywamy z rakiem pier-
si” realizowaną z Federacją Stowarzyszeń 
Amazonek. W trakcie rozgrywanych 
meczów Amazonki wręczały uczestnikom 
„Różowe Kartki” zachęcając do badań 
pozwalających na wczesne wykrycie nowo-
tworu piersi.

Województwo warmińsko-mazurskie – Orneta

Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samo rzą-
dowe LZS o Puchar Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego odbyły się 28 
czerwca na Stadionie Miejskim w Ornecie. 
Zgłosiło się 10 reprezentacji (na imprezę 
dotarli reprezentanci 8 gmin). W sumie 
uczestniczyło ponad 500 osób. 

Rywalizacja była niezwykle zacięta. Po 
raz pierwszy w historii tej imprezy różnica 
pomiędzy dwoma pierwszymi drużynami 
na podium wyniosła zaledwie 3 punkty. 
Wygrali sportowcy Gminy Lubawa (338 
pkt.) wyprzedzając Gminę Iława (335) i 
Gminę Ostróda (333). Reprezentacje gmin 
startowały w następujących konkurencjach: 
trójbój kadry samorządowej (kręgle, rzut 
lotką do tarczy, rzut podkową); 60 m, 100 m, 
400 m, 800 m,1000 i 1500 m – przełaj, skok 
w dal, pchnięcie kulą, wyciskanie odważ-
nika, wielobój rodzinny, wędkarstwo, piłka 
nożna, piłka siatkowa i najbardziej emocjo-
nująca i widowiskowa – przeciąganie liny.

Wiele dróg Wiedzie do słubic
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Województwo zachodniopomorskie – Płoty

14 czerwca, zgodnie z osiemnastolet-
nią tradycją, kolejne XIX Letnie Igrzyska 
LZS Samorządów Gmin Województwa 
Zachodniopomorskiego rozegrane zosta-
ły na kompleksie obiektów sportowych 
w Płotach. Podczas otwarcia było bardzo 
uroczyście. Przemarszowi ekip startują-
cych w zawodach towarzyszyła orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotach. 
Raport o gotowości drużyn do udziału w 
Igrzyskach złożył sędzia główny Ryszard 
Bajkowski burmistrzowi miasta i gminy 
Płoty Marianowi Malińskiemu. Zapalono 
znicz olimpijski, a symbolicznego otwar-
cia igrzysk dokonał kolega „nadprezes” 

Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS 
Zbigniew Kiliński. 

Dyscypliny, w których rywalizują uczest-
nicy spartakiady nie zawsze mieszczą się w 
zestawie dyscyplin olimpijskich ale zawsze 
zapewniają doskonałą zabawę i są areną 

zaciętej ale sportowej rywalizacji, w której 
uczestniczą nie tylko sportowcy ale także 
samorządowcy z sołtysami, burmistrzami i 
wójtami na czele. Wśród 22 dyscyplin zna-
lazły się takie jak: rzut lotką kobiet i męż-
czyzn, rzut do kosza kobiet i mężczyzn, skok 
w dal z miejsca kobiet i mężczyzn, biegi na 
dystansach 100 m kobiet i mężczyzn, 1000 
m kobiet i 1500 mężczyzn, sztafeta la, pod-
bijanie piłki w parach, przenoszenie partne-
ra, przeciąganie liny, pchnięcie kulą kobiet 
i mężczyzn, skok w dal z miejsca, oraz gry 
zespołowe – piłka nożna, piłka koszykowa 
kobiet i mężczyzn, blok sołecki, zawody 
VIP, blok strażacki. W końcowej punktacji 
najlepsza okazała się reprezentacja gminy 
Łobez, która wyprzedziła Białogard i Płoty.

Pierwszy turnus rozpoczął się tuż po za-
kończeniu roku szkolnego i trwał do 11 
lipca. 29 czerwca w Centralnym Ośrodku 
Szkoleniowym LZS w Mielnie się pojawiło 
się 13 siatkarzy z LKS Orzeł Nadarzyn (woj. 
mazowieckie) wraz z trenerem Piotrem Beń-
ko, 11 piłkarzy z LKS Bóbr Bobrowice (woj. 
lubuskie) z trenerem Markiem Sulikowskim 
i 13 szczypiornistów (w tym 6 dziewcząt) z 
WLKS Świt Wolica (woj. świętokrzyskie) 
z trenerem Dariuszem Gorzelakiem. Tak 
krótko na łamach „Wiadomości Nadarzyń-
skich” instruktor Piotr Beńko zrelacjonował 
pobyt swoich podopiecznych w Mielnie – 
„Chłopcy mimo niewielkich umiejętności gry 
w siatkówkę dzielnie realizowali cele zgrupo-
wania. Odbywające się codziennie dwugo-
dzinne zajęcia w hali, oraz poranny rozruch 
biegowy, wieczorne turnieje dwójek, zabawy 
biegowe, ćwiczenia siłowo-skocznościowe, 
z pewnością znacznie podniosły sprawność 
fizyczną i umiejętność gry ćwiczących. Do-
datkową atrakcją turnusu było plażowanie, 
kąpiele w morzu, rejs po jeziorze Jamno, park 
linowy, czy też pożegnalny grill”.

Równie pozytywną ocenę sportowego 
wypoczynku wystawił organizatorom tre-
ner Dariusz Gorzelak na stronie interne-

towej Gminy Chęciny, który z kolei pisze: 
„Program zgrupowania obejmował technikę 
i taktykę gry w piłkę ręczną, zajęcia ruchowe 
w wodzie i na plaży oraz atrakcje przygoto-
wane przez organizatora. Przeprowadzono 
Międzynarodowy Test Sprawność Fizycznej 
(MTSF), w którym każdy zawodnik spraw-
dził swój poziom cech motorycznych. Roze-
grano spotkania towarzyskie pomiędzy po-
szczególnymi klubami między innymi w piłkę 
ręczną, piłkę nożną. Dodatkową atrakcją dla 
młodzieży był wstęp do parku linowego, gdzie 
każdy mógł wykazać się odwagą i sprawno-
ścią fizyczną”. Warto w tym miejscu dodać, 
że piłkę ręczną w Wolicy uprawia się od 
1965 roku, wtedy bowiem z inicjatywy na-
uczyciela wf Mariana Budziosza powstał 
klub. W 1971 roku Woliczanki wywalczyły 
tytuł wicemistrza kraju, a mecze miejscowej 
drużyny oglądało po 1500 osób, co było ab-
solutnym rekordem frekwencji w skali re-
gionu. Tak więc chłopcy i dziewczęta z Wo-
licy mają kogo naśladować.

Z kolei 12 lipca do Mielna zawitało 10 
zapaśników z UAKS Podlasie Białystok z 
trenerem Andrzejem Samsonowiczem (woj. 
podlaskie), 13 lekkoatletów z MLUKS Tar-
nów (woj. małopolskie) pod wodzą Hali-
ny Grech, 7 skoczków narciarskich z PKS 
Olimpijczyk Gilowice (woj. śląskie) z tre-
nerem Witoldem Bulikiem i 6 zapaśników 
z LUKS Athletic Wola Krzyszoporska (woj. 
łódzkie) z trenerem Janem Rolem.

I podczas tego obozu trenerzy zrealizo-
wali swoje programy. Wszyscy zawodnicy 
uczestniczyli również w Międzynarodowym 
Teście Sprawności Fizycznej. Ponieważ były 
to małe grupy, trenerzy mogli zindywidu-
alizować treningi. Pogoda dopisała, atrakcji 

dodatkowych nie brakowało, więc młodzież 
wyjeżdżała zmęczona, ale też zadowolona z 
tak spędzonych wakacji.

28 sierpnia skończył się w Mielnie ostatni 
turnus, w którym uczestniczyło 14 lekko-
atletów z WMLKS Pomorze Stargard (woj. 
zachodniopomorskie) pod wodzą trenera 
Jerzego Patera oraz 6 zawodników z GKS 
Zamek Gołańcz i 7 z KS Promień Opale-
nica (woj. wielkopolskie) uprawiających 
podnoszenie ciężarów – ich trenerami byli 
Zdzisław Rotnicki i Marek Wojciechowski.

Zgodnie z hasłem przewodnim tych obo-
zów „sportowo i bezpiecznie”, na wszystkich 
turnusach zorganizowano dla uczestników 
pokazy na temat pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz pogadanki „Bezpiecznie 
nad wodą” oraz „Stop środkom psychoak-
tywnym”, które prowadzili specjaliści z Ko-
mendy Głównej Policji w Koszalinie. 

Podczas kończącego każdy obóz spotka-
nia przy grillu wręczano uczestnikom mate-
riały prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz kamizelki, worki i 
opaski odblaskowe. Zakupiliśmy je z fundu-
szu prewencyjnego PZU w ramach wspólnej 
akcji „Bądź rozważny – żyj bezpiecznie”.

Wakacje z LZS – sportowo i bezpiecznie
Od wielu już lat Krajowe Zrzeszenie LZS organizuje dla młodzieży „Sportowe wakacje” dofinansowywane przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W tym roku zorganizowaliśmy w naszym ośrodku w Mielnie trzy obozy dla młodzieży uzdolnionej sportowo 
i ćwiczącej systematycznie w sekcjach sportowych. Łącznie przebywało na nich 110 osób.
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14. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”

„Medyczki” znowu górą
KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie) wygrał 14. edycję turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. Finał Centralny odbył się w dniach 3-8 
sierpnia 2014 r. w Prószkowie k. Opola na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży przy Zespole Szkół im. Józefa War-
szewicza. Organizatorem imprezy było Krajowe Zrzeszenie LZS, a współorganizatorem: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu oraz 
Opolski Związek Piłki Nożnej. W finale uczestniczyło 12 zespołów. Turniej dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uroczystego 
otwarcia turnieju dokonał Wacław Hurko, wiceprzewodniczący KZ LZS w towarzystwie Marka Procyszyna, wiceprzewodniczącego WZ 
LZS w Opolu.

