
g r u d z i e ń  2 0 1 3

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe



g r u d z i e ń  2 0 1 3 g r u d z i e ń  2 0 1 32

W 2013 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
zrealizowało 8 zadań powierzonych mu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zadania te realizowano wspólnie z 
jednostkami wojewódzkimi i klubami LZS. 

W ramach tych zadań: 
•  zorganizowano 18 mistrzostw Zrze sze nia 

LZS w 12 dyscyplinach sportowych, w 
których udział wzięło 3230 zawodniczek 
i zawodników, 

•  przeprowadzono 10 zgrupowań w 5 dys-
cyplinach dla 371 zawodników i zawod-
niczek,

•  w 218 WLKS szkolono ok. 10 000 zawod-
ników i zawodniczek w 38 dyscyplinach 
sportowych,

•  w 60 OSSM LZS szkolono 603 młodych 
sportowców,

•  zorganizowano „Sportowe wakacje” dla 
191 uczestników (2 obozy centralne w 
Mielnie) oraz 16 imprez sportowych dla 
dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato z 
LZS” – blisko 6000 uczestników.

•  przeprowadzono 183 imprezy elimi-
nacyjne, regionalne w ramach zada-
nia Ogólnopolskie Masowe Imprezy 
Sportowe LZS „Sport Dla Wszystkich” 
– 84 921 uczestników,

•  zorganizowano 7 finałów centralnych 
imprez masowych, w tym Igrzyska LZS, 
turnieje Piłkarska Kadra Czeka Chłopców 
i Dziewcząt (Duża i Mała), turniej o Złotą 
Wieżę, biegi przełajowe oraz Rodzinne 
Rozgrywki Sportowe dla 3025 uczestni-
ków,

•  w programie organizator sportu dzieci i 
młodzieży w środowisku wiejskim uczest-
niczyło 214 osób z 16 województw,

•  zorganizowano 11 imprez turystycznych 
(uczestniczyło 1670 osób), 

• 77 imprez zorganizowano w ramach kon-
kursu Ministra Sportu i Turystyki „Orlik dla 
Wszystkich” w 16 województwach,
• prowadzono działalność sportowo-tury-
styczną w szkołach rolniczych dla ponad 17 
tysięcy uczestników.

Jak oceniono realizację zadań przedsta-
wionych powyżej? Zacznijmy od szkoleń 
sportowych. Według oceny kadry szkolenio-
wej i Komisji Sportu zakładane cele szkole-
niowe zostały osiągnięte. Wysoko oceniono 
poziom sportowy czołowych zawodników 
Zrzeszenia szkolonych na centralnych zgru-
powaniach. 

Organizacja mistrzostw przez kluby LZS 
w terenie miała wpływ na popularyzowanie 
dyscypliny w środowisku oraz umożliwiła 
start zawodnikom rozpoczynającym karie-
rę sportową. Poprzez wspieranie szkolenia 
w 218 WLKS umożliwiono szerokiej rze-
szy zawodników dostęp do współzawod-
nictwa sportowego. Realizacja tych zadań 
miała wpływ na poszerzenie bazy sportowej 
poszczególnych dyscyplin, widoczne to jest w 
udziale zawodników LZS w olimpiadzie mło-
dzieży, mistrzostwach polski juniorów oraz 
miało pozytywny wpływ na wyniki współ-
zawodnictwa sportowego LZS za 2013 rok.

W tym roku po raz pierwszy posta-
nowiono podsumować udział wojewódz-
kich zrzeszeń w mistrzostwach Krajowego 
Zrzeszenia LZS – wyniki w tabeli.

W 60 OSSM szkolono 603 zawodników. 
Z oceny trenerów i instruktorów wyni-
ka, że szkolenia w OSSM LZS to spraw-
dzony, dobrze działający system. Pozwala 
on na podnoszenie poziomu sportowe-
go uczestników i premiuje kluby, które 
poczyniły największe postępy. Ale przyję-
te przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
zasady kwalifikacji młodzieży do różnych 
form szkolenia powodują, że do ośrod-
ków LZS kwalifikowani są zawodnicy w 
ostatniej kolejności i głównie bardzo mło-
dzi. Ogranicza to możliwości uzyskiwania 
rezultatów szkoleniowych porównywalnych 
z rezultatami osiąganymi w innych formach 
szkolenia. Wskazywano także na potrzebę 
ściślejszej współpracy ze związkami spor-
towymi.

O imprezach masowych i finałach cen-
tralnych, realizowanych w ramach sportu 

powszechnego szczegółowo pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Sportowych” i na 
naszej stronie internetowej. 

Po raz drugi zorganizowano też w grach 
zespołowych (siatkówka, piłka ręczna, 
koszykówka kobiet i mężczyzn) turnieje o 
Puchar Przewodniczącego KZ LZS będą-
ce mistrzostwami Zrzeszenia (relacja str. 
14-15). Niestety, z mistrzostw wycofuje się 
coraz więcej zakwalifikowanych zespołów 
– pewnie po raz kolejny trzeba będzie zasta-
nowi się nad ich formułą.

Krajowe Zrzeszenia LZS podpisało po 
raz kolejny z Ministerstwem Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi umowę dotyczącą upowszech-
niania kultury fizycznej, sportu i turysty-
ki wśród uczniów szkół rolniczych oraz 
zamieszkałych na wsi uczniów innych szkół 
ponadgimnazjalnych. Dzięki tej umowie 
na szczeblu wojewódzkim zorganizowano 
ponad 120 imprez z udziałem blisko 16 
tysięcy osób oraz 10 obozów szkoleniowych, 
w których uczestniczyło ponad 200 osób. 
Na szczeblu centralnym zorganizowano 2 
imprezy sportowe (320 uczestników) oraz 9 
imprez turystycznych dla 1091 osób. Razem 
daje to ponad 17 tysięcy uczestników.

Krajowe Zrzeszenie L ZS

14 grudnia 2013 roku spotkamy się w Warszawie by podsumować osiągnięcia sportowe naszych klubów i wojewódzkich 
Zrzeszeń. Będą gratulacje, puchary i życzenia, pewnie podobne jak co roku, czyli zamykające się w formule „oby ten następny rok 
nie był gorszy od tego mijającego”. Bo znowu jaki będzie 2014 rok przekonamy się pewnie dopiero w marcu, gdy rozstrzygnięte 
zostaną konkursy ofert MSiT oraz innych ministerstw i instytucji. A pieniędzy na sport i jego upowszechnienie nie przybywa i są 
coraz trudniej dostępne. Cieszmy się więc z sukcesów naszych zawodników i z tego, że po raz kolejny udało się nam zrealizować 
najważniejsze imprezy centralne, szkolenia, zgrupowania i mistrzostwa LZS.

P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 13

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w Mistrzostwach KZ LZS w 2013 roku

1. Wielkopolskie – 1455 pkt. i 12 startów 
2.  Lubelskie – 1029 pkt. i 9 startów
3. Mazowieckie – 879 pkt. i 10 startów
4.  Zachodniopomorskie – 864 pkt.  

i 10 startów
5. Łódzkie – 604 pkt.i 8 startów
6.  Dolnośląskie – 602,5 pkt. i 10 startów
7.   Kujawsko-pomorskie – 565,5 pkt.  

i 7 startów
8. Lubuskie – 487 pkt. i 8 startów
9.  Warmińsko-mazurskie – 380,5 pkt.  

i 9 startów
10. Podlaskie – 361 pkt. i 4 starty
11. Pomorskie – 318 pkt. i 5 startów
12. Opolskie – 217 pkt. i 6 startów
13. Świętokrzyskie – 199 pkt. i 5 startów
14. Śląskie – 140,5 pkt. i 5 startów
15. Małopolskie – 98 pkt. i cztery starty
16. Podkarpackie – 54 pkt. i 4 starty
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– Od ponad półtora roku pełni Pan 
funkcję przewodniczącego Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS. Miał Pan oka-
zję poznać wielu ludzi, uczestniczył Pan 
w różnych imprezach. Jak Pan ocenia ten 
okres współpracy z władzami, pracownika-
mi, jednostkami wojewódzkimi, klubami? 

– Jestem dumny, że mogę pełnić tę 
funkcję. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. 
Możliwość działania na rzecz propagowania 
sportowego i zdrowego trybu życia daje mi 
olbrzymią satysfakcję, nie tylko jako leka-
rzowi, ale także z powodu mojego zamiło-
wania do sportu. 

W minionym roku udało nam się wspól-
nie zorganizować i przeprowadzić wiele 
ciekawych inicjatyw dotyczących zarówno 
sportu powszechnego, jak i wyczynowego. 
To godziny spędzone na ciężkiej pracy, ale 
także niezapomniane chwile. Miło wspomi-
nam zwłaszcza Igrzyska LZS w sierpniu tego 
roku. Impreza została świetnie przygotowa-
na, przeprowadzona z dużym rozmachem. 

Ubolewam jedynie, że nie zawsze mogę 
przeznaczyć na aktywność związaną z LZS 
tyle czasu, ile bym sobie życzył. Chciałbym 
znaleźć więcej czasu na spotkania w klubach 
i podczas zawodów sportowych. Jeśli chodzi 
o współpracę z działaczami to zawsze ujmu-
je mnie ich zaangażowanie i skłonność do 
poświęceń dla dobra naszego Zrzeszenia. 
Między innymi z tych względów bardzo 
dobrze oceniam współpracę z nimi. 

– Koniec roku to czas podsumowań. 
Właśnie liczymy punkty, medale, chwalimy 
się sukcesami, bo sport jest nieodłącznie 
związany ze współzawodnictwem, rywa-
lizacją. Jaki był sportowo ten okres dla 
Zrzeszenia?

– Jak już wspomniałem bardzo sobie 
cenię pracę z osobami zaangażowanymi w 
działalność naszego Zrzeszenia. To ludzie 
„zarażający” optymizmem i determinacją 
w realizacji celów. Ich zapał ma niezwykły 
wpływ na pracę całego naszego zespołu, 
co przekłada się bezpośrednio na osiągane 
wyniki. W całym 2013 r. Zrzeszenie LZS w 
punktacji generalnej sportu młodzieżowego 
zdobyło 33 643,90 pkt. To wynik lepszy 
od ubiegłorocznego. Na wynik złożyły się 
osiągnięcia 716 klubów w 57 dyscyplinach 
sportowych. Niektóre kluby Zrzeszenia 
wygrywają rywalizację krajową w sporcie 
młodzieżowym, co cieszy i świadczy o tym, 
że nasz wewnętrzny system szkoleniowy,wy-
pracowany przez wiele lat sprawdza się.