Bilans zwycięstw „Medyczek” w naszym 
turnieju jest imponujący. Piłkarki tego klu-
bu startowały w 12 jego edycjach. Najgorsze 
miejsce jakie zajęły – to szóste w pierwszym 
turnieju, kiedy do przez dwa lata z rzędu wy-
grywała drużyna GLKS Zryw Książki (woj. 
kujawsko pomorskie). Wygrały go 7 razy! 
(2004-2006, 2010, 2012-14), raz zajęły 2 
miejsce (2003), dwa razy były trzecie (2002, 
2009) i raz czwarte (2007). 

W eliminacjach piłkarki Medyka nie dały 
szans swoim przeciwniczkom – wygrały 
aż 17:0 z UKS Pionier Brańsk i 2:0 poko-
nały Rolnika Biedrzychowice, następnie w 
ćwierćfinale 3:0 wygrały ze Stalą Radomsko, 
w półfinale ponownie spotkały się z „Rol-
niczkami”, tym razem było 4:0. W finale już 
tylko skromnie 1:0 pokonały LUKS Sporto-
wa Czwórka Radom. W całym turnieju nie 
straciły nawet bramki, a strzeliły ich 27! Fa-
chowców nie dziwi taka przewaga Medyka 
Konin nad innymi zespołami. Przecież se-
niorki tego klubu to mistrzynie Polski, pił-
karki Medyka grają też w I lidze (U-19), a 
także drugiej i trzeciej. Klub od lat prowadzi 
nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 
gimnazjum i Licealnego Ośrodka Szkolenia 
Młodzieży PZPN w Koninie. Tak zorgani-
zowany profesjonalnie klub od lat należy do 

najlepszych w kraju, a jego zawodniczki gra-
ją w kadrach narodowych. 

Drugie miejsce zajęła drużyna LUKS 
Sportowa Czwórka Radom, popularnie 
zwana „Luksiarami” (seniorska drużyna 
gra w I lidze). W pierwszym meczu poko-
nały aż 11:0 ISD-AJD Gol Częstochowa a 
w następnym skromnie 1:0 UKS SP Szczyt 
Boguszów-Gorce. W ćwierćfinale pokonały 
2:0 LUKS Wisła Nowy Korczyn, w półfinale 
ponownie trafiły na piłkarki z Boguszów-
Gorce i tym razem wygrały 4:0. W sumie 
był to dobry turniej „Luksiar”, które strzeliły 
18 bramek, i straciły tylko jedną... ale tę naj-
ważniejszą – w finale z Medykiem. 

W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
„Rolniczki” z Biedrzychowic i zawodnicz-
ki Szczytu Boguszów-Gorce. „Rolniczki” 
wygrały 1:0. Tak więc, tegoroczne podium 
wygląda dokładnie tak, jak w 13. turnieju.

Jak zwykle wybrano najlepsze zawod-
niczki turnieju, dwie nagrody indywidualne 
zgarnęły „Medyczki” – królową strzelców 
została Aleksandra Witczak, a najlepszą 
zawodniczką Marta Fil. Puchar dla najlep-
szej bramkarki trafił w ręce Klaudii Goczel z 
LUKS Sportowa Czwórka Radom. 

Komitet Organizacyjny dodatkowo wy-
różnił pamiątkowymi statuetkami najak-
tywniejsze zawodniczki ze wszystkich fi-
nałowych zespołów, a były nimi: Natalia 
Choińska (UKS SP Szczyt Boguszów-Gor-
ce), Barbara Januszcz (KS Stal Radomsko), 
Maria Korta (LKS Naprzód Sobolów), Do-
minika Gąsieniec (LUKS Sportowa Czwór-
ka Radom), Aleksandra Dubiel (LKS Rol-
nik Biedrzychowice), Paulina Brzeska (LZS 
GOSRiT Luzino), Gabriela Kusion (LUKS 
Wisła Nowy Korczyn), Marta Fil (KKPK 
Medyk Konin). 

Po wręczeniu nagród i podsumowaniu 
turnieju, Helena Koziej, dyrektor Biura 
KZ LZS gorąco podziękowała wszystkim 
uczestniczkom oraz trenerom za wspaniałą 
postawę przez cały czas trwania zawodów i 
zaprosiła do uczestniczenia w kolejnym tur-
nieju, za rok. Złożyła także wyrazy uznania 
organizatorem tegorocznej „PKCz” w oso-
bach: Gerarda Halamy, przewodniczącego 
WZ LZS w Opolu, Marka Procyszyna, jego 
zastępcy i wójta Reńskiej Wsi Jana Domka.

Podczas turnieju przeprowadzono pokazy 
pierwszej pomocy przedmedycznej, bez-
piecznej jazdy na rowerze, prelekcję na te-
mat bezpieczeństwa w wodzie i na drogach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali również ma-
teriały informacyjne i gadżety odblaskowe. 
Wszystko w ramach wspólnej akcji prewen-
cyjnej PZU S.A. i KZ LZS.

1. KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie)
2. LUKS Sportowa Czwórka Radom (woj. mazowieckie)
3. LKS Rolnik Biedrzychowice (woj. opolskie)
4. UKS SP Szczyt Boguszów – Gorce (woj. dolnośląskie)
5. LUKS Wisła Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie)
6. KS Stal Radomsko (woj. łódzkie)

7. LKS Naprzód Sobolów (woj. małopolskie)
8. LZS GOSRiT Luzino (woj. pomorskie)
9-12. UKS Pionier Brańsk (woj. podlaskie)
LKS Wierzchowiska (woj. lubelskie)
ISD-AJD Gol Częstochowa (woj. śląskie)
UKS Orlik Burkat (woj. warmińsko-mazurskie)

Prószków k/Opola 2014

Klasyfikacja końcowa
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30.  Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Chłopców 
„Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza Słubice 2014

NiespodziewAny zwycięzca  
– LKS Omega Kleszczów

To był turniej pełen niespodzianek, 
zwrotów akcji i hokejowych wyników. Po 
pierwszych meczach utworzyła się trójka 
faworytów – ubiegłoroczny mistrz KS Po-
lonia Środa Wlkp., która wygrała wszystkie 
mecze w grupie i nie straciła żadnej bramki, 
Tomasovia Tomaszów Lubelski, która rów-
nież wygrała swoją grupę oraz Gród Pode-
grodzie, który także zakończył eliminacje 
z kompletem punktów. W tej fazie gry naj-
smutniejsze miny na uroczystości otwarcia 
(pierwsze mecze rozegrano wcześniej) mie-
li chłopcy z Polonii Płoty, którzy w swoim 
inauguracyjnym meczu przegrali aż 11:2 z 
Grodem. Ale piłkarze i trener zapowiadali, 
że w kolejnych „dadzą z siebie wszystko” i 

wyjdą z grupy, bo zbyt tu fajnie by wcześniej 
wyjeżdżać. Zwycięzca turnieju nie zaczął 
go najlepiej, w pierwszym meczu przegrał z 
drużyną z Dobrzenia Wielkiego 0:1. W dru-
gim musiał pokonać Iłowo-Osadę by wyjść z 
grupy. Co uczynił wygrywając 5:2.

Niestety ktoś w takim turnieju musi od-
paść. 11 sierpnia na specjalnej uroczystość 
pożegnaliśmy drużyny, które nie wyszły z 
grup. Było ich 7. Wszystkie otrzymały po 
pięknym pucharze. Ponadto Jan Graliński 
wręczył trzem zawodnikom ufundowane 
przez marszałka Województwa Lubuskiego, 
Elżbietę Polak nagrody rzeczowe (sprzęt 
sportowy firmy Adidas) i dyplomy za prze-
prowadzony wcześniej wśród uczestników 
turniej wiedzy o województwie lubuskim. 
Otrzymali je: Jakub Zębalski (Iłowo-Osa-
da), Kacper Sadłocha (Olimpia-Pogoń Sta-
szów) i Mikołaj Rojek (Odra Ścinawa). Wi-
dać było, że zawodnicy bardzo przeżywają 

odpadnięcie z turnieju. Jedni ukradkiem 
ocierali łzy, inni publicznie pokazywali swo-
ją słabość, choć ponoć „chłopaki nie płaczą”. 

Następnego dnia odbyły się mecze ćwierć-
finałowe, w których gospodarze Polonia Słu-
bice przegrała aż 6:0 z Grodem Podegrodzie, 
druga Polonia – Środa Wielkopolska prze-
grała z Omegą Kleszczów 1:2, Tomasovia 
Tomaszów Lub. pokonała trzecią Polonię 
– Płoty, a wynik tego meczu 11:1 „zwalał 
z nóg” i pozwalał upatrywać w Tomasovii 
kandydata na zwycięzcę turnieju. W kolej-
nym meczu Techform Orzeł pokonał 2:1 
Dobrzeń Wielki. W półfinałach Omega 
Kleszczów po dogrywce pokonała Gród Po-
degrodzie 4:1, Polonia Środa Wlkp. wygrała 
w takim samym stosunku z Polonią Słubice, 
Tomasovia zdeklasowała Techform Orzeł 
9:0 a Polonia Płoty pokonała Dobrzeń Wiel-
ki 3:1.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem nie 
odbył się mecz o trzecie miejsce, drużyny 
mogące się w nim spotkać zajęły ex aeguo 
trzecie miejsce. Przypadło ono Grodowi Po-
degrodzie i Techformowi Orzeł. 

W finale zmierzyła się Omega Kleszczów 
z Tomasovią Tomaszów Lubelski. Mecz był 
niezwykle zacięty, w regulaminowym czasie 
gry wynik brzmiał 1:1, w dogrywce bramkę 
na wagę zwycięstwa strzelił Bartłomiej Sa-
ternus, również autor pierwszej bramki.Gola 
dla Tomasovii strzelił Kacper Nastałek.

Zwycięzcy wywieźli ze Słubic trzy okaza-
łe puchary: od Krajowego Zrzeszenia LZS 
za zajęcie I miejsca; puchar Fair Play od 
starosty słubickiego; puchar od Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Na uroczystości za-
kończenia turnieju zawodnicy Tomasovii 
wykonali rzadko spotykany gest – utwo-
rzyli dla swoich niedawnych przeciwników 
szpaler, wśród którego przebiegli zwycięzcy 
wkraczając na podium. Brawo! 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
wybrany Konrad Ciągło (Podegrodzie), 
najlepszym strzelcem okazał się Bartosz 
Iwanicki (Tomasovia – 14 goli), najlepszym 
bramkarzem Dominik Zawada (Tomaso-
via), najaktywniejszym zawodnikiem Bar-
tłomiej Saternus (Kleszczów). Wręczono 

także kolejne trzy nagrody w konkursie wie-
dzy o woj. lubuskim. Otrzymali je: Krzysztof 
Kociniak (Omega), Jakub Krawczuk (Polo-
nia Słubice) i Jan Rankiewicz (Tomasovia).

Wszyscy uczestnicy turnieju wystoso wali 
do Rady Głównej KZ LZS apel, by prze-
dłużyć o jeden dzień czas trwania turnieju, 
głównie z powodu zdrowia i bezpieczeństwa 
młodych piłkarzy, bo obecnie niektóre dru-
żyny grają dwa mecze dziennie. 

Podczas ceremonii otwarcia i zakończe-
nia turnieju głos zabierali honorowi goście, 
w tym m.in. Wacław Hurko, wiceprzewod-
niczący RG KZ LZS, Tomasz Ciszewicz, 
burmistrz Słubic, Zbigniew Sawicki, prezes 
SOSiR, Leopold Owsiak, wicestarosta Słu-
bicki oraz Jan Graliński, przewodniczący 
Lubuskiego Zrzeszenia LZS. A także trene-
rzy kadr reprezentacji Polski Marcin Dorna 
i Bartłomiej Zalewski, którzy w ostatnich 
meczach przyglądali się bacznie najlepszym 
zawodnikom, notując przy okazji ich nazwi-
ska w swoich kajetach. 

Odbył się również pokaz pierwszej po-
mocy przedmedycznej, i bezpiecznej jazdy 
na rowerze. Uczestnicy otrzymali gadże-
ty odblaskowe, a także tematyczne ulotki. 
Wszystko to w ramach wspólnej akcji pre-
wencyjnej PZU S.A. i KZ LZS. 

Przebieg turnieju relacjonowała lokalna 
telewizja i prasa, ukazywały się także infor-
macje na Facebook-u. Wkrótce na antenach 
TVP ukaże się reportaż o 30-leciu naszego 
turnieju – o dacie emisji poinformujemy na 
naszej stronie internetowej.

Finał Centralny naszego jubileuszowego turnieju odbył się w Słubicach na obiektach miejscowego SOSiR-u. Honorowy patronat spra-
wowali Minister Edukacji Narodowej i TVP Sport. Organizatorem turnieju było Krajowe Zrzeszenie LZS, współorganizatorem Lubu-
skie Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp. W finale uczestniczyło 15 drużyn. Turniej dofinansowało MSiT. Listy gratulacyjne z okazji ju-
bileuszu przesłali m.in.: Kancelaria Premiera, wiceminister sportu Bogusław Ulijasz, poseł Ireneusz Raś, oraz marszałek województwa 
lubuskiego Elżbieta Polak i wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. Turniej otworzył wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS Wacław 
Hurko.
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Wyniki 30. Jubileuszowego Ogólnopolskiego 
Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” 
im. Stanisława Tymowicza                    Słubice 2014

1. LKS Omega Kleszczów  
(woj. łódzkie)

Klub powstał w 1992 roku. Pierwsza druży-
na tego klubu występuje w III lidze łódzko-
mazowieckiej. Zespół, który przyjechał na 
finał „PKCz” gra razem od 4 lat. Występował 
w ligach okręgowych, obecnie będzie grać w 
I lidze wojewódzkiej. Trenerem jest Jacek 
Drzewiecki, kierownikiem Maciej Saternus. 
Omega Kleszczów posiada jeszcze sekcje 
siatkówki, podnoszenia ciężarów, karate, 
pływania, lekkiej atletyki i tenisa stołowego.

2. TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 
(woj. lubelskie)

Klub powstał w 1923 roku. Posiada 9 grup 
młodzieżowych w sekcji piłki nożnej. Dru-
żyna seniorów występuje aktualnie w III 
lidze lubelsko-podkarpackiej. Gra w niej 
17 wychowanków. Największe sukcesy to 
wicemistrzostwo kraju juniorów starszych 
w 2006 roku. Wygrali nasz turniej w 2006, 
2007, 2011 roku. Trenerem drużyny jest Pa-
weł Babiarz, który grał w finale „PKCz” w 
2006 roku. Piłkarze Tomasovii, którzy brali 
udział w „PKCz” bronią dziś barw klubów I 

i II ligii, m.in.: Piotr Dramochwał gra w Sto-
milu Olsztyn, Jacek Kusiak w Arce Gdynia, 
Sebastian Głaz i Patryk Słotwiński w Stali 
Mielec.

3. LKS Gród Podegrodzie  
(woj. małopolskie)

Klub powstał w 1955 roku. Na początku 
swego istnienia posiadał kilka sekcji: piłka 

nożna, lekkoatletyka, tenis sto-
łowy i siatkówka. Obecnie działa 
tylko sekcja piłki nożnej. W klubie 
trenuje ok. 150 zawodników od 5-latka do 
seniora. W rozgrywkach lig okręgowych 
grają 4 drużyny (seniorzy, juniorzy starsi, 
trampkarze i młodzicy). W klubie pracu-
je 4 trenerów – jeden z seniorami, trzech z 
młodzieżą. LKS Gród wygrał finał „PKCz” 

w 2009 roku, a w 2013 zajął drugie miejsce. 
Najbardziej znanym zawodnikiem, wycho-
wankiem klubu jest Kamil Kurowski, obec-
nie zawodnik Legii Warszawa.

KS Techform Orzeł Wólka 
Niedźwiedzka (woj. podkarpackie)

Klub powstał w 1999 roku. Trenuje w nim 
ok. 80 zawodników w trzech kategoriach 
wiekowych: seniorzy (występują w rzeszow-
skiej klasie okręgowej – V liga), juniorzy 
młodsi i trampkarze młodsi. Reprezentował 
woj. podkarpackie w finale „PKCz” także w 
2013 roku. Trener Marek Frączek.

5. KS Polonia Środa Wielkopolska 
(woj. wielkopolskie)

Klub powstał w 1919 roku, obchodzi więc 
jubileusz 95-lecia. Jest klubem wielosekcyj-
nym. Trenują to biegacze, hokeiści na trawie, 
kolarze, piłkarze ręczni. Ale najbardziej roz-
budowana jest sekcja piłki nożnej – istnieje 
9 drużyn. Pierwszy zespół występuje w III 
lidze, a juniorzy młodsi w lidze wielkopol-
skiej. Ten zespół dwa lata temu wygrał finał 
„Małej PKCz”, a w 2013 roku wygrał 29. 

Turniej „PKCz” – bronił więc tytu-
łu. Trenerem jest Ireneusz Janicki. 

Polonia może pochwalić się też dwo-
ma olimpijczykami, choć nie piłkarzami, a 
laskarzami – to Dariusz Małecki i Dariusz 
Marcinkowski, którzy uczestniczyli w igrzy-
skach w 2000 roku (Sydney).

6. LKS Polonia Płoty  
(woj. zachodniopomorskie)

W 1946 w Płotach powstał klub Kolejarz 
Płoty, który w 1950 roku stał się trzonem 
powołanego w Płotach LZS. Od 1956 nosi 
nazwę – Polonia. Obecnie to klub jednosek-
cyjny – seniorzy grają w V lidze, są drużyny 
juniorów, trampkarzy i 3 grupy orlików oraz 
uczniowie szkółki piłkarskiej. W 2005 roku 
trampkarze pod wodzą trenera Józefa An-
drzejewskiego zajęli III miejsce w turnieju 
„PKCz”. Klub organizuje liczne turnieje dla 
dzieci i młodzieży. Trenerem drużyny jest 
Zbigniew Klimas, a kierownikiem Paweł 
Przybysławski.

7. GZ-LZS Dobrzeń Wielki  
(woj. opolskie)

Gminne Zrzeszenie LZS organizuje na 
terenie gminy dużo imprez sportowych. 
Prowadzi Ligę Orlika, ligę siatkówki oraz 
organizuje Grand Prix w skacie. Najwyżej 
sklasyfikowany zespół seniorów z tej gminy 
to Swornica Czarnowąsy grająca w III lidze 
śląsko-opolskiej. W Czarnowąsach powstał 
pierwszy w Polsce LZS (1946).