W rywalizacji międzynarodowej naj-
więcej medali na Mistrzostwach Europy i 

Mistrzostwach Świata zdobywamy w katego-
riach najmłodszych, ale mamy też wybitnych 
seniorów – Pawła Fajdka, mistrza świata w 
rzucie młotem czy Adriana Zielińskiego, 
mistrza olimpijskiego z igrzysk w Londynie 
z 2012 roku w podnoszeniu ciężarów.

Mamy wielu młodych, obiecujących 
zawodników. Jestem pewien, że trenerzy 
klubowi tych zawodników dołożą wszelkich 
starań by nie zmarnować ich talentów. Lista 
tych naszych nadziei, nawet olimpijskich 
jest w tym roku długa. Choćby Mateusz 
Bernatek z AKS Piotrków Trybunalski 
mistrz Europy juniorów w zapasach styl 
klasyczny, Aleksandra Wólczyńska z LUKS 
Suples Kraśnik, podwójna medalistaka – sre-
bro na ME i MŚ. Kolejna podwójna meda-
listka Sofia Ennaoui (LKS Lubusz Słubice) 
– srebro na ME juniorów w biegu na 1500 
m i taki sam medal na ME w biegach prze-
łajowych, które odbyły się kilka dni temu. Są 
jeszcze 14-letnia Sylwia Oleśkiewicz z LKS 
Dobryszyce, która zdobyła złoty medal ME 
w podnoszeniu ciężarów w kat. 40 kg, Ewa 
Pajor z Medyka Konin, najlepsza piłkarka 
Europy do lat 17, czy Krzysztof Biegun z 
LKS Sokół Szczyrk, zwycięzca pierwszego 
w tym sezonie PŚ w skokach narciarskich.

– Sport to nie tylko wyczyn, ale także 
sport powszechny. Robimy w tej dziedzi-
nie sporo, ale pewnie moglibyśmy wię-
cej. Wiem, że nie wszystko zależy od nas, 
ale bez sportu powszechnego nie będzie 
wyczynu i prostych kręgosłupów naszych 
dzieci. Jak moglibyśmy skuteczniej upo-
wszechniać sport w środowisku wiejskim? 
Z kim współpracować?

– Upowszechnianie sportu wśród dzieci 
to jeden z priorytetów LZS. W tym roku 
zorganizowaliśmy setki masowych imprez 
w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, 
akcji „Lato z LZS”, Konkursu Ministra 
Sportu i Turystyki „Orlik dla Wszystkich”. W 
czasie wakacji organizowaliśmy „Sportowe 
wakacje”, w tym 2 turnusy centralne dla 
191 dzieci z całego kraju. Województwa 
również organizowały akcje wypoczynkowe 
w różnych formach, np. województwo mało-
polskie realizowało projekt dofinansowany 
przez urząd marszałkowski „Wakacje z Piłką 
Nożną”, który przyciągnął około 5000 uczest-
ników. Rozegrali oni 1000 spotkań na 100 
boiskach wykorzystując wybudowane Orliki. 

Z takich akcji wywodzą się zawodni-
cy grający w polskiej ekstraklasie, m.in. 
w Wiśle Kraków gra Michał Miśkiewicz 
(Kmita Zabierzów), Łukasz Burliga (Gar-
barz Zembrzyce), Michał Szewczyk (Astra 

Spytkowice) a Cracovii Bartłomiej Du dzic 
(Niwa Nowa Wieś) i Krzysztof Szew czyk 
(Orzeł Cikowice). To tylko pojedyncze przy-
kłady. 

Organizujemy też Igrzyska, które aktywi-
zują całe środowisko. Zaczynamy od gmin, 
kolejny etap to powiat, aż wreszcie finał roz-
grywek na szczeblu centralnym. W mijają-
cym roku zorganizowaliśmy go pod koniec 
sierpnia w Ełku. 

Współpracujemy i współpracować 
będziemy ze wszystkimi zainteresowany-
mi sportem – na wsi z radą sołecką i OSP, 
w gminach z samorządem i wójtem, w 
powiatach ze starostami, w województwie 
z marszałkami. Na szczeblu centralnym 
naszym partnerem jest Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Wszystkim zaangażowanym w 
tę współpracę partnerom chciałbym ser-
decznie za to podziękować. 

– Projekt Społeczny 2012 Uniwersytetu 
Warszawskiego na swojej stronie interne-
towej pisze o nas tak – „Ludowe Zespoły 
Sportowe to do niedawna uśpiony olbrzym 
polskiego trzeciego sektora, który obecnie 
zaczyna przemawiać coraz donośniejszym 
głosem!” 

– Bardzo się cieszę, że tak jesteśmy 
postrzegani. Robimy rzeczywiście dużo, a 
mamy jeszcze możliwości rozwoju swego 
potencjału. Głęboko wierzę, że go rozwinie-
my. To czego już dokonaliśmy w LZS-ach 
nie byłoby możliwe bez wspaniałych i bezin-
teresownych działaczy, współpracowników 
i przyjaciół Zrzeszenia. Za tą ciężką pracę, 
wsparcie i poświęcenie serdecznie im dzię-
kuję. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku życzę wszyst-
kim wszelkiej pomyślności w życiu zawodo-
wym i osobistym, a także wielu sukcesów, 
które będą przyczyniać się do rozwoju tego 
pięknego projektu, jakim jest upowszech-
nianie sportu wśród społeczeństwa, gdyż 
ma to pozytywny wymiar w każdej dziedzi-
nie naszego życia. 

– Dziękuję za rozmowę 
Iwona Derlatka

Mamy wciąż możliwości rozwoju
Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem,  
Przewodniczącym Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS
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Od 1998 roku, czyli od 15 lat, przygoto-
wujemy podsumowanie osiągnięć naszych 
klubów, a w tym i całego Zrzeszenia w 
sporcie młodzieżowym. Robimy to dla sie-
bie, by poznać siłę naszego sportu mło-
dzieżowego. W przyszłości wyrastają z 
niego mistrzowie seniorzy pozostający w 
Zrzeszeniu lub przechodzący do innych 
klubów. Ale robimy to także, by trenerzy 
i działacze mogli porównać swoją pracę z 
innymi klubami. Szkoda, że nie funkcjo-
nuje zapowiadany od wielu lat centralny 
system identyfikacyjny zawodników, poka-
zujący ich pierwsze spotkania ze sportem, 
przedstawiający zawodniczą karierę, ale i 
pracę trenera, wkład klubu w ich osiągnię-
cia. Mając takie narzędzia nie musielibyśmy 
za każdym razem udowadniać, że mistrzo-
stwa Zrzeszenia, organizowane centralnie 
zgrupowania szkoleniowe, szkolenie mło-
dzieży w WLKS jest niezbędne by nie tracić 
talentów jakie wychowują się na wsi. 

Poniższe dane pokazują, że pracujemy efek-
tywnie, szkolimy bardzo szeroko, zachęcamy 
do sportu w najmniejszych miejscowościach. 
Wreszcie, że realizowany „Program rozwoju 
sportu w środowisku wiejskim”, prowadzony 
od 1997 roku, sprawdził się i służy całe-
mu polskiemu sportowi. Dyscypliny uznane 
wtedy za tzw. wiodące, najbardziej popularne 
i tradycyjne w Zrzeszeniu, dają najwięk-
szy procentowy wkład klubów Zrzeszenia w 
dorobek tych dyscyplin. 

Należy podkreślić, że bardzo rozszerzyła 
się liczba dyscyplin, w których szkolona 
jest młodzież w klubach LZS i która zdo-
bywa punkty w ogólnopolskiej rywalizacji. 
Cieszy to wszystkich działaczy Zrzeszenia, 
bo oznacza, że kluby LZS otwarte są na 
ciekawe propozycje, a młodzież jest chętna i 
szuka dla siebie miejsca w nowych dyscypli-
nach. Niektórzy uważają, że nie stać jest nas 
na takie szkolenie, ale – naszym zdaniem – 

warto dać młodzieży miejsce do uprawiania 
sportu, do zainteresowania każdą formą 
aktywności, która służy głównie zdrowiu 
młodzieży i jest alternatywą dla niepożąda-
nych zachowań społecznych. 

Przedstawione, poniżej dane za rok 2013 
pozwalają na dokonanie porównań i ocen 
dyscyplin i klubów oraz mogą być podstawą 
planowania pracy organizacyjnej i szko-
leniowej na następny rok. Podane wyniki 
opracowano na podstawie jednolitego dla 
wszystkich dyscyplin sportu regulaminu 
ogólnopolskiego współzawodnictwa sporto-
wego dzieci i młodzieży.

K luby i  dysc ypl iny

Dorobek 2013 roku to – 33 643,90 pkt. 
zdobyte przez 716 klubów w 57 sportach 
(na 70 punktujących w systemie), co stano-
wi 22,67% punktów możliwych do zdobycia, 
czyli zawodnicy z klubów LZS zdobywają co 
piąty punkt.

Jak pokazują wyniki, dyscypliny tzw. wio-
dące w Zrzeszeniu zdobyły w 2013 roku 
22189,85 pkt., co stanowi 65,95 % – pozo-
stałe dyscypliny zdobyły 34,05%. 

Wkład procentowy klubów LZS w dorobek 
dyscyplin zwanych wiodącymi w Zrzeszeniu 
w roku bieżącym wynosił: w zapasach K – 
81,97%, w kolarstwie – 76,04%, w zapasach w 
st. wol. M – 65,81%, w łucznictwie – 70,04%, 
w podnoszeniu ciężarów – 69,28%, w zapa-
sach st. kl. – 57,89%, w tenisie stołowym 
– 40,31%, w lekkiej atletyce – 37,73%, w 
narciarstwie klasycznym – 38,12%. 

Ilościowy udział klubów w dyscyplinach 
wiodących jest również wysoki: w zapasach 
K – 67,95%, w zapasach st. wol. M – 62,5%, 
w kolarstwie – 60,32%, w podnoszeniu cię-
żarów – 60,81%, w zapasach st. kl. – 52,81%. 

W pierwszej „setce” najlepszych klubów 
w Polsce znalazły się w 2013 roku 24 kluby 

LZS, a w „dwusetce” jest ich 49.
Kluby LZS w mistrzostwach polski junio-

rów, juniorów młodszych, wygrywają z naj-
większymi polskimi klubami, w tym także 
ze szkołami mistrzostwa sportowego, np. 
w lekkiej atletyce, kolarstwie, podnoszeniu 
ciężarów, zapasach kobiet, w tenisie stoło-
wym, badmintonie, łucznictwie, saneczkar-
stwie, sumo, sportach wrotkarskich, zapa-
sach klasycznych, piłce nożnej kobiet.