8. MKS Polonia Słubice (woj. lubuskie)

Klub powstał w 1945 roku. W 2011 Polo-
nia (seniorzy) wycofała się z rozgrywek II 
ligi i gra w gorzowskiej A-klasie. Obecnie 
klub skupia się na pracy z młodzieżą. Karie-
rę piłkarską rozpoczynał w Polonii Łukasz 
Fabiański, obecnie zawodnik Swansea City. 
Trenerem jest Łukasz Hein.

9-15. MKS Odra Ścinawa 
 (woj. dolnośląskie)

Klub istnieje od 1946 roku. Seniorzy grają 
w klasie A. Aktualnie ma 5 grup młodzie-
żowych. Pierwsze kroki w Odrze stawiał 
reprezentant Polski Mariusz Lewandowski. 
Jego ojciec Michał jest trenerem grup mło-
dzieżowych. Tu też grali niegdyś Andrzej 
Rudy (zawodnik m.in. Ajaxu Amsterdam 
i FC Koln) i Ryszard Komornicki (obecnie 
trener szwajcarskiego FC Chiasso).
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Zespół Szkół w Filipowie  
(woj. podlaskie)

Chłopcy grają w klubie Rospuda Filipów, 
regularnie uczestniczą w rozgrywkach LZS 
w województwie podlaskim. Klub powstał 
w 1997 roku. W tym roku mają za sobą już 
udział Coca Cola Cup, w którym w finale 
wojewódzkim zajęli drugie miejsce. Trene-
rem jest Tomasz Ferenc.

LZS KTS-K GOSRiT Luzino  
(woj. pomorskie)

Klub powstał w 2007 roku, prezesem jest 
Piotr Klecha. W klubie trenują piłkarze i 
piłkarki. Drużyna męska seniorów gra w IV 
pomorskiej lidze, a żeńska w II lidze. Mło-

dzieżowych drużyn jest 8. Drużyna, rocznik 
1999, występująca w tym turnieju w ubie-
głym roku grała w Pomorskiej Lidze (zajęła 
3 miejsce). Trenerem jest Grzegorz Semak, a 
kierownikiem Witold Dąbrowski.

LKS Chlebnia (woj. mazowieckie)

LKS Chlebnia we wrześniu tego roku ob-
chodzić będzie 30-lecie swego istnienia. 
Drużyna uczestniczyła w eliminacjach tego 
turnieju po raz pierwszy i dotarła od razu do 
finału. Chłopcy z tej drużyny trenują razem 
od 2011 roku. W swoim pierwszym sezonie 
zajęła drugie miejsce w II lidze mazowiec-
kiej. Dzięki dobrym występom kilku piłka-
rzy zauważyły klubu warszawskie i trenerzy 
kadry wojewódzkiej. W klubie działa Aka-
demia Piłkarska. Trenerem drużyny roczni-
ka 1998/99 jest Paweł Żegliński.

LKS Tęcza Zendek (woj. śląskie)

W ubiegłym roku klub obchodził jubileusz 
40-lecia istnienia. Na sekcję piłki nożnej 
składają się dwie drużyny seniorów, jedna 
juniorów i dwie trampkarzy. W klubie działa 
także sekcja tenisa stołowego. Młodzi piłka-

rze Tęczy zajęli trzecie miejsce w finale wo-
jewódzkim Turnieju Orlika, trzecie miejsce 
w Wojewódzkim Turnieju Mini Euro 2012. 
Trener Tomasz Głogowski, kierownik dru-
żyny Tomasz Wyszyński (prezes klubu).

MKS Olimpia-Pogoń Staszów  
(woj. świętokrzyskie)

Klub powstał w 1945 roku. Seniorzy wystę-
pują w IV lidze świętokrzyskiej. Największy 
sukces to występy w III lidze i zajęcie w niej 
w 2000 roku trzeciego miejsca. Grający w 
naszym finale piłkarze w swojej grupie wie-
kowej zajęli w tym roku 2. miejsce w lidze 
świętokrzyskiej. Trenerem jest Damian Kra-
kowiak, kierownikiem drużyny Rafał Cie-
sielski.

LZS Iłowo-Osada 
(woj. warmińsko-mazurskie)

Zespół ten w 2013 roku również grał w fi-
nale w Słubicach. Drużyny z gminy Lubawa 
w turnieju „PKCz” uczestniczą od początku 
jego istnienia. Są uczniami miejscowych 
szkół. Najbardziej popularne dyscypliny w 
tym LZS to piłka nożna i piłka ręczna.

Nie da się ukryć, jesteśmy „piękni trzy-
dziestoletni”. Ten jubileuszowy turniej był 
naprawdę wyjątkowy, przygotowywaliśmy 
się do niego długo. Na stronie internetowej 
(www.lzs.pl) przedstawiliśmy w miarę szcze-
gółową historię naszego turnieju, dodatko-
wo opracowaliśmy jej skróconą formę w 
postaci kolorowej broszury i przez cały tur-
niej staraliśmy się, by jego uczestnicy czuli 
się jak „u siebie w domu”. I chyba nam się 
to udało. A największym podziękowaniem 
od młodych piłkarzy, były słowa jednego z 
zawodników LKS Gród Podegrodzie, któ-
ry stwierdził, że „na takim fajnym turnieju 
jeszcze nie był”. 

Uczestnicy turnieju wystosowali do Ada-
ma Gocela podziękowanie-list, w którym 
czytamy m.in.: „My, uczestnicy XXX Jubile-
uszowego Ogólnopolskiego Turnieju Chłop-
ców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława 
Tymowicza  dziękujemy Panu za stworzenie 
programu telewizyjnego a także zainicjo-
wanie naszego  turnieju, który umożliwił w 
ciągu tych trzydziestu lat milionowi młodych 
piłkarzy z małych miejscowości  całego kraju 
na przeżycie wspaniałych sportowych emocji  
oraz za tworzenie warunków i korzystnej at-
mosfery dla  rozwoju wielu talentów piłkar-
skich. Pana pasja, otwartość na oczekiwania 
i konsekwencja w realizacji pozwoliła zjed-
noczyć wokół tej inicjatywy, poderwać do 
działania  ludzi z wielu środowisk. Stworzył 
Pan audycję, która do dnia dzisiejszego jest 

kultową dla pokolenia 40., 50. latków”. 
Na uroczystości otwarcia, Wacław Hurko 

wiceprzewodniczący Krajowego Zrzesze-
nia LZS odczytał decyzję Prezydium Rady 
Głównej KZ LZS, na mocy której Adam 
Gocel otrzymał Złotą Odznakę Honorową 
Zrzeszenia LZS, najwyższe wyróżnienie 
stowarzyszenia.

Dla wielu wzruszającym akcentem otwar-
cia turnieju było również docenienie osób 
zasłużonych przy organizacji i współorga-
nizacji tej imprezy. Specjalne medale Jubi-
leuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Turnieju 
Chłopców „Piłkarska Kadry Czeka” im. 
Stanisława Tymowicza otrzymali m.in.: Wa-
cław Hurko, wiceprzewodniczący KZ LZS, 
Iwona Kusińska-Kania, pracownik Biura 
KZ LZS, która opiekuje się turniejem od 25 
lat, Tomasz Ciszewicz, burmistrz Słubic, 
Edward Chiliński, były dyrektor SOSiR i 
starosta słubicki, Jan Bukalski, były dyrek-
tor Zespołu Szkół Rolniczych w Słubicach, 
Jan Nowak, były dyrektor tego samego Ze-
społu Szkół Rolniczych, Albin Kiedrow-
ski, koordynator turnieju od kilkunastu 
lat, Leopold Owsiak, wicestarosta słubicki, 
Andrzej Martyniak, koordynator turnieju i 
mistrz ceremonii oraz wszyscy trenerzy-ko-
ordynatorzy i twórca turnieju Adam Gocel. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laure-
atom.

Na koniec trochę wspomnieniowej staty-
styki.

1. W sumie w finale centralnym wystąpiło 
256 zespołów.

2. Najwięcej drużyn reprezentowało woje-
wództwa: wielkopolskie, śląskie, kujawsko-
pomorskie, pomorskie, mazowieckie, pod-
karpackie i małopolskie.

3. Zgrupowania, które towarzyszyły tur-
niejowi prowadziło 6 trenerów-koordynato-
rów, byli to: śp. Stanisław Tymowicz (1985-
1990), Rudolf Kapera (1991-1997), Marek 
Śledź (1998-2003), Robert Śledź (2004-
2005), Marcin Dorna (2010-2011), Ryszard 
Robakiewicz (2012).

4. W Słubicach turniej organizowany był 
18 razy (łącznie z ostatnim).

5. Sześciu piłkarzy uczestniczących w tym 
turnieju, grało później w drużynach ekstra-
klasy, w klubach zagranicznych i w repre-
zentacji kraju. Byli to: Jerzy Brzęczek, Rafał 
Zbigniew Kaczmarczyk, Piotr Mosór, Jan 
Woś, Rafał Niżnik, Seweryn Gancarczyk. 
Setki innych grały w klubach I, II i III ligi. 

Wkraczając w kolejny rok „PKCz”, mamy 
nadzieję, że do ponad miliona dotychcza-
sowych jego uczestników dołączą następni.

Jubileuszowe reminiscencje
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4.  Ogólnopolski Turniej „Mała piłkarska Kadra 
Czeka” – siedlce 2014

Triumfowali – KKpK Medyk Konin – dziewczęta 
UKs Dubler Opole Lubelskie – chłopcy

O zwycięstwo w turnieju walczyło po trzy-
naście zespołów. Swoich przedstawicieli w 
tym roku na turniej dziewcząt nie przysłały 
województwa: lubuskie, kujawsko-pomor-
skie i podkarpackie, wśród chłopców za-
brakło przedstawicieli woj. dolnośląskiego, 
podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego. 