K lasyf ik acja  wojewódzk a 
Zr zeszenia

W klasyfikacji Zrzeszenia zwycięży-
ło województwo wielkopolskie, w którym 
94 kluby zdobyły 4202,84 pkt., co stano-
wi 26,8% punktów wniesionych w dorobek 
całego województwa, drugie miejsce zaję-
ło województwo lubelskie, w którym 59 
klubów zdobyło 3732,04 pkt., co stanowi 
54,94% pkt. wniesione w dorobek całego 
województwa, trzecie miejsce zajęło woje-
wództwo mazowieckie, w którym 41 klubów 
zdobyło 2716,97 pkt., co stanowi 14,65% 
wkładu w dorobek całego województwa, 
czwarte miejsce przypadło województwu 
dolnośląskiemu, w którym 68 klubów zdo-
było 2626,08 pkt., co stanowi 19,66% wkła-
du w dorobek całego województwa, piąte 
miejsce – województwo podlaskie, gdzie 
35 klubów zdobyło 2455,52 pkt. i wniosło 
41,92% w dorobek całego województwa, szó-
ste miejsce – województwo śląskie, w którym 
46 klubów zdobyło 2430,66 pkt., co stanowi 
16,66% w dorobku całego województwa. 
Pozostała kolejność w tabeli obok.

I nne dane

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w 2013 roku 
zdobywali punkty dla 290 powiatów na 
361 sklasyfikowanych, co stanowi średnio 
80,33%. Na przykład w woj. opolskim i 
zachodniopomorskim kluby LZS zdobywa-
ły punkty dla wszystkich powiatów, a w 
woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim dla 
ponad 95% powiatów.

W 2013 roku kluby LZS punktowały dla 
502 gmin na 894 sklasyfikowane, co stanowi 
56,15%. 

Dorobek poszczególnych kategorii wie-

Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2013 roku 
Poniżej przedstawiamy dane, które pozwalają na dokonanie rzetelnej samooceny dyscyplin i klubów oraz pokazują miejsce LZS 
w hierarchii sportu dzieci i młodzieży. 

Krajowe Zrzeszenie L ZS
P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 13
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Wyniki Współzawodnictwa Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w sporcie młodzieżowym w 2013 roku
1. Wielkopolskie – 4202,84 pkt.
2. Lubelskie – 3732,04 pkt.
3. Mazowieckie – 2716,97 pkt.
4. Dolnośląskie – 2626,08 pkt.
5. Podlaskie – 2445,52 pkt.
6. Śląskie – 2430,66 pkt.
7. Kujawsko-Pomorskie – 2364,93 pkt.

8. Zachodniopomorskie – 2115,34 pkt.
9. Łódzkie – 1971,13 pkt.

10. Warmińsko-Mazurskie – 1804,20 ptk.
11. Lubuskie – 1703,94 pkt.
12. Małopolskie – 1289,93 pkt.
13. Opolskie – 1258,26 pkt.
14. Pomorskie – 1233,08 pkt.
15. Świętokrzyskie – 964,06 pkt.
16. Podkarpackie – 683,59 pkt.

Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo  
3. UKS Jedynka Kórnik

Lekka atletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. ZLKL Zielona Góra 
3. KS Agros Zamość
Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. KS Obuwnik Prudnik
3. GLKS Unia Pielgrzymka
Narciarstwo klasyczne
1. KS Wisła Ustronianka w Wiśle  
2. LKS Poroniec Poronin 
3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów  
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe  
3. LKS Dobryszyce

Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. WLKS Siedlce Iganie Nowe  
3. KS Sobieski Poznań

Zapasy styl wolny
1. LKS Mazowsze Teresin 
2. AKS Białogard  
3. LKS Ceramik Krotoszyn

Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski  
2. GKS Cartusia Kartuzy 
3. KS Sobieski Poznań

Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn  
2. LUKS Warmia Lidzbark Warmiński  
3. LKS Odra Głoska

Badminton
UKS Hubal Białystok

Biathlon
BLKS Żywiec

Boks
KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M
LKS Gąsawa

Jeździectwo
SKJ Sopot

Kajak polo
UKS Tanew Księżpol
Kajakarstwo klasyczne
MKS Piast Człuchów

Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica

Koszykówka K
MLKS Rzeszów
Łyżwy krótkie
Warmińsko-Mazurski KS Olsztyn
Łyżwiarstwo szybkie
LKS Poroniec Poronin

Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M
PLUKS Pomologia Prószków

Piłka ręczna K
MUKS Koźmin Wielkopolski

Piłka ręczna M
MKS Padwa Zamość

Piłka siatkowa K
MKS Świdnica
Sporty saneczkowe
UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie
TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Strzelectwo sportowe
KS Społem Łódź
Sumo
KS Agros Zamość

Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF
KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie
ULKS Borne Sulinowo

Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów

Żeglarstwo
WKŻ Wolsztyn

N a j l e p s z e  k l u by  Z r z e s z e n i a  L Z S  w  2013  r o k u

kowych w Zrzeszeniu LZS przedstawia 
się następująco: MMP – 24,05% (2012 – 
22,12%), MPJ – 28,6% (2012 – 20,97%), 
MPJMł. – 24,87% (2012 – 20,51%), MMM 
– 22,48% (2012 – 26,90%). Te wskaźniki 
świadczą o równomiernej pracy szkolenio-
wej klubów LZS ze wszystkimi kategoriami 
wiekowymi, chociaż może nieco niepoko-
ić spadek w kat. młodzika. Generalnie na 
podstawie tych danych można stwierdzić, 
że przyjęty system działania Zrzeszenia 
LZS w sporcie, realizowane programy 
OSSM, WLKS, prowadzenie cyklu imprez 
mistrzowskich, szkoleń, przynosi zakłada-
ne efekty. Widoczny jest wzrost w postaci 

zdobywanych punków, ale i wzrost liczby 
klubów uczestniczących we współzawod-
nictwie. Wyniki uzyskiwane w kategoriach 
młodzieżowych mają też przełożenie na 
wyniki zawodników LZS we współzawod-
nictwie międzynarodowym (patrz str. 11).

x x x
Uzyskiwanie tych efektów jest możliwe 

dzięki oddanej pracy szkoleniowców, zaan-
gażowaniu działaczy klubowych i samorzą-
dowych wszystkich szczebli oraz środkom 
finansowym skierowanym do środowiska 
wiejskiego i Zrzeszenia LZS z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na realizację przyjętego w 
1997 roku i realizowanego do chwili obecnej 

programu. Mamy nadzieję, że w 2014 roku 
Ministerstwo utrzyma dofinansowanie do 
naszego programu, co pozwoli nam na dal-
sze zwiększanie wkładu w dorobek sportu 
młodzieżowego.
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Kolarstwo – Autonomiczna Ludowa Kolarska Sekcja „Stal” Grudziądz

Najlepsze kluby
w dyscyplinach tzw. wiodących Zrzeszenia LZS w 2013 roku

W przyszłym roku ALKS „Stal” Grudziądz 
obchodzić będzie 40-lecie swojego istnienia. 
Sekcja kolarska powstała w październiku 
1974 roku przy miejscowym MKS. Początki 
były bardzo skromne, zatrudniano bowiem 
tylko jednego instruktora i szkolono kil-
kunastoosobową grupę młodych kolarzy. 
W 1986 roku przyszedł pierwszy sukces – 
Marek Skórski zdobył tytuł mistrza świata 
juniorów na torze i w tym samym roku 
zawodnik ten zajął 10. miejsce na MŚ w 
kategorii elita. 

Koniec lat 80. ubiegłego wieku obfitował 
w sukcesy juniorów i juniorów młodszych, 
którzy zdobywali medale na mistrzostwach 
Polski na torze i na szosie. 

Na początku lat 90. XX w. z inicjatywy 
zarządu klubu zaczęły powstawać w ościen-
nych gminach Uczniowskie Kluby Sportowe. 

Ich powstanie i dobra praca szkoleniowa 
zaowocowały pojawieniem się sporej ilości 
kolarskich talentów. Z tego okresu wywo-
dzą się m.in.: Waldemar Chyliński (uczest-
nik mistrzostw świata juniorów) i Łukasz 
Kwiatkowski (dwukrotny olimpijczyk – 
Ateny i Pekin). 

Nowa fala zdolnych zawodników pojawiła 
się też na początku tego wieku, a należą 
do niej: Adrian Tekliński (obecnie Bank 
BGŻ Team), olimpijczyk z Londynu, meda-
lista ME 2009-2010, Mateusz Lipa, mistrz 
Europy juniorów z 2012 roku, Krzysztof 
Maksel, srebrny medalista ME elity z 2012 
roku, Rafał Sarnecki, brązowy medalista ME 
z 2012 roku. Wszystkie te medale zawodnicy 
zdobyli na torze. 

Świetnie radzą sobie na torze i szosie 
zawodniczki tego klubu: Nikola Różyńska, 
Karolina Kardasiewicz, Patrycja Dąbrowska, 
Karolina Pizoń, Aleksandra Kardas, Agata 
Balcerek, Karolina Kaczmarczyk.

Do największych osiągnięć klubu należy 
zdobycie drużynowego mistrza kraju na 
szosie w 2009 i 2012 roku, na torze „Stal” 
była najlepszym klubem w latach 2002-
2013.

W 2013 roku zawodniczki i zawodnicy 
klubu zdobyli 8 złotych, 10 srebrnych i 8 
brązowych medali Mistrzostw Polski junio-
rów i U-23 na torze. Krzysztof Maksel zdo-

był brązowy medal ME na 1 km, a juniorki 
młodsze srebrny medal w jeździe parami na 
szosie i złoty medal w drużynie oraz srebrny 
medal w jeździe parami i brązowy drużyno-
wo w elicie kobiet na MP w Warlubiu. Klub 
wygrał także klasyfikację drużynową pod-
czas tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży zarówno na torze jak i na szosie.

W tegorocznym współzawodnictwie mło-
dzieżowym uplasował się na 16. miejscu 
wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

Trenerem koordynatorem w „Stali” 
jest od lat Adam Sieczkowski, a poma-
gają mu: Tomasz Wieczorek, Aleksander 
Tołomanow, Adrian Magdziarz, Romuald 
Gajlewicz, Ireneusz Sieczkowski i Grzegorz 
Cywiński. 

Klub ma pod opieką 11 UKS-ów. Od 
połowy lat 90. XX w. jest członkiem naszego 
Zrzeszenia.

Krystyna Danilczyk-Zabawska (najlep-
sza kulomiotka w historii tej konkurencji w 
Polsce), Kamil Kryński, Kamila Stepaniuk 
czy Łukasz Parszczyński – te nazwiska zna 
każdy fan lekkiej atletyki, są zawodnikami 
jednego z najlepszych w tej dyscyplinie klu-
bów w Polsce. 

Klub powstał w 1971 roku na bazie sek-
cji lekkoatletycznej LZS „Podlasie”, działa-
jącej przy Radzie Wojewódzkiej LZS 
w Bia łymstoku, założonej przez Janusza 
Kuczyńskiego w 1959 roku oraz sekcji zapa-
sów klasycznych założonej przez Jerzego 
Dąbrowskiego w 1963 roku. Pierwszym 
prezesem klubu był Zbigniew Dancewicz, a 
członkiem Komisji Rewizyjnej obecny prezes 
Jan Zalewski, początkujący wówczas trener 

sekcji la. W latach 1960-1980 sekcja ta swoją 
działalność opierała głównie na bazie szkół 
rolniczych – to w Białymstoku na początku 
lat 60. XX wieku Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS zaczęło organizować Mistrzostwa 
Szkół Rolniczych. Z tych zawodów najlepsi 
zawodnicy trafiali do dalszego szkolenia 
w „Podlasiu”. W połowie lat 80. z kolei 
organizowano obozy sportowo-szkoleniowe 
dla młodzieży z wiejskich szkół podstawo-
wych a ich uczestników „wyławiano” pod-
czas masowych zawodów organizowanych 
w województwie przez LZS. Wielu uczniów 
z pod stawówek trafiało później do Zespołu 
Szkół Rolniczych w Białymstoku, gdzie 
powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
o profilu lekkiej atletyki. Pracowali w niej 

byli zawodnicy „Podlasia” Piotr Orłowski 
i Ka zimierz Kirejczyk, a niezwykłą przy-
chylność do sportu okazywał jej dyrektor 
Wiesław Joszczyk. 

Przez lata wypracowany system działa-
nia, współpraca z powstałymi UKS zaczę-
ły przynosić sukcesy – od 1997 roku jest 
ich coraz więcej. Na początku „Podlasie” 
zaczęło wygrywać drużynowo w OOM i 
mistrzostwach Polski juniorów. W 2008 roku 
w klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski 
w lekkiej atletyce po raz pierwszy znala-
zło się na podium – zajęło 3 miejsce. W 
latach 2011-12 wywalczyło pierwsze miej-
sce. Obecnie medale mistrzostw Polski dla 
klubu zdobywają poza wyżej wymieniony-
mi (oprócz Krystyny Danilczyk-Zabawskiej, 

Lekkoatletyka – Klub Sportowy „Podlasie” Białystok

Od wielu już lat istnieją w Zrzeszeniu LZS dyscypliny sportowe, w których zarówno zawodnicy jak i kluby odnoszą na arenach 
krajowych i międzynarodowych największe sukcesy. Do nich należą: kolarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, narciarstwo klasyczne, 
podnoszenie ciężarów, zapasy kobiet, zapasy mężczyzn styl wolny i klasyczny oraz tenis stołowy. Poniżej przedstawiamy kluby,  
które w tym roku, ale też i w poprzednich latach, plasowały się na pierwszym miejscu w młodzieżowym współzawodnictwie sportowym.
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W tym roku klub obchodzi 30-lecie swo-
jego istnienia. LKS Łucznik Żywiec przez 30 
lat swojej działalności sportowo-organiza-
cyjnej wychował wielu znakomitych zawod-
ników – olimpijczyków (Iwona Okrzesik, 
Konrad Kwiecień – IO w Barcelonie, Piotr 
Piątek – Pekin 2008, Natalia Leśniak – 
Londyn 2012, Wiktor Patryas – Igrzyska 
Paraolimpijskie Londyn 2012). Zawodnicy 
klubu zdobywali medale na mistrzostwach 

świata i Europy seniorów i juniorów m.in.: 
Grzegorz Śliwka, Wioletta Myszor, Tomasz 
Cis, Paula Wyczechowska, Joanna Rząsa, 
Aneta Domańska, Dominik Szemik, 
Marcin Nowak, Zbigniew Stanieczek, 
Edyta Bizoń.

Klub corocznie plasuje się wśród naj-
lepszych klubów sportowych w kraju we 

współzawodnictwie młodzieżowym – w 
2013 uplasował się na 36. miejscu wśród 200 
najlepszych klubów w Polsce. W roku 2011 i 
2012 zdobył II miejsce wśród klubów spor-
towych w gminach do 50 tys. mieszkańców. 

„Łucznik” prowadzi od 1994 roku 
Niepubliczną Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego im. Żywieckich Habsburgów, 
której uczniowie-sportowcy zdobywali tytu-
ły mistrzów i wicemistrzów świata juniorów 
oraz mistrzostw Europy także w innych 
sportach, np.: Ewelina Żurek – saneczkar-
stwo, Kryspin Pyrgies – kolarstwo górskie, 
Magdalena i Marlena Pyrgies – kolarstwo, 
Sebastian Sojka – judo.

W latach 1983-2013 zawodnicy LKS 
Łucznik Żywiec zdobyli w różnych zawo-
dach sportowych 1716 medali, w tym 722 
złotych.

Ostatnio na Mistrzostwach Świata 
Juniorów w Chinach (październik 2013)) 
młoda, utalentowana 16-letnia Sylwia 
Zyzańska zajęła 5. miejsce i zdobyła nomi-
nację na Igrzyska Olimpijskie Młodzieży, 
które odbędą się w roku 2014 w Szanghaju. 
W 2013 roku Natalia Leśniak i Wioletta 
Myszor reprezentowały nasz kraj na MŚ, 
Gloria Juszczuk została mistrzynią Polski 
młodzików, Grzegorz Śliwka i Joanna Rząsa 

zdobyli brązowe medale MP seniorów, na 
tych samych mistrzostwach złoto i srebro 
zdobyły miksty, złoto drużyna męska, sre-
bro – kobieca, na młodzieżowych mistrzo-
stwach Polski – srebro zdobyła Natalia 
Leśniak, a brąz Joanna Rząsa.

Osiągnięcia klubu to także zasługa dzia-
łaczy i trenerów, m.in.: Jana Lacha, twórcy 
klubu, Bronisława Adamka, Juliana Greli, 
Juliana Herzyka, Jerzego Więzika, Iwony 
Kotajny-Okrzesik, Krzysztofa Pituły.

Podczas uroczystości obchodów 30-lecia 
klubu i Wielkiej Gali Polskiego Związku 
Łuczniczego, która odbyła się 15 listopada w 
Żywcu m.in. nagrody dla najlepszej seniorki 
2013 roku odebrała Natalia Leśniak, a dla 
najlepszej juniorki Sylwia Zyzańska.

Gratulujemy sukcesów i prosimy o więcej.

która w 2010 roku zakończyła karierę, w 
klubie rzut oszczepem trenuje jej córka 
Daria, rocz. 1995) m.in: Damian Czykier, 
Kamil Bijowski, Damian Roszko, Paula 
Kopciewska, Kamil Supiński (wszyscy biegi), 
Wojciech Nowicki (rzut młotem), Krzysztof 
Szalecki (rzut oszczepem). Ich wyniki to 
także zasługa trenerów, m.in.: Romualda 
Chylińskiego, Tomasza Dąbrowskiego, 

Piotra Orłowskiego, Stanisława Gano, 
Wojciecha Niedźwieckiego.

W tym roku m.in.: na MMP złote medale 
zdobyli: Damian Roszko – na 1500 i 5000 
m, Damian Czykier na 110 ppł i Piotr 
Milewski – skok wzwyż. Na MP seniorów 
złoty medal wywalczyła sztafeta 4x100 m, 
srebrne medale Wojciech Nowicki w rzucie 
młotem, Kamil Kryński na 100 i 200 m, 

a brązowe Kamila Stepaniuk (została też 
mistrzynią Uniwersjady) i Piotr Milewski w 
skoku wzwyż oraz sztafeta 4x400 m. Maciej 
Bielawiec zdobył dwa złote medale w biegu 
na 1500 m i na 3000 m przez przeszkody na 
MP juniorów.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 9. miejscu 
wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

Łucznictwo – Ludowy Klub Sportowy „Łucznik” Żywiec

Narciarstwo klasyczne – Klub Sportowy „Wisła Ustronianka” w Wiśle
Klub kojarzy się wszystkim ze znakomi-

tym skoczkiem „Orłem z Wisły” Adamem 
Małyszem, który przez całą swoją karierę 
reprezentował jego barwy. W tym roku 
minęło 60 lat od powstania Koła Sportowego 
„Start Wisła”. W 1957 roku zmieniono nazwę 
na „Wisła Start” i koło stało się klubem. Na 
przełomie lat 80. i 90. XX w. klub wystąpił 
z Zrzeszenia Sportowego „Start” i przyjął 
nazwę Klub Sportowy „Wisła” w Wiśle. W 
2001 roku patronat nad sekcją narciarską 

objęła firma Ustronianka, producent napo-
jów gazowanych. W 2003 roku podjęto więc 
uchwałę o zmianie nazwy na Klub Sportowy 
„Wisła – Ustronianka” w Wiśle. 

Od 1996 roku klub jest członkiem nasze-
go Zrzeszenia. W klubie działają sekcje – 
skoków narciarskich, biegów narciarskich, 
kombinacji norweskiej, alpejska i piłki noż-
nej. Największe sukcesy osiągają skoczkowie. 
Ich trenerem jest Jan Szturc. Zawodnikami 
klubu byli lub są: Jan Kawulok, Wojciech i 
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Tomisław Tajner, Rafał Śliż, Tomasz Bryt 
oraz obecnie najbardziej znani Piotr Żyła i 
Aleksander Zniszczoł. 

Piotr Żyła, rocznik 1987, w swoim debiu-
cie w Pucharze Świata w 2006 roku w 
Sapporo zajął 19. miejsce, pierwsze zwycię-
stwo w PŚ „wyskakał” 13 marca 2013 roku 
w Oslo, jest rekordzistą Polski (wspólnie z 
Kamilem Stochem) w długości lotu narciar-
skiego – 232.5 m, tegorocznym brązowym 
medalistą MŚ w drużynie. 

Aleksander Zniszczoł, rocznik 1997, trzy-
krotny, w tym raz indywidualny, wicemistrz 
świata juniorów (2012 i 2013), w PŚ zade-

biutował w grudniu 2011 roku, a w pierwsze 
punkty zdobył w styczniu 2012 roku zajmu-
jąc w Zakopanem 9. miejsce. 