Ogółem podczas turnieju przez trzy dni 
rozegrano 90 spotkań. Dziewczęta strzeliły 
150 bramek, a chłopcy 165. Najwięcej bra-
mek zdobyły zawodniczki Medyka Konin – 
33 (straciły tylko 4 gole).

Mecze były niezwykle emocjonujące, roz-
grywane przy upalnej pogodzie. W każdym 
meczu piłkarki i piłkarze dawali z siebie 
wszystko. Kibice mogli obserwować efek-
towane dryblingi, parady bramkarskie, ale 
także łzy po „głupio” puszczonych bram-
kach czy kiepskich zagraniach.

W finale chłopców spotkały się druży-
ny Dublera z Opola Lubelskiego i Jordana 
z Kazanic. Dubler, który w swojej grupie 
miał 6 przeciwników wygrał 4 pojedynki i 
dwa zremisował. O jego pierwszym miej-
scu w grupie zadecydował lepszy stosunek 
bramek, bo zdobył tyle samo punktów co 
Szkoła Podstawowa z Bakałarzewa. W pół-
finale podopieczni trenera Tomasza Jasika 
pokonali 4:1 Łucznik Strzelce Krajeńskie. Z 
kolei LUKS Jordan Kazanice w swojej grupie 
eliminacyjnej wygrał 3 mecze, jeden zremi-
sował a jeden przegrał (z LKS Gród Pode-
grodzie). O miejscach 1-2 w tej grupie de-
cydował wynik bezpośredniego pojedynku 
między Kazanicami a drużyną MKS Łucznik 
Strzelce Krajeńskie. W półfinale chłopcy z 
Kazanic pokonali zespół Szkoły Podstawo-

wej z Bakałarzewa (2:0). Jordana prowadzili 
nauczyciele z ZS Kazanice Marcin Jackow-
ski i Leszek Kołodziejski, a drużynę two-
rzyli uczniowie szkół z Tuszewa, Kazanic i 
Prątnicy: Szymon Modrzewski, Dominik 
Sosnowski, Marcin Frankiewicz, Jakub Sta-
wiarski, Tomasz Guzowski, Jakub Borkow-
ski, Bartosz Bilicki, Maciej Pietrzak, Woj-
ciech Wyżlic, Szymon Zelmański. 

Mecz finałowy był niezwykle emocjonują-
cy – na 30 sekund przed końcowym gwizd-
kiem Dubler przegrywał 1:0, do wyrównania 
doprowadził Jakub Knap. Potem rozpoczęły 
się rzuty karne – rozstrzygnięcie przynio-
sła dopiero siódma ich kolejka, w której 
bramkę dającą zwycięstwo strzelił Konrad 
Frydecki. W składzie Dublera oprócz wy-
żej wymienionych grali jeszcze: Dominik 
Banach, Szymon Jarosz, Miłosz Szczepań-
ski, Krystian Stępień, Daniel Duda, Mate-
usz Adamczyk, Bartosz Zawadzki i Jakub 
Żelazko. Szkółka Piłkarska UKS Dubler 
została założona w 2009 roku. Powstała z 
inicjatywy Tomasza Jasika (jako junior grał 
w Wiśle Kraków, był grającym trenerem w 
Stali Poniatowa), a bazą jest Zespół Szkół 
nr 2 w Opolu Lubelskim. W klubie istnieje 
5 sekcji piłki nożnej chłopców (U-13, U-11, 
U-10, U-9, U-8) oraz 3 sekcje piłki nożnej 
dziewcząt (U-13, U-11 i U-10). Trener Jasik 
był zadowolony z wygranej swoich zawod-
ników, choć do gry w finale miał sporo za-
strzeżeń i powtarzał, że młodych piłkarzy 
czeka jeszcze sporo pracy.

Jak powiedzieli nam trenerzy Jordana, 
drugie miejsce w tym turnieju to najwięk-
szy sukces w historii klubu. Długo też mu-
sieli pocieszać swoich chłopców po finało-
wym starciu i tłumaczyć, że to przegrana po 

świetnym meczu, bo młodzi piłkarze „wręcz 
szlochali w murawę” i nie mogli uwierzyć, że 
przegrali ten mecz.

Przed turniejem dziewcząt, powszechnie 
panowała opinia, że finał zarezerwowany jest 
dla drużyn Medyka Konin i Dublera z Opola 
Lubelskiego. Medyk Konin, wiadomo, zna-
ny klub, którego prezes Roman Jaszczak jest 
jednym z twórców żeńskiej piłki nożnej w 
naszym kraju, od wielu lat szkoli dziewczęta 
od najmłodszych roczników Na ten turniej z 
drużyną jako trenerka przyjechała zaledwie 
20-letnia Anna Jankowska, piłkarka która 
uczestniczyła w 2009 roku w „PKCz” dziew-
cząt do lat 15. „Medyczki” grały w składzie: 
Natalia Wróbel, Joanna Węcławek, Zuzan-
na Kuta, Martyna Sobczyńska, Weronika 
Piasecka, Kinga Kozak, Aleksandra Kałuż-
na, Katarzyna Ławniczak, Klaudia Łysiak.

Natomiast trenerem drużyny Dublera był 
Grzegorz Starczynowski – można powie-
dzieć weteran w tym zawodzie – szkoleniem 
młodzieży zajmuje się od 33 lat, w tym szko-
leniem dziewcząt od 12. W 2011 roku jego 
zawodniczki wygrały turniej Tymbarku (U-
10) i w nagrodę pojechały do Amsterdamu, 
gdzie uczestniczyły w treningach w słynnej 
szkółce Ajaxu Amsterdam, w 2012 roku 
jego podopieczne wygrały III Turniej Orli-
ka o puchar Premiera Donalda Tuska (kat. 
dziewczęta młodsze). A w ubiegłym roku w 
naszym turnieju zajęły trzecie miejsce.

„Medyczki” w grupie A wygrały wszyst-
kie mecze. Drugie miejsce w tej grupie za-
jęły piłkarki UKS Tygryski Świętochłowice, 
które przegrały i to tylko 1:2 z Medykiem. 
W grupie B Dubler zajął „zaledwie” drugie 
miejsce wygrywając trzy mecze i dwa remi-
sując. Zwycięzcą grupy był zespół UMKS 

Finał Centralny 4. Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” odbył się w dniach 2-5 lipca 
2014 r. na obiektach „Orlik 2012” w Siedlcach. Organizatorami imprezy było Krajowe Zrzeszenie LZS i WLKS Siedlce – Nowe Iga-
nie, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Urząd Miasta w Siedlcach, Urząd Gminy Siedlce, Mazowieckie Zrze-
szenie LZS w Warszawie oraz 18. sponsorów publicznych i prywatnych. Turniej dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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Ostrovia Ostrówek, który wygrał cztery me-
cze i tylko jeden zremisował. W pierwszym 
półfinale „Medyczki” pokonały Dublera 1:0, 
w drugim Ostrovia wygrała z Tygryskami 
4:0. W meczu o trzecie miejsce w regula-
minowym czasie gry między Dublerem a 
Tygryskami był remis 1:1. Lepsze w rzutach 
karnych były zawodniczki ze Świętochłowic.

Tak więc czwarte miejsce Dublera było 
niespodzianką, jak to się potocznie mówi 
„in minus”. Ale trener Starczynowski nie był 
zdziwiony – Moje zawodniczki grały źle. Po 
kilku sukcesach uznały, że i tak są najlepsze w 
kraju, więc nikt im nie zagrozi. A tu niespo-
dzianka. To zimny prysznic, który powinien 
je zachęcić do większej aktywności na trenin-
gach, bo bez pracy nie ma sukcesów. 

W finale spotkały się drużyny Medyka 
Konin i Ostrovii Ostrówek. Mecz był zacię-
ty i emocjonujący. Ostrovia trochę pechowo 
przegrała 0:1. Grała w składzie: Oliwia Mil-
czarek, Katarzyna Biecuszek, Angelika Ko-
łodziejek, Monika Mikołajczyk, Weronika 
Goles, Natalia Szczepańska, Kinga Podżu-
nas, Kinga Cipiszewska, Dominika Wło-
darczyk, Dominika Wojtczak oraz Kornelia 
Mikołajczyk. Trener Sławomir Podżunas 
był z nich zadowolony. O meczu powiedział 
krótko – Zabrakło trochę szczęścia i skutecz-

ności. Piłkarki z Ostrówka to mistrzynie 
województwa łódzkiego w lidze młodzi-
czek. Większość z nich grała w reprezentacji 
ŁZPN, która w tym roku zdobyła brązowy 
medal mistrzostw Polski do lat 13. A jedną 
z najlepszych zawodniczek w drużynie jest 
13-letnia Dominika Włodarczyk, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej w Okalewie. Jest też 
świetną uczennicą – średnia 5,7. 

– Trenuję od kilku lat – mówi. – Ale ostat-
nio próbuję sił także w kolarstwie. Gram też 
na keybordzie. Musiałam zrezygnować z chó-
ru, bo brakowało mi już czasu na to wszystko. 
Zamierzam pójść do gimnazjum w Wieluniu, 
to jakieś 15 km od domu, ale tylko tam jest 
klasa sportowa. Czy będę piłkarką? Jeszcze 
nie wiem, na razie ta dyscyplina bardzo mi 
się podoba. A moja ulubiona drużyna to Real 
Madryt – dodaje na zakończenie i biegnie na 
wręczanie medali.