Jednym z najlepszych zawodników w 
kombinacji norweskiej w Polsce jest Adam 
Cieślar, który zdobył punkty w pierwszym 
tegorocznym Pucharze Świata (29 listopada) 
i zajął w nim 22. miejsce, najlepsze od wielu 
lat miejsce Polaka w zawodach tej rangi.

Klub jest organizatorem wielu konkursów 
skoków dla dzieci, współpracuje z okolicz-
nymi UKS-ami, a po ostatnich sukcesach 
skoczków o nabór nowych zawodników nie 
musi się martwić.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 103. miej-
scu wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

Szkoda, że nikt nie pokusił się o napi-
sanie historii tak wielce zasłużonego dla 
polskich ciężarów klubu. Korzenie klubu 
sięgają początku lat pięćdziesiątych, a jego 
największą gwiazdą będzie zawsze Ireneusz 
Paliński. Jego największym sukcesem było 
zdobycie złotego medalu na igrzyskach 
olimpijskich w Rzymie w 1960 roku oraz 
brązowego medalu na olimpiadzie w Tokio 
w 1964 roku. 

Klub dysponuje, oddaną do użytku w 
latach 80. XX w., halą sportową, w której 
oprócz ciężarowców trenują również zawod-

nicy taekwondo z klubu LKS „Matsogi”. 
Od czerwca 2008 roku patronem hali jest 
Ireneusz Paliński (1932-2006). 

Swoją obecną nazwę Ciechanowski 
Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” 
Ciechanów otrzymał w 1972 roku. Przez 
klub „przewinęło” się setki młodych chłop-

ców i dziewcząt, z których wielu zdobyło 
medale mistrzostw Polski, Europy i świa-
ta, było olimpijczykami (poza Palińskim, 
Mariusz Rytkowski – Sydney i Tadeusz 
Drzazga – Ateny). Od wielu lat trenerami są 
Marek Sachmaciński (kobiety) i Wojciech 
Gesek (mężczyźni) – byli zawodnicy klubu. 
Ten pierwszy był m.in. srebrnym medalistą 
w podrzucie wagi piórkowej (60 kg) na 
MŚ w 1978, ten drugi był wielokrotnym 
mistrzem Polski i reprezentantem kraju. Do 
niedawna jeszcze zawodniczką klubu była 
córka trenera Sachmacińskiego, Barbara 
(żona Bartłomieja Bonka).

Obecnie największe sukcesy odnoszą 
juniorki i juniorzy tego klubu. Najbardziej 
znaną seniorką jest Anna Leśniewska (tego-
roczna mistrzyni Polski i IV na ME w kat. 
63 kg). A najlepsze juniorki to: Izabela 
Wróblewska (na tegorocznej OOM wygrała 
swoją kategorię 58 kg i poprawiła rekord 
Polski juniorek do lat 17, jest też aktualną 
mistrzynią Polski do lat 17 i brązową meda-
listką ME w tej kategorii wiekowej) i Natalia 
Kraszewska (tegoroczna mistrzyni Polski 
do lat 23 i piąta na ME juniorek do lat 20). 
Wśród panów: Krzysztof Klicki (młodzie-
żowy mistrz Polski do lat 23, kat. +105 kg), 
juniorzy Jarosław Samoraj (brązowy meda-
lista MŚ juniorów do lat 20 w kat. 105 kg) 

i Patryk Słowikowski (brązowy medalista 
MŚ juniorów do lat 17 w 2011 roku). 

Przez cztery kolejne lata (2009-2012) 
zawodniczki z Ciechanowa były drużyno-
wymi mistrzyniami Polski, w tym roku 
zajęły trzecie miejsce.

Klub jest organizatorem wielu turnie-
jów i akcji promujących podnoszenie cię-
żarów. Ostatnio, w listopadzie zorganizował 
X Międzynarodowy Memoriał Andrzeja 
Matusiaka (znany działacz PZPC, wielolet-
ni prezes klubu), a w czerwcu zawodnicy 
promowali podnoszenie ciężarów podczas 
II Festiwalu Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych jaki odbył się na ulicach 
Ciechanowa.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 125. miej-
scu wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

We wrześniu 1966 r. z inicjatywy Janusza 
Golika, Krzysztofa Magiera i Leszka 
Miszczaka powstała w Chełmie sekcja 
zapasów. Pierwsze treningi odbywały się 
w sali gimnastycznej Liceum Wychowania 
Przedszkolnego na 6 materacach. W grud-
niu 1966 r. po raz pierwszy chełmscy zapa-
śnicy wystartowali w zawodach. Wtedy to 

Tadeusz Wosk wygrał pierwszą walkę dla 
chełmskich zapasów. 

Po kilku latach ciężkich treningów w 
trudnych warunkach przyszły pierwsze suk-
cesy. W 1969 r. Stanisław Winiarski został 
mistrzem Polski LZS juniorów. W 1971 r. 
Paweł Pogorzelec zdobył srebrny medal na 
mistrzostwach Polski juniorów. 

Najlepsze kluby
w dyscyplinach tzw. wiodących Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Podnoszenie ciężarów – Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” Ciechanów

Zapasy kobiet – Miejski Klub Sportowy „Cement Gryf” Chełm
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W latach 80. XX w. najlepszym zawod-
nikiem był Andrzej Głąb, który na igrzy-
skach w Seulu (1988) zdobył srebrny 
medal, a po zakończeniu kariery został 
trenerem, wyszkolił wielu mistrzów Polski 
i uczestników mistrzostw Europy i świa-
ta, a przede wszystkim braci Jabłońskich 
– Piotra i Dariusza. Ten pierwszy olimpij-
czyk z Atlanty, dwukrotny wicemistrz świata 

juniorów jest dziś instruktorem zapasów w 
LUKS „Olimpijczyk” Chełm. Ten drugi był 
mistrzem świata w 1993 roku, trzykrotnie 
startował na igrzyskach – Atlanta (1996), 
Sydney (2000), Ateny (2004), czterokrotnie 
stawał na podium mistrzostw Europy, w 
tym na najwyższym stopniu w 1997. W tych 
samych latach zawodnikami klubu byli m.in.: 
Radosław Truszkowski, olimpijczyk z Aten i 
Dariusz Kucharski, obecnie główny szkole-
niowiec sekcji zapasów kobiet. Zawodnikiem 
i trenerem Gryfu, a także międzynarodowym 
sędzią był też Krzysztof Grabczuk dziś wice-
marszałek woj. lubelskiego. 

Zapaśnicy Gryfu w 2003 roku po raz 
pierwszy w historii klubu sięgnęli po krajo-
wy prymat.

Ale od kilku lat splendor klubowi przy-
noszą zapaśniczki. Chełm można więc 
śmiało nazwać stolicą kobiecych zapa-

sów. Jedną z najbardziej utytułowanych 
zawodniczek jest Katarzyna Krawczyk, 
a jej największym sukcesem był brązo-
wy medal na ME w Dortmundzie w 2011 
roku, w tym roku była na ME 5. Inne 
znakomite zapaśniczki Gryfa to: Karolina 
Krawczyk, Maria Świeczak, Joanna Stysło, 
Karolina Wieczerza, Aleksandra Janik, 
Anna Urbanowicz, Klaudia Klemm (3. na 
ME kadetów), Angelika Głąb, Wiktoria 
Maleszka, Monika Kędrak.

W tym roku juniorki Gryfu po raz czwar-
ty sięgnęły po tytuł drużynowych mistrzyń 
Polski. A generalnie w swym tegorocznym 
dorobku zapaśniczki i zapaśnicy mają pra-
wie 50 medali mistrzostw Polski w różnych 
kategoriach wiekowych.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 48. miej-
scu wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

W 1951 roku powstał w Teresinie ośro-
dek szkoleniowy Rady Wojewódzkiej LZS 
z siedzibą w Warszawie. Ośrodek posiadał 
boisko do piłki nożnej i stadion lekkoatle-
tyczny oraz dysponował baza noclegową w 
postaci kilkunastu domków kempingowych. 
Na bazie tego ośrodka powstało w 1952 roku 
koło LZS Teresin, które prowadziło dwie 
sekcje: piłki nożnej i podnoszenia ciężarów. 
W latach 50. XX w. stadion w Teresinie 
był jednym z najlepiej przystosowanych 

obiektów do zawodów lekkoatletycznych. 
Rozgrywano więc tu zawody wojewódzkie a 
nawet krajowe. 

10 września 1965 roku odbyło się zebranie 
założycielskie Ludowego Klubu Sportowego 
Mazowsze w Teresinie. Na zebraniu posta-
nowiono powołać LKS Mazowsze, którego 
działalność opierałaby się na prowadzonych 
dotychczas sekcjach piłki nożnej, podnosze-
nia ciężarów oraz powołanej nowej sekcji 
zapaśniczej. Inicjatorami powstania klubu 
byli: Zygmunt Seroczyński – dyr. POM, 
pierwszy prezes klubu Ryszard Gierczak – 
kierownik miejscowej szkoły podstawowej, 
Józef Kolomski – kierownik ośrodka szko-
leniowego RW LZS oraz Wiesław Stempień 
– zawodnik i trener zapasów LZS Ołtarzew, 
który podjął się organizacji sekcji zapaśni-
czej oraz prowadzenia zajęć szkoleniowych. 
W 1968 roku powstała sekcja łucznicza. 

„Mazowsze” na przestrzeni swojej kilku-

dziesięcioletniej historii wychowało wielu 
wspaniałych sportowców i ludzi. A jego 
zawodnicy i wychowankowie zdobywali 
medale na igrzyskach olimpijskich, mistrzo-
stwach świata, Europy i Polski. Barwy klubu 
reprezentowały m.in. znakomite łucznicz-
ki: Alicja Ciskowska-Maciągowska (wice-
mistrzyni świata z 1981 roku, obecnie 
nauczycielka gimnazjum w Sochaczewie) 
i Katarzyna Klata (brązowy medal na IO 

Klub powstał w 1999 roku, a jego człon-
kami zostali zawodnicy likwidowane-
go GKS Piotrcovia. Są tu dwie sekcje – 
zapasy styl klasyczny mężczyzn i zapasy 
kobiet. Dyrektorem sportowym klubu jest 
wicemistrz olimpijski z Barcelony (1992) 
Piotr Stępień, a jako trenerzy pracują 

Mariusz Pawłowski, Karol Sala i Henryk 
Grabowiecki. 

Klub nieustannie szuka zapaśniczych 
talentów, ma swoje filie w Moszczenicy, Woli 
Krzysztoporskiej i Gorzkowicach. Cyklicznie 
organizuje spotkania w piotrkowskich pod-
stawówkach. Młodzi zapaśnicy AKS poka-
zują swoim rówieśnikom co to są „walizki”, 
„młynki”, „wózki”, „biodra”, „dżaksarowy”.

Do najlepszych zawodników klubu nale-
żą: Edgar Melkumov (pierwsze miejsce na 
MMP i srebro na MP seniorów), Radosław 
Grzybicki (debiut na MŚ, brąz na MP senio-
rów), Mateusz Bernatek (tegoroczny mistrz 
Europy juniorów), Dawid Szkodziński, 
Dawid Pawlik, Andrzej Deberny, Krzysztof 
Jończyk (pierwsze miejsce w MMP). 

Zawodnicy AKS od wielu lat zdobywają 
medale mistrzostw Polski i Europy w róż-
nych kategoriach wiekowych.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 94. miejscu 
wśród 200 najlepszych klubów w Polsce. 

Podnoszenie ciężarów – Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” Ciechanów Zapasy mężczyzn styl klasyczny – Atletyczny Klub Sportowy Piotrków Trybunalski

Zapasy styl wolny mężczyzn – Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin
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w Atlancie 1996, obecnie członek zarządu 
klubu i trenerka), zapaśnicy Leszek Ciota, 
Czesław Kuśmider i Krzysztof Walencik, 
kolarze – Adam Zagajewski, Jerzy Świnoga, 
Marek Świniarski.

Obecnie LKS Mazowsze Teresin nasta-
wiony jest przede wszystkim na pracę z 
dziećmi i młodzieżą. W celu propagowania 
sportu współpracuje z dyrekcjami, nauczy-
cielami szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich z terenu gminy Teresin i 

sąsiednich. Dziś do najbardziej znanych 
zawodniczek i zawodników klubu należą: 
Natalia Juszczuk (juniorka, członek kadry 
narodowej), Anna Albinowska (seniorka, 
w tym roku trzecie miejsce na MMP, 8 na 
MP), Paweł Albinowski (senior, 3 miejsce 
na MMP, młodzieżowy mistrz Zrzeszenia 
LZS), Mariusz Zdanowski (senior), Rafał 
Paliński (junior, pierwszy na MP), Kamil 
Pałyska (junior, trzeci na MP, wicemistrz 
LZS), Dawid Mechecki (junior, pierwsze 

miejsce na MMP i trzecie na MP), Kamil 
Banaszek (kadet, drugi na OOM, trzeci 
w mistrzostwach LZS), Karol Turczyński 
(kadet, uczestnik MŚ i ME, drugi na OOM, 
pierwszy na MP), Michał Szymański (kadet, 
pierwszy na OOM, mistrz LZS, trzeci na 
MP). Trenerzy to m.in.: Artur Albinowski i 
Dariusz Grzywiński.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 65. miej-
scu wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

GLKS Nadarzyn istnieje od 1952 roku po 
różnymi nazwami. Obecnie działają w nim 
sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki 
siatkowej i koszykówki, taekwondo, brydża 
i biegów. Ale najwięcej sukcesów przysparza 
klubowi sekcja tenisa stołowego. W ekstra-
klasie występuje zespół kobiet. Jego trene-
rem od 6 lat jest znany przed laty zawodnik 
Marcin Kusiński (wielokrotny mistrz Polski 
i reprezentant kraju). W sezonie 2012/2013 
Nadarzyn zdobył wicemistrzostwo kraju po 
raz czwarty – mistrzem był w 2006 roku. W 

drużynie grały Antonina Szymańska, tego-
roczna indywidualna mistrzyni kraju senio-
rek, srebrna medalista w deblu i uczestnicz-
ka MŚ w Paryżu, Klaudia Kusińska (złoty 
medal w deblu seniorek), Sandra Wabik, 
19-letnia Chinka Yibin Shen, a w meczu o 
tytuł zadebiutowała młodziutka uczennica 
VI klasy SP w Młochowie Weronika Bożek. 
Ale to nie jedyne tegoroczne sukcesy klubu. 
W Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Kadet & Junior w Cetniewie Sandra 
Wabik (juniorka) zdobyła srebro w deblu 
i brąz w turnieju drużynowym, Michał 
Bańkosz (junior) – brąz w turnieju dru-
żynowym i Aleksander Werecki (kadet) 
– złoto w deblu, Mikołaj Kamiński brąz w 
deblu na mistrzostwach Polski juniorów. 

W poprzednich latach medale mistrzostw 
Europy i świata zdobywały dla klubu kadet-
ki i juniorki: Natalia Bąk, Adrianna Szulc i 
Magdalena Szczerkowska. 

Sukcesy w żadnej dyscyplinie sportu nie 

były by możliwe, gdyby nie sponsorzy. Nie 
inaczej ma się sytuacja i tenisem stoło-
wym. Głównym „sponsorem” sekcji i klubu 
jest samorząd nadarzyński. Od 10 lat klub 
wspiera też firma Wanzel, a od 7 Scania 
Polska, która jest sponsorem tytularnym 
drużyny kobiet.

W 2013 roku we współzawodnictwie mło-
dzieżowym klub uplasował się na 153. miej-
scu wśród 200 najlepszych klubów w Polsce.

Od wielu lat najwięcej punktów w mło-
dzieżowym współzawodnictwie sporto-
wym przysparzają naszemu Zrzeszeniu 
zapasy kobiet. W tegorocznym rankingu 
Polskiego Związku Zapaśniczego na liście 
15 najlepszych klubów w kraju dziewięć 
reprezentuje Zrzeszenie LZS. Oczywiście 
niekwestionowanym liderem jest Cement 
Gryf Chełm, który zgromadził ponad 1300 
punktów, i o ponad 600 punktów wyprzedza 
AZS AWF Warszawa.

Warto przypomnieć, że oficjalnie zapasy 
kobiet uprawiane są w Polsce od 1993 roku. 
Walki zapaśnicze są prowadzone w katego-
riach wagowych dla poszczególnych grup 
wiekowych. Dla młodziczek i kadetek jest 
10 kategorii wagowych, dla juniorek 8, a dla 
seniorek 7. W zapasach kobiet mamy tylko 4 
kategorie olimpijskie – są to 48, 55, 63, 72 kg. 

Pierwszy medal dla Polski (srebro) 
na ME (do lat 18) wywalczyła w 1995 r. 
Agnieszka Pająk Orzeł Warszawa. W 1996 
roku Małgorzata Bassa Gwardia Warszawa 
wywalczyła mistrzostwo Europy seniorek. 
Pierwszy złoty medal MŚ zdobyła w 1997 r. 
Joanna Piasecka z Włókniarza Łódź. W 1994 
roku objawił się talent Edyty Witkowskiej 
(na zdjęciu) z Platana Borkowice (trener 
Józef Maciejczak), najbardziej utytułowa-
nej zawodniczki w polskich zapasach. Jej 
największym osiągnięciem było zdobycie w 
2001 roku tytułu mistrzyni Europy i świata. 
W 2000 roku równocześnie z zapasami tre-
nowała sumo i tu też zaczęła osiągać sukcesy 
– zdobyła tytuły mistrzyni Europy i świata. 
Dziś ma 34 lata, waży nieco ponad 84 kg i 
ciągle startuje w zawodach sumo. Pierwszy, 
i jedyny jak dotąd, medal olimpijski zdoby-

ła Agnieszka Wieszczek-Kordus (obecnie 
Grunwald Poznań) – brąz Pekin (2008). 

W ostatnich latach medalistki mistrzostw 
Europy i świata seniorek były też zawod-
niczki z klubów LZS: Iwona Matkowska 
(Agros Żary), Monika Michalik (Orlęta 
Trzciel, obecnie Grunwald Poznań), Agata 
Pietrzyk (Suples Kraśnik), Sylwia Bileńska 
(Dąb Brzeźnica i Unia Raciborz) i Katarzyna 
Krawczyk (Cement Gryf Chełm).

Na zdjęciu Edyta Witkowska

Zapasy kobiet w Polsce mają 20 lat

Najlepsze kluby
w dyscyplinach tzw. wiodących Zrzeszenia LZS w 2013 roku

Tenis stołowy – Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn
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Sukcesy na arenach międzynarodowych  
w 2013 roku

Choć wchodzimy w nowy sezon spor-
tów zimowych to warto przypomnieć osią-
gnięcia naszych reprezentantów z początku 
tego roku. Na MŚ w skokach narciarskich 
w drużynie, która zdobyła brązowy medal 
startował Piotr Żyła (Wisła Ustronianka), i 
wychowanek LZS Kamil Stoch, który dopie-
ro w 2010 roku zmienił barwy klubowe – on 
też został mistrzem świata na dużej skoczni. 
Srebrny medal MŚ wywalczyła nasza dru-
żyna pań w łyżwiarstwie szybkim, brązowy 
sztafeta męska. W ich składzie była aż 5 
zawodników z naszych klubów – Katarzyna 
Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Jan 
Szymański, Konrad Niedźwiedzki (wszyscy 
LKS Poroniec Poronin) i Zbigniew Bródka 
(UKS Błyskawica Domaniewice).

Na mistrzostwach Europy juniorów w 
zapasach rozgrywanych w lipcu w Skopje 
złoty medal w kategorii 66 kg w stylu kla-
sycznym zdobył Mateusz Bernatek z AKS 
Piotrków Trybunalski, srebro wywalczyła 
w kategorii 59 kg Katarzyna Mądrowska z 
Feniksu Stargard Szczeciński. Na mistrzo-
stwach Europy kadetów srebrny medal 
w kategorii 56 kg zdobyła Aleksandra 
Wólczyńska z LUKS Suples Kraśnik, jej 
koleżanka klubowa Marta Szynkowska (46 
kg) wywalczyła brąz, trzecie miejsce zajęła 
Klaudia Klemm z Cementu Gryf Chełm. 
Brązowy medal w stylu klasycznym zdobył 
też Oskar Czyżewski (kat. 85 kg) z MLUKS 
MOSiR Grajewo. Na rozegranych później 
mistrzostwach świata w Serbii srebro w 
rywalizacji dziewcząt w kategorii do 56 
kg wywalczyła Aleksandra Wólczyńska z 
Suplesu Kraśnik.

Paweł Fajdek (Agros Zamość) obronił 
w Kazaniu tytuł mistrza Uniwersjady w 
rzucie młotem zdobyty dwa lata temu w 
Shenzhen, a później został mistrzem świata 
w Moskwie. Złoto na Uniwersjadzie zdobyła 

Kamila Stepaniuk z Podlasia Białystok w 
skoku wzwyż, a jej klubowy kolega Kamil 
Kryński brąz w sztafecie 4x100.