W ceremonii otwarcia i zamknięcia tur-
nieju uczestniczyli m.in.: Helena Koziej, 
dyrektor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS 
w Warszawie, Anna Sochacka, z-ca prezy-
denta Miasta Siedlce, Adam Bobryk, w-ce 
przewodniczący Rady Miasta Siedlce, Zyg-
munt Wielogórski, starosta siedlecki, Moni-
ka Kowalewska, przedstawicielka Wydziału 
Spraw Społecznych i Promocji Starostwa 
Powiatowego oraz działacze WLKS Siedlce-
Nowe Iganie. 

Przed wręczeniem pucharów drużynom, 
nagrodzono najlepszych zawodników i za-
wodniczki. Statuetki i nagrody rzeczowe 
otrzymali: król strzelców dziewcząt – We-
ronika Piasecka i Kinga Kozak, które zdo-
były po 8 bramek – KKPK Medyk Konin, 
król strzelców chłopców – Dominik Banach 
zdobywca 10 bramek – UKS Dubler Opole 

Lubelskie, najlepsza zawodniczka – Zuzan-
na Kuta – KKPK Medyk Konin, najlepszy 
zawodnik – Szymon Jarosz – UKS Dubler 
Opole Lubelskie, najlepsza bramkarka – Oli-
wia Milczarek – UMKS Ostrovia Ostrówek, 
najlepszy bramkarz – Jakub Szymański – 
LKS Ceramika Opoczno. 

Nagrodę fair-play wśród dziewcząt otrzy-
mał UKS Dubler Opole Lubelskie, a wśród 
chłopców – MKS Łucznik Strzelce Krajeń-
skie. 

Podczas turnieju, w ramach wspólnej 
akcji prewencyjnej KZ LZS i PZU SA pod 
nazwą „Bądź rozważny – żyj bezpiecznie” 
wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki infor-
macyjne oraz gadżety: worko-plecaki, ka-
mizelki, zawieszki odblaskowe oraz breloki 
pulsacyjne, odbył się też pokaz ratownictwa 
przedmedycznego przeprowadzony przez 
RM – Meditrans Siedlce. 

W czasie wolnym młodzież korzystała z 
basenu w Parku Wodnym, zwiedzała Sie-
dlce, uczestniczyła w wyjeździe nad Zalew 
Siedlecki, oglądała transmisje meczów z 
Mundialu. 

Relację z zawodów transmitowała TVP 
Warszawa i Telewizja Wschód.

Kolejność w turnieju dziewcząt: 
1. KKPK Medyk Konin (woj. wielkopolskie), 
2. WMKS Ostrovia Ostrówek (woj. łódzkie), 
3. UKS Tygryski Świętochłowice (woj. śląskie), 
4. UKS Dubler Opole Lubelskie (woj. lubelskie), 
5. UKS SP Szczyt Boguszów Gorce (woj. dolnośląskie), 
6. LZS GOSRiT Luzino (woj. pomorskie), 
7. LKS Rolnik Biedrzychowice (woj. opolskie), 
8. LKS Kusy Suchań (woj. zachodniopomorskie), 
9. SP Jaświły (woj. podlaskie), 

10. UKS Hetmanki Włoszczowa (woj. świętokrzyskie), 
11. LKS Respekt Myślenice (woj. małopolskie), 
12. UKS Wiktoria Gielniów (woj. mazowieckie), 
13. LUKS Kormoran Brzydowo (woj. warmińsko-mazurskie).

Kolejność turnieju chłopców: 
1. UKS Dubler Opole Lubelskie (woj. lubelskie), 
2. LUKS Jordan Kazanice (woj. warmińsko-mazurskie), 
3. SP Bakałarzewo (woj. podlaskie), 
4. MKS Łucznik Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), 
5. LKS Ceramika Opoczno (woj. łódzkie), 
6. LKS Gród Podegrodzie (woj. małopolskie), 
7. AP Orlik 2012 Zatory Pniewo (woj. mazowieckie), 
8. MKS Wierna Małogoszcz (woj. świętokrzyskie), 
9. KS Polonia Środa Wlkp. (woj. wielkopolskie), 

10. LZS KTS-K GOSRiT Luzino (woj. pomorskie), 
11. GZ LZS Prudnik (woj. opolskie), 
12. M-GLKS Gryf Kamień Pomorski (woj. zachodniopomorskie), 
13. KS Orzeł Pawonków (woj. śląskie).



s i e r p i e ń  2 0 1 416 s i e r p i e ń  2 0 1 4

Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju  
Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” 

Turniej odbywał się w pięknym Komplek-
sie Grand Chotowa Hotel *** SPA&Resort 
położonym w lesie i nad jeziorem. Uczestni-
cy mieli do dyspozycji przystań ze sprzętem 
pływającym, piaszczystą plażę, urządzenia i 
obiekty sportowo-rekreacyjne, spa. Zawod-
nicy spotykali się przy szachownicach w sali 
widowiskowo-konferencyjnej nazwanej We-
hikułem Czasu, przypominającej z zewnątrz 
gotycki zamek, wyposażonej w najnowsze 
technologie multimedialne i oświetlenie 
oraz klimatyzację i nagłośnienie. 

Gmina Czarna, na terenie której leży Cho-
towa to miejsca znane wśród szachistów, 
odbywa się tu wiele turniejów o randze re-
gionalnej i krajowej. A wszystko to zasługa 
wójta Józefa Chudego. Ten zapalony szachi-
sta i popularyzator królewskiej gry potrafił 
przekonać Polski Związek Szachowy a po-
tem prezydium Międzynarodowej Federacji 

Szachowej (FIDE), by powierzyła Chotowej 
organizację mistrzostw świata kobiet i męż-
czyzn do lat 20. Chotowa wygrała m.in. z 
Gruzją, Portugalią oraz Indiami, których 
narodowe federacje również zabiegały o 
tą imprezę. I w dniach od 2 do 17 sierpnia 
2010 roku nie renomowany kurort, a mała 
polska wioska gościła kilkuset szachistów z 
całego świata. Nic dziwnego, że nasz turniej 
był również perfekcyjnie zorganizowany bo 
jego kierownikiem był właśnie Jan Chudy.

W tym roku na „Złotej Wieży” 7 woje-
wództw wystawiło po dwie drużyny, pięć po 
jednej, województwo podkarpackie również 
pięć drużyn, a stawkę uzupełniał ubiegło-
roczny zwycięzca – MLKS „Nadnarwianka” 
Pułtusk. Nie uczestniczyły w turnieju druży-
ny z województwa kujawsko-pomorskiego i 
pomorskiego. 

Sędzią głównym był arbiter FIDE Marian 
Bysiewicz. Wybrane partie były transmito-
wane on-line, obsługiwane przez sędziego 
IA Jarosława Pietraszewskiego.

W trakcie turnieju wyróżniono specjalną 
nagrodą Mieczysława Kokoszkę z LKS Za-
rzewie Prudnik za wieloletnią działalność na 
rzecz propagowania szachów wśród dzieci i 
młodzieży w środowisku LZS. Dodatkowo 
wyróżniono najstarszego zawodnika turnie-
ju Janinę Kotarską z KSZ Maraton Łomża i 
najmłodszego zawodnika Magdalenę Gaj z 
LKSz GCKiP III Czarna (ubiegłoroczna mi-
strzyni Polski przedszkolaków).

Spoglądając na tabelę wyników widać, 
że województwo podkarpackie ma najlep-
sze drużyny szachowe w LZS. Wygrał LKSz 
GCKiP Czarna. Druga drużyna tego klubu 
zajęła czwarte miejsce, GKSz Hetman Pilzno 
było dziewiąte, LKS Parnas Stara Wieś, trzy-
naste, a trzecia drużyna z Czarnej dziewięt-
nasta. W przeszłości drużyny z tego regionu 
wielokrotnie wygrywały nasz turniej. Wspo-
mnieć należy tutaj chociażby zwycięstwa 
LZS Spółdzielcy Pilzno w 1982 roku, LZS 
Rolnika Róża w 1991, 1998, 2002 i 2005, a w 
latach 2010-2012 tegorocznego triumfatora.

Na szachownicy nr 1 wygrał Damian 
Lewtak LKSz GCKiP Czarna, na drugiej Jan 
Musiałkiewicz LKS Chrobry Gniezno, na 
trzeciej Marcin Chmiel MLKSz Achron+ 
Myślenice, a na czwartej Julia Antolak GKSz 
Solny Grzybowo. 

Generalnie można powiedzieć górą mło-
dzież. Średnia wieku zwycięskiej drużyny 

to... niespełna 17 lat. Najmłodsza była Jo-
anna Święch (mistrzyni Polski U-10), rocz-
nik 2002. Drużyna z Grzybowa też miała 
imponującą średnią – nieco ponad 15 lat, 
najmłodsza Julia Antolak to rocznik 2000 
(aktualna mistrzyni Polski U-14), a naj-
starszy Maciej Kowalski urodził się w 1997 
roku. Najmłodszą drużyną całego tegorocz-
nego turnieju był trzeci zespół LKSz GCKiP 
Czarna, w którym wystąpiły tylko dzieci, ich 
średnia wieku to niespełna 11 lat.

W uroczystościach otwarcia i zamknięcia 
finału uczestniczyli: z-ca przewodniczącego 
Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS 
Wacław Hurko, przewodniczący Podkar-
packiego Z LZS w Rzeszowie Józef Krzywo-
nos, dyrektor Biura KZ LZS Helena Koziej, 
wójt Gminy Czarna Józef Chudy i pracow-
nicy KZ LZS Iwona Kusińska-Kania i Do-
rota Borzycka.

W ramach programu towarzyszącego zor-
ganizowano spotkanie integracyjne oraz. 
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej 
sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego 
PZU SA „Z myślą o bezpieczeństwie”.