Z Mistrzostw Europy Juniorów w Lekkiej 
Atletyce w Rieti Sofia Ennaoui (LKS Lubusz 
Słubice) przywiozła srebro w biegu na 1500 
m a Tomasz Mudlaff (LKS Ziemi Puckiej 
Puck) – złoto w sztafecie 4x100 m.

Srebrne medale na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy zdobyli Dominik 
Witczak (ZTE Radom) w pchnięciu kulą i 
Karolina Kołeczek UKS Trójka Sandomierz 
na 100 m ppł.

Z Mistrzostw Europy U-23 i juniorów w 
kolarstwie torowym (połowa lipca) Łucja 
Pietrzak z UKS Koźminianka Koźminek 
wróciła jako mistrzyni Europy juniorek w 
omnium, a Krzysztof Maksel z ALKS Stal 
Grudziądz z brązowym medalem w wyścigu 
na 1000 metrów U-23. Brązowy medal zdo-
była też drużyna juniorów w sprincie. W jej 
składzie był zawodnik UKS Jedynka Limaro 
Kórnik Patryk Rajkowski.

Mateusz Borkowski z LKB Rudnik zdo-
był złoty medal w biegu na 3000 metrów, 
a Szymon Sajnok z GKS Cartusia Kartuzy 
brązowy w jeździe indywidualnej na czas 
na XII Letnim Festiwalu Młodzieży Europy 
(EYOF), który odbył się w dniach od 14 do 
19 lipca w Utrechcie (Holandia).

Na rozgrywanych w maju, w Limie 
mistrzostwach świata w podnoszeniu cię-
żarów do lat 20 Jarosław Samoraj Mazovia 
Ciechanów w wadze 105 kg zdobył w 
dwuboju brązowy medal. Aż 6 medali z 
mistrzostw Europy do lat 15 i 17 przewieźli 
nasi zawodnicy z Kłajpedy: złoty medal zdo-
była Sylwia Oleśkiewicz (LKS Dobryszyce, 
aktualnie LKS Omega Kleszczów) w kat. 
40 kg, mistrzem Europy do lat 15 został też 
Kacper Badziągowski w kat. 77 kg z LKS 
Sokół Więcbork, brązowy medal w tej kate-
gorii wiekowej wywalczył Piotr Kudłaszyk, 
kat. 56 kg, LKS Budowlani Nowy Tomyśl, 
srebro w kategorii do lat 17 wywalczyły – 
Agata Rok (kat. 63 kg, WLKS Iganie Nowe 
Siedlce), Kinga Kaczmarczyk (kat. +69 
kg MAKS Tytan Oława, wcześniej wycho-
wanka klubu UOLKA Ostrów Maz.), na 
trzecim stopniu podium stanęli – Izabela 
Wróblewska (kat. 58 kg, CLKS Mazovia 
Ciechanów) oraz Adrian Franczyk (kat. 56 
kg, LKS Polwica Wierzbno). Z dorobkiem 5 

medali wrócili nasi zawodnicy z mistrzostw 
Europy do lat 20 i 23 – srebro wśród zawod-
ników do lat 20 zdobył Jarosław Samoraj 
105 kg (Mazovia Ciechanów), brąz jego 

kolega klubowy Krzysztof Klicki+105 kg w 
kategorii do lat 23, brązowe medale zdobyły 
Marta Droździel +75 kg (Znicz Biłgoraj) 
do lat 20 oraz Wioletta Jastrzębska 48 kg 
(WLKS Siedlce Iganie Nowe) i Patrycja 
Piechowiak 69 kg (Budowlani Nowy 
Tomyśl) w kategorii U-23.

Ewa Pajor (Medyk Konin) został uznana 
przez UEFA za najlepszą piłkarkę Europy do 
lat 17 – filigranowa zawodniczka zachwy-
ciła ekspertów podczas tegorocznych 
mistrzostw Europy, kiedy to drużyna U-17 
zdobyła złoty medal.

Aleksandra Kowalczuk SKS Start Olsztyn 
na mistrzostwach Europy juniorów w 
taekwondo olimpijskim zdobyła złoty medal 
– to pierwszy złoty medal wśród juniorów w 
historii tej dyscypliny w Polsce.

Nowy sezon Pucharu Świata świetnie roz-
poczęli skoczkowie narciarscy – Krzysztof 
Biegun z LKS Sokół Szczyrk wygrał pierw-
szy konkurs w Kingenthal.

O wszystkich sukcesach naszych sportow-
ców staramy się regularnie informować na 
naszej nowej (choć działa od lipca) stronie 
internetowej.

Dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu zawodnicy z naszych klubów zdobywają medale mistrzostw Polski, powoływani są do 
reprezentacji Polski i uczestniczą w mistrzostwach Europy i świata. W tym roku też mogliśmy cieszyć się z medali zawodników 
reprezentujących nasze Zrzeszenie w tych najwyższych rangą zawodach sportowych. Medali i dobrych lokat juniorów młodszych, 
juniorów, młodzieżowców i seniorów było sporo. To niewątpliwie efekt pracy szkoleniowej prowadzonej od lat w wewnętrznym 
systemie sportu realizowanym przez Zrzeszenie LZS.
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Jubileusze naszych klubów sportowych

W tym roku zabierzowskie łucznic-
two obchodzi swoje 60-lecie. 23 listopada 
w kameralnej sali restauracyjnej, w gro-
nie zaproszonych gości, dawnych i obec-
nych zawodników, przybliżono okoliczności 
powstania sekcji, uhonorowano działaczy, 
klubowych medalistów, oficjeli którzy wspie-
rają, a także – podobnie jak sponsorzy – 
współfinansują działalność klubu.

Sekcja łucznicza powstała w Zabierzowie 
w 1953 roku przy miejscowym LKS Kmita, 
założył ją instruktor sportu strzeleckiego 
Witold Baranowski. Gdy zmarł pałeczkę 
przejął po nim Aleksander Jabłoński i dzier-
ży ją do dziś mimo swoich 73 lat. W prze-

szłości do najlepszych zawodniczek należały: 
Marta Jabłońska, Katarzyna Korzonek i 
Karolina Mosór. Dziś najbardziej utytuło-
waną zawodniczką jest Karina Lipiarska.

W 1994 roku w Zabierzowie powstał 
ULKS „Grot” który w założeniu miał być 
sekcją naborową dla „Kmity”, Niestety, w 
2011 roku ze względu na złą sytuację finan-
sową LKS „Kmita” został rozwiązany, a 
wszyscy łucznicy zgłosili akces do „Grota”.

Jak się rzekło, na ten wspaniały jubileusz 
przybyło liczne grono gości, w tym Jacek 
Doniec i Jacek Kucybała, którzy prezesowi 
Grota – Marcie Dudek – wręczyli okolicz-
nościowy puchar w imieniu przewodniczą-
cego Krajowego Zrzeszenia LZS, ministra 
Władysława Kosiniak-Kamysza oraz uho-
norowali najwyższymi, złotymi odznaka-
mi „Zasłużony dla LZS” czwórkę działaczy 
klubu. 

W dorobku klubu jest 307 medali zdo-
bytych wyłącznie na zawodach najwyższej 
rangi – mistrzostw świata, Europy i Polski, 
oraz niezliczona ilość trofeów na zawodach 
rangi międzywojewódzkiej czy okręgowej.

Obchody 60-lecia zabierzowskiego łucznictwa

Niewiele jest w Polsce klubów sporto-
wych, które mogą się pochwalić stuletnią 
tradycją. Do nich należy Gołaniecki Klub 
Sportowy „Zamek” Gołańcz z powiatu 
wągrowieckiego. Z tej okazji 12 paź-
dziernika 2013 roku odbyło się spotkanie 
pokoleń – przybyło wielu zawodników, 
trenerów, działaczy i sympatyków klubu. 
Poseł Tadeusz Tomaszewski – przewod-
niczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LSZ 
wręczył Klubowi Honorową Odznakę KZ 

LZS oraz wyróżnienia Wielkopolskiego 
Zrzeszenia LZS dla sportowców, trene-
rów i działaczy. 

Gołaniecki klub jest bezpośred-
nim spadkobiercą patriotycznych i 
sportowych tradycji Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Towarzystwo 
powstało 20 lipca 1913 roku, w okre-
sie zaborów i miało przygotować pol-
ską młodzież pod względem fizycznym 
i patriotycznym do podjęcia walki z pru-
skim zaborcą. 

Na przestrzeni minionych 100 lat ist-
nienia w Gołańczy klubu sportowego, w 
jego strukturach działało 20 sekcji spor-
towych i aktywnie ćwiczyło blisko 2000 
zawodników. Sportowcy „Zamku” rywa-
lizowali w tym okresie z przeciwnika-
mi reprezentującymi około 100 klubów 
z całego kraju. Obecnie klub prowadzi 
wyczynowo dwie sekcje – piłki nożnej 
i podnoszenie ciężarów. Ma w swoich 
szeregach młodzieżowych mistrzów oraz 
medalistów mistrzostw Polski. 

GKS „Zamek” Gołańcz 
ma 100 lat

10-lecie UKS „Błyskawica” Niechanowo
27 listopada 2013 roku w Niechanowie 

odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 
10-lecia działalności UKS „Błyskawica” w 
Niechanowie. Klub powstał 13 listopada 
2003 roku i od początku jego istnienia 
unihokej stał się w nim wiodącą dyscy-
pliną – z przypadku. Gdzieś w magazy-
nie szkolnym znaleziono stare bandy do 
unihokeja. Przełomowy moment w dzia-
łalności klubu miał miejsce w 2008 roku 
– pozyskano wtedy środki z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, które umożliwiły zakup 
podstawowego sprzętu do gry w unihoke-
ja. To oraz start w rozgrywkach Polskiego 
Związku Unihokeja – jak powiedział prezes 
Tomasz Wojciechowski – zmieniło wize-
runek klubu w oczach samorządu lokal-

nego. Stali się poważnym partnerem dla 
gminy i powiatu gnieźnieńskiego. 

Jubileusz był okazją do uhonorowania, 
działaczy, sponsorów oraz zawodników i 
zawodniczek szczególnie zaangażowa-
nych w działalność klubu, m.in.: Tomasz 
Wojciechowski i Tomasz Gaziński otrzy-
mali brązowe odznaki Ministra Sportu i 
Turystyki „Za Zasługi dla Sport”, Justyna 
Meissner i Arkadiusz Maćkowiak 
otrzymali Złotą Honorową Odznakę 
LZS, Agnieszka Kozanecka i Adrian 
Jagodziński, zawodnicy reprezentują-
cych klub na mistrzostwach świata srebr-
ne odznaki a Katarzyna Żak-Runowska, 
Agata Zybała, Paweł Kordoński i Maciej 
Wanke – brązowe.