W dniach 8-13 czerwca 2014 roku w Chotowej, gmina Czarna, województwo podkarpackie odbył się 56. Finał Centralny 
Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”. Organizatorem finału, dofinansowanego ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, było Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie i Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie, współorganizatorem 
Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. W zawodach wystartowało 25 drużyn, ogółem 110 uczestników z 14 
województw. Drużynowym mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS została drużyna LKSz GCKiP Czarna, drugie miejsce zajął 
GKSz Solny Grzybowo a trzecie MLKS Nadnarwianka Pułtusk.

W Chotowej wygrali gospodarze

56.
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Uwaga! Talent!
Tym razem chcemy zwrócić uwagę na 

kolarza torowego Patryka Rajkowskiego, 
zawodnika UKS Jedynka Limaro Kórnik, 
wychowanka trenera Roberta Taciaka. Ten 
rok dla Patryka Rajkowskiego, który w lu-
tym skończył 18 lat, był wyjątkowy. W te-
gorocznych mistrzostwach Europy i świata 
zdobył sześć medali. O jego ogromnych 
możliwościach świadczy fakt, że jeden z 
nich wywalczył w rywalizacji z orlikami. Na 
te sześć medali składają się 4 medale zdo-
byte na mistrzostwach Europy juniorów i 
młodzieżowców w portugalskiej Anadi – 
złoto w keirinie (wygrał wszystkie wyści-
gi), brąz w sprincie i dwa srebrne medale 

zdobyte w drużynie sprinterów juniorów i 
młodzieżowców oraz dwa medale zdobyte 
na mistrzostwach świata juniorów w Korei 
– brąz w keirinie i brąz w sprincie druży-
nowym wraz z Marcinem Czyszczewskim 
(KLTC Konin) i Michałem Lewandowskim 
(Coprenicus SMS Toruń). W eliminacjach 
sprintu w Anadi (200 m ze startu lotnego) 
zawodnik z Kórnika ustanowił rekord Pol-
ski, wspomniany dystans pokonał w czasie 
10,390 s., co daje średnią prędkość blisko 
70km/h! Patryk to zawodnik niezwykle 
ambitny. Jak powiedział Adamowi Sikorze, 
w wywiadzie zamieszczonym na stronie 
internetowej PZKol. – Wychodzę z takiego 

założenia, że jeżeli się nie celuje w najwyż-
sze cele trudno je z przypadku osiągnąć. Nie 
przywykłem do tego, żeby się poddawać i za-
wsze chcę walczyć do końca. 

Już zdecydował, że zostaje na torze i 
będzie nadal trenował przede wszystkim 
sprint. Swoją przygodę z kolarstwem Patryk 
Rajkowski rozpoczął w wieku 10 lat, poszedł 
w ślady braci, którzy już trenowali u Rober-
ta Taciaka. Jest uczniem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Żyrardowie.

Talent – osoba, która posiada wrodzone, niezwykłe zdolności w pewnej dziedzinie

Rafał Majka – polski król gór
Spokojnie tak możemy napisać, nie tylko 

ze względu na ostatnie osiągnięcia naszego 
kolarza, ale również z powodu przyjęcia ja-
kie zgotowali mu mieszkańcy jego rodzinnej 
wsi Zegartowice. Wzruszonego sportowca 
witano chlebem i solą. Okrzyknięty królem 
Alp, Pirenejów i Tatr, zwycięzca etapów pro-
wadzących przez te góry został mianowany 
również królem Zegartowic. Na dowód tego 
na jego głowę włożono koronę. Za promocję 
i to, że wszędzie podkreśla swoje pochodze-
nie, dziękowali mu członkowie Stowarzy-
szenia na rzecz Rozwoju Wsi Zegartowice i 
Marek Gabzdyl, wójt gminy Raciechowice, 
która sadownictwem stoi. Wójt wręczył kola-
rzowi symboliczne jabłko – białe w czerwone 
grochy, mówiąc żartobliwie, że trzeba przy-
gotować nową odmianę... majkę górską. 

Majka wysłuchał odśpiewanego przez są-
siadów i znajomych tradycyjnego sto lat, 
a potem poszybował w górę na ich rękach. 
Uroczystość odbyła się obok szkoły, do któ-
rej jako dziecko chodził. Dokładnie tu, za 
sprawą byłej dyrektor szkoły Teresy Łapy i 
jej syna, który trenował kolarstwo, zaczęła 
się dla Rafała Majki przygoda z rowerowym 
ściganiem. Obok rodziców i narzeczonej (ich 
ślub ma odbyć się w październiku), stał przy 
nim oczywiście jego pierwszy trener i wy-
chowawca Zbigniew Klęk, z WLKS Krakus 
Swoszowice (obecnie WLKS Krakus BBC 

Czaja), bo właśnie w tym klubie Majka roz-
poczynał swoją kolarską karierę. A ta przy-
spieszyła w ciągu ostatnich miesięcy niesa-
mowicie. Przypomnijmy: 19 lipca 2014 jako 
drugi Polak w historii wygrał etap Tour de 
France, cztery dni później, podczas 17. eta-
pu, powtórzył to osiągnięcie. 24 lipca, jako 
pierwszy polski kolarz w historii, zapewnił 
sobie wygraną w klasyfikacji górskiej Tour 
de France 2014. Jednocześnie jest to pierwsze 
zwycięstwo polskiego kolarza w jakiejkol-
wiek klasyfikacji Tour de France w historii. 
7 sierpnia 2014 roku wygrał 5. etap Tour de 

Pologne. Następnego dnia powtórzył to osią-
gnięcie wygrywając 6. etap i został liderem 
wyścigu. 9 sierpnia 2014 został zwycięzcą 
całego wyścig.

W zawodowym peletonie Majka jeździ od 
2009 roku. W 2011 roku podpisał kontrakt z 
grupą Tinkoff-Saxo. W tegorocznym rankin-
gu UCI WorldTour zajmuje 12 miejsce, na 
10 jest inny wychowanek LZS Michał Kwiat-
kowski (TKK Pacific Toruń).

Wróćmy jeszcze na chwilę do jego pierw-
szego trenera. Zbigniew Klęk „wypuścił w 
świat” także innych swoich wychowanków 
– Tomasza Marczyńskiego (CCC Polsat 
Polkowice), Katarzynę Niewiadomą (Rabo 
Liv Women Cycling Team), Karola Doma-
galskiego (Caja Rural-Seguros RGA), Woj-
ciecha Migdała i Krzysztofa Tracza (obaj 

Wibatech Fuji Żory). Utrzymuje z nimi sta-
ły kontakt. I trenuje ich następców. Choć w 
Swoszowicach straszy stary i zardzewiały 
sprzęt, niedokończony hotel, siłownia, która 
wymaga generalnego remontu. Ale ponoć 
mistrzów nie wychowuje się w cieplarnia-
nych warunkach.

Na naszej okładce zamieściliśmy zdję-
cie Rafała Majki z ubiegłorocznych 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS 
„Złote Koło” w kolarstwie szosowym w 
Dobczycach. 

Najpopularniejszy obecnie kolarz w 
Polsce, jak tylko był w kraju, corocznie na 
tych zawodach bywał (pierwszy większy 
sukces Majki to wygrana w tym wyścigu) 
i osobiście wręczał ufundowany przez 
siebie puchar zwycięzcy drugiego etapu. 
W tym roku honory te wypełnił za niego 
ojciec, Piotr. Dzięki pomocy Józefa Re-
gulskiego z Małopolskiego Zrzeszenia 
LZS udało się skontaktować z trenerem 
Zbigniewem Klękiem, a ten „złapał” 
Rafała tuż przed odlotem do USA, pogra-
tulował sukcesów w imieniu Krajowego 
Zrzeszenia LZS. Nasz znakomity kolarz 
podziękował i przesłał pozdrowienia dla 
uczestników Ogólnopolskich Igrzysk LZS 
w Słubicach.
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Stadion Igrosu Krasnobród był areną Mi-
strzostw Krajowego Zrzeszenia LZS junio-
rów młodszych i juniorów w łucznictwie. 
Mistrzostwa odbyły się w dniach 16-17 
sierpnia. Zawody obserwował Wacław Hur-
ko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS.

Gospodarzem zawodów było Lubelskie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie i KS Agros Za-
mość. Głównym organizatorem Krajowe 
Zrzeszenie LZS. Mistrzostwa dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Do Krasnobrodu przyjechała blisko set-
ka młodych łuczniczek i łuczników, prawie 
cała czołówka krajowa. Reprezentowali 16 
klubów z 9 województw. Juniorzy młodsi 
strzelali do tarczy z odległości 60 m, junio-
rzy mieli o 10 metrów dalej. Rozegrano kon-
kurencje indywidualne i zespołowe. Sędzią 
głównym zawodów była Beata Chmielewska. 

Klasyfikację klubową wygrał LKS Łucznik 
Żywiec przed UKS Talent Wrocław i LKS 
Mazowsze Teresin. Natomiast wojewódzką 
– śląskie, przed dolnośląskim i świętokrzy-
skim.

Wśród juniorek młodszych tytuł mistrzyni 
LZS zdobyła Olimpia Kowszyn KŁ Chrobry 
Głuchołazy, druga była Gloria Juszczuk LKS 
Łucznik Żywiec, a trzecia Anna Tobolewska 
ULKS Zryw Dobrcz. Wśród juniorów młod-
szych na podium stanęli dwaj zawodnicy 
Mazowsza Teresin. Złoty medal zdobył Filip 
Załuski, a brązowy Michał Kołodziejski, 
srebro wystrzelał Kacper Gucz z KS Agros 
Zamość. Najlepszą juniorką okazała się 
Anna Huk z UKS Talent Wrocław, srebrny 
medal zdobyła Anna Pieprzyca MLKS Czar-
na Strzała Bytom, a brązowy Paulina Lach z 
LKS Łucznik Żywiec. Mistrzem LZS wśród 
juniorów został Paweł Marzec z UKS Talent 
Wrocław, srebro zdobył Rafał Wójcik ULKS 
Włoszczowice, a brąz Dominik Patryas w 
Łucznika Żywiec.

W drużynówce juniorek startował tylko 
jeden zespół LKS Łucznik Żywiec, w druży-
nówce juniorów złoty medal zdobył zespół 
UKS Talent Wrocław, srebro LKS Łucznik 
Żywiec, a brąz Stella Kielce. Wśród junio-
rów młodszych wygrał LKS Łucznik Żywiec, 

drugie miejsce zajął KS ROKiS Radzymin, a 
najlepszą drużyną juniorek młodszych oka-
zał się LKS Łucznik Żywiec, srebrny medal 
zdobył KS Agros Zamość, a brązowy MLKS 
Dąbrovia.

Rozegrano także miksty. Złoty medal 
wśród juniorów zdobyli Anna Huk i Pa-
weł Marzec z UKS Talent Wrocław, srebro 
wystrzelali Paulina Lach i Dominik Patry-
as z LKS Łucznik Żywiec, brązowy medal 
zdobył mikst MLKS Czarna Strzała Bytom 
w składzie Anna Pieprzyca i Mateusz Tu-
rek. Wśród juniorów młodszych najlepsi 
byli Gloria Juszczuk i Oskar Kasprowski z 
LKS Łucznik Żywiec, drugie miejsce zajęli 
Małgorzata Maciągowska i Filip Załuski z 
Mazowsza Teresin, trzecie mikst Agrosu Za-
mość – Agata Brewczyńska i Kacper Gucz.

P.S. Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że niedawno w armeńskim Eczmiadzynie 
zawodniczka LKS Łucznik Żywiec Natalia 
Leśniak zdobyła srebrny medal na mistrzo-
stwach Europy, do tego dołożyła brązowy 
medal w drużynie, w której oprócz niej wy-
stępowały Karina Lipiarska-Pałka UKS Grot 
Zabierzów i Justyna Mospinek-Kluz UKS 
Piątka Zgierz. Medal Natalii Leśniak to naj-
większy sukces polskiej łuczniczki od 2004 
roku.

Na zakończonych 17 sierpnia w Zurychu 
Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce 
nasza reprezentacja zdobyła 12 medali – 2 
złote, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków. 
Zajęliśmy szóste miejsce w tabeli medalowej. 
Złote medale zdobyli: Adam Kszczot (RKS 
Łódź, 800 m) i Anita Włodarczyk (Skra 
Warszawa, młot); srebrne – 
Yared Shegumo (AZS AWF 
Warszawa, maraton), Paweł 
Wojciechowski (SL WKS 
Zawisza Bydgoszcz, tyczka), 
Paweł Fajdek (Agros Zamość, 
młot), Artur Kuciapski (AZS 
AWF Warszawa, 800 m) i 
Krystian Zalewski (UKS 
Barnim Goleniów, 3000 m 
z przeszkodami); brązowe 
– Joanna Jóźwik (AZS AWF 
Warszawa, 800 m), Joanna 
Fiodorow (OŚ AZS Poznań, młot), Robert 
Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki, dysk), 
Tomasz Majewski (AZS AWF Warszawa, 
kula) oraz męska sztafeta 4x400 m w skła-

dzie Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław), 
Kacper Kozłowski (AZS UWM Olsztyn), 
Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina (obaj 
WKS Śląsk Wrocław). 

W reprezentacji było 7 lekkoatletów z 
naszego Zrzeszenia, najlepiej spisał się Paweł 
Fajdek. Katarzyna Kowalska (LKS Vectra 

Włocławek) zajęła 7. miejsce 
w biegu na 3000 m z prze-
szkodami, Kamila Lićwinko 
(KS Podlasie Białystok) była 
9. w skoku wzwyż, Marcin 
Chabowski (STS Pomerania 
Szczecinek), który przewo-
dził do 30 kilometra staw-
ce maratończyków, ale nie 
wytrzymał narzuconego 
przez siebie tempa  i zszedł 
z trasy. Karolina Kołeczek 
(UKS Trójka Sandomierz), 

była 8. w swoim półfinale. Nie udał się 
występ na 800 m Andżelice Cichockiej 
(Talex Borzytuchom), która odpadła już 
w eliminacjach. Andrzej Jaros (Agros 

Zamość) biegał w sztafecie 4x400 tylko w 
biegu półfinałowym.

Ale medale zdobywali też wychowan-
kowie naszych klubów. Złoty na 800 m 
zdobył Adam Kszczot, który rozpoczynał 
swoją karierę w LZS Mniszków u trenera 
Rafała Marszałka. Brązowy medal w rzucie 
młotem zdobyła Joanna Fiodorow, która w 
latach 2009-2011 była zawodniczką LŁKS 
Prefbet Śniadowo Łomża. Jej medal to wiel-
kie zaskoczenie. Joanna przez cały ubiegły 
rok nie startowała, walczyła z poważną cho-
robą, zakrzepicą żylną. Ta sama choroba 
spowodowała w lutym 2009 roku przed-
wczesną śmierć innej młociarki, mistrzyni 
olimpijskiej z Sydney Kamili Skolimowskiej.

Brązowy medal w sztafecie 4x400 zdo-
był Jakub Krzewina, który pierwsze kroki 
stawiał w LIUKS Kruszwica u Andrzeja 
Luzaka.

12 medali polskich lekkoatletów 
na ME w Zurychu – Fajdek srebrny

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Krasnobród 2014 	  Łucznictwo
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Podczas Finału Centralnego 56. Ogólno-
polskiego Masowego Turnieju Szachowego 
LZS o „Złotą Wieżę” w Chotowej (8-13 czerw-
ca) przeprowadzono pokaz pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

Specjalny kącik z materiałami informacyj-

nymi przygotowano na Finale Centralnym 
IV Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt i 
Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” w 
Siedlcach (2-5.07). Rozdano również gadże-
ty, w które młodzi uczestnicy natychmiast 
się ubrali i wyruszyli na miasto, wzbudzając 
sensację wśród przechodniów, którzy z za-
interesowaniem słuchali wyjaśnień młodych 
piłkarzy skąd takie „przebranie”.

Na Finale Centralnym XIV Ogólnopolskie-
go Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” 
w Prószkowie /k Opola(3-8.08) oraz  podczas 
otwarcia Finału Centralnego XXX Jubileuszo-
wego Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra 
Czeka” w Słubicach (8-13.08) przeprowadzo-
no pokaz pierwszej pomocy przedmedycz-

nej, bezpiecznej jazdy na rowerze, prelekcje 
na temat bezpiecznego zachowania w wo-
dzie i na drogach, rozdano materiały infor-
macyjne i gadżety odblaskowe (kamizelki, 
plecako-worki, breloki pulsacyjne).

Podobnie przebiegała nasza akcja pre-
wencyjna na obozach letnich w Mielnie 
i zgrupowaniach sportowych w Giżycku, 
gdzie największym zainteresowaniem, nie 
tylko naszych uczestników, ale także osób 
przebywających tu na urlopie, cieszył się po-
kaz ratowników wodnych.

Dodatkowo w Mielnie młodzież wysłu-
chała pogadanki na temat „Stop środkom 
psychoaktywnym”, którą prowadzili specja-
liści z Komendy Głównej Policji w Koszalinie.

Bądź rozważny – żyj bezpiecznie

„Z myślą o bezpieczeństwie” to ogólnokrajowa akcja prewencyjna PZU, która ma na celu zwiększenie naszej świadomości 
i wiedzy na temat bezpieczeństwa. Dla Krajowego Zrzeszenia LZS ważne jest szczególnie bezpieczeństwo w czasie aktywności 
fizycznej, czy uprawiania sportu. Dlatego przyłączyliśmy się do niej. Nasza akcja odbywa się pod hasłem „Bądź rozważny – żyj 
bezpiecznie”. Na najważniejszych imprezach sportowych LZS organizujemy pokazy pierwszej pomocy medycznej, rozdajemy 
uczestnikom ulotki oraz kamizelki, worko-plecaki, zawieszki odblaskowe i breloki pulsacyjne.



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

zaprasza na:

A także na:

Szkolenie seniorów – animatorów sportu do upowszechniania w środowisku wiejskim modelu aktywnego 
spędzania wolnego czasu pn. „LEPSZA JESIEŃ ŻYCIA NA SPORTOWO”24-28.09.2014 – Łańcut, woj. podkarpackie

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów młodszych, 
juniorów i młodzieżowców w kolarstwie torowym kobiet 
i mężczyzn 
18-19.10.2014 – Pruszków, woj. mazowieckie

Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Krajowego Zrzeszenia 
LZS – finał centralny
4.10.2014 – Wolbórz, woj. łódzkie

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w warcabach 
100-polowych
20-23.11.2014 – Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie

Finał Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  
Turystyczno-Krajoznawczej LZS
8-10.11. 2014 – Zakopane, woj. małopolskie

Ogólnopolskie Rozgrywki Sportowe LZS dla Seniorów  
– finał centralny
25-29.09.2014 – Łańcut, woj. podkarpackie

15 listopada w Warszawie, na Stadionie Narodowym, odbędzie się uroczystość 
ogłoszenia wyników i podsumowania szóstej edycji konkursu na najlepsze projekty 
upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim, tym razem pod nazwą 
„Sportowa Gwiazda”.