Wszystko zaczęło się w 1978 roku od 
klubu LKS Tęcza Kraśnik, do którego zgło-
sił się były zawodnik sekcji zapaśniczej LZS 
Krasnystaw, wówczas świeżo upieczony tre-
ner zapasów Aleksander Płatek i przedsta-
wił koncepcję powołania sekcji zapaśniczej 
w stylu wolny mężczyzn. Sekcja powstała 1 
grudnia tegoż roku i szybko zaczęła odnosić 
sukcesy. W latach 1993-1999 działała w klu-

bie FKS „Stal”, gdzie w 1994 zaczął pracę z 
dziewczętami Sylwester Janik. W 1999 roku 
powstał oddzielny klub zapaśniczy kobiet 
– LUKS, do którego w 2002 roku przeszła 
ze Stali sekcja zapasów męskich i powsta-
je LUKS Suples Kraśnik. Do najbardziej 
znanych wychowanków Aleksandra Płatka 
należą Jerzy Nieć, olimpijczyk z Seulu, 
brązowy medalista MŚ i Agata Pietrzyk, 
wicemistrzyni świata z 2009 roku. Obecnie 
nadzieją kraśnickich zapasów są: Tomasz 

Ogonowski, brązowy medalista ME kade-
tów z 2011 roku, Aleksandra Wólczyńska 
(srebro na ME i i MŚ juniorów 2013) i 
Marta Szynkowska (brąz na ME 2013).

35-lecie kraśnickich zapasów obchodzono 
podczas zorganizowanego w dniach 22-24 
listopada 2013 r XXII Międzynarodowego 
Turnieju Zapaśniczego o Puchar Ziemi 
Kraśnickiej. W zawodach wzięło udział 
ponad 300 zawodników z całej Polski oraz 
9 ekip zagranicznych.

35 lat kraśnickich zapasów

100 lat i mnóstwa sukcesów Jubilaci! więcej na www.lzs.pl



g r u d z i e ń  2 0 1 3 g r u d z i e ń  2 0 1 3 13

1. Debata okrągłego stołu nt. dostępu 
mieszkańców wsi do uprawiania sportu

Debata odbyła się 20 marca w Warszawie. 
Celem spotkania było znalezienie odpowie-
dzi na pytanie: co zrobić, by więcej miesz-
kańców wsi reprezentujących różne grupy 
społeczne podejmowało aktywność fizyczną 
z korzyścią dla swojego zdrowia. Spotkanie 
zorganizowali Fundacja Wspierania Wsi i 
Uniwersytet Warszawski.

2. I Forum Rozwoju Piłki Nożnej
Forum odbyło się 25 marca w Warszawie 

a zorganizowała go Fundację „Piłka jest 
Piękna”. Dyskusja skupiła się na trzech 
tematach: 1. Piłka Nożna – powszechny i 
zdrowy styl życia, 2. Zintegrowany system 
szkolenia piłkarskiego, 3. Zaangażowanie 
biznesu w rozwój polskiej piłki nożnej. 

3. Erasmus dla Wszystkich
4 kwietnia Ministerstwo Sportu i Turystyki 

zorganizowało seminarium na temat nowe-
go programu Unii Europejskiej „Erasmus 
Dla Wszystkich”. To program (2014-2020), 
w którym zaplanowano środki finansowe 
wspierające sport na poziomie najbliższym 
obywatelom. Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest zbudowanie „konsorcjum” 
międzynarodowego oraz wniesienie wkładu 
własnego ok. 20%, przy czym niekoniecznie 
musi być to wkład finansowy oraz uzyskanie 
wyników, które będą mogły być przydatne 
wszystkim krajom. 

4. I Konferencja Think Tank for Sport
Konferencja odbyła się 15 kwietnia w 

Warszawie na Stadionie Narodowym. 
Konferencję zorganizowali: Fundacja 
Volunteers For Sport, Projekt Społeczny 
2012, Spółka PL2012 oraz Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Konferencja pokazała, 
że w obszarze aktywności ruchowej mamy 
przed sobą dużo wyzwań, ale też pomysłów 
na działania, doświadczeń i tematów do 
kolejnych spotkań. 

5. Seminarium nt. „Finansowanie sportu 
ze środków publicznych”

Seminarium odbyło się w dniach 27-28 

czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Zorganizowali 
go Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
i Wydawnictwo C.H. Beck. 

6. Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej – Wielki 
Mecz

Fundacja „Piłka jest Piękna” zapropono-
wała by 8 czerwca – rocznica rozpoczęcia 
UEFA EURO 2012 w Polsce – był Dniem 
Przyjaciół Piłki Nożnej, by w tym dniu roze-
grać na boiskach jeden Wielki Mecz. Swoje 
mecze zarejestrowało 365 drużyn. Byliśmy 
partnerem tego projektu.

7. Konkurs „Move Week” – Tydzień 
Ruchu w Polsce

Move Week jest ogólnoeuropejską kam-
panią ISCA promującą ruch i zdrowy styl 
życia. W tym roku odbył się także w Polsce 
– 7-13 października. Miał formę konkur-
su, w ramach którego zorganizowano 131 
lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych 
z udziałem ponad 30 tysięcy uczestników. 
Jego organizatorem był Think Tank for 
Sport a koordynatorem realizacji przedsię-
wzięcia Fundacja v4sport. Przyłączyliśmy 
się do tej akcji, promując ją przez dwa mie-
siące na naszej stronie internetowej.

8. I Ogólnopolski Kongres Animatorów 
Sportu

Kongres odbył się 16 października w 
Warszawie pod hasłem „Rola Animatorów 
Sportu w odbudowie Sportu Powszechnego”. 
Dyskutowano o roli jaką pełnią i powinni 
pełnić animatorzy w podnoszeniu poziomu 
sprawności fizycznej Polaków oraz wiedzy 
na temat zdrowego trybu życia, którego 
sport jest jednym z kluczowych elementów. 
Zorganizowała go Fundacja Sport Support i 
firma Coca Cola.

9. Kongres ISCA Barcelona
W dniach 16-19 października w 

Barcelonie odbył się Kongres ISCA, organi-
zacji której jesteśmy członkiem od kilkuna-
stu lat. Prezydium RG KZ LZS upoważniło 
do reprezentowania naszego stowarzyszenia 
Aleksandrę Gołdys z Projektu Społecznego 

2012. Podczas kongresu wybrano nowe wła-
dze – członkiem Zarządu ISCA został Kuba 
Kalinowski, przewodniczący Rady Fundacji 
v4Sport, z którą od 2011 roku współpracu-
jemy. 

10. Projekt MSiT „Mały Mistrz”
Konferencja na ten temat odbyła się 

24 października. O projekcie pisaliśmy w 
poprzednim numerze „WS”. Program skie-
rowany jest do uczniów klas I-III i ma być 
atrakcyjną dla dzieci metodą poznawania 
nowych form aktywności oraz samospraw-
dzania się w nich. Ruszy w 2014 roku.

11. Rok Szkoły w Ruchu
Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok 

szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, 
mając na względzie konieczność wzmacnia-
nia kondycji fizycznej i psychicznej, pro-
mowania aktywności fizycznej i zdrowe-
go trybu życia wśród dzieci i młodzieży. 
Spotkanie inaugurujące program odbyło się 
30 października. Minister Edukacji zwróciła 
się do nas o przystąpienie do Koalicji na 
rzecz Roku Szkoły w Ruchu, co uczyniliśmy. 

12. Projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą”
Program Muuvit wymyślili Finowie. 

Działa w ich szkołach od 2000 roku. W tym 
roku w Polsce wprowadziła go Fundacja 
v4sport. Promowaliśmy projekt na naszej 
stronie internetowej.

13. Szkolenie MSiT dla zarządzających 
centrami szkolenia sportowego

Szkolenie odbyło się 29 listopada 2013 
r. i dotyczyło zasad działania i finansowa-
nia ośrodków szkolenia sportowego w 2014 
roku, w tym OSSM LZS.

14. Wyjazd studyjny przedstawicieli LZS 
do Brukseli

Eurodeputowani z PSL: Andrzej Grzyb, 
Arkadiusz Bratkowski, Jarosław Kalinowski 
i Czesław Siekierski zaprosili przedstawi-
cieli Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
do Brukseli. Wyjazd studyjny odbył się w 
dniach od 12 do 15 października. Pojechali 
przedstawiciele wszystkich województw, 
ponad 50 osób.

O sporcie wiejskim, i nie tylko, na różnych forach

W minionym roku kierownictwo i pracownicy Biura Krajowego Zrzeszenia LZS uczestniczyli w różnego rodzaju 
dyskusjach, debatach, spotkaniach, konferencjach na temat sportu a także zapoznawali się z programami działania innych 
organizacji pozarządowych. W Sejmie, na posiedzeniach Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki reprezentował nas 
wiceprzewodniczący Wacław Hurko.
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Mistrzostwa w piłce ręcznej kobiet i męż-
czyzn odbyły się w dniach 27-28 listopad 
2013 r. w Koźminie Wielkopolski. Organiza-
torem było Krajowe Zrzeszenie LZS, współ-
organizatorem Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS w Poznaniu. Turniej finansowo wsparli: 
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. oraz 
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp. 
Mecze rozgrywano na hali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca.

W turnieju dziewcząt wzięły udział 3 ze-
społy, w turnieju chłopców dwa. Na zawody 
nie stawiły się dwie drużyny – KS Szczy-
piorniak Dąbrowa Białostocka (woj. pod-
laskie) zespół dziewcząt i LUKS Skrzyszów 
(woj. małopolskie) – zespół chłopców. 

O tytuł mistrzowski wśród pań walczyły 
drużyny: LUKS Orlik Reszel (woj. warmiń-
sko-mazurskie), MUKS Koźmin Wielkopol-
ski (woj. wielkopolskie) i LZS Tor Dobrzeń 
Wielki (woj. opolskie). 

W pierwszym meczu reszelanki pokona-
ły MUKS Koźmin 29:20. W drugim druży-
na gospodarzy wygrała z LZS Tor Dobrzeń 

Wielki 22:20. Ten wynik zapewniał Orlikowi 
złoty medal, ale widać było, że podopiecz-
nym Teresy Doborzyńskiej zależało, by 
turniej zakończyć kompletem zwycięstw. I 
udało się, w ostatnim meczu Orlik pokonał 
Dobrzeń Wielki 26:23. 

Najwięcej bramek w tym turnieju (19) 
strzeliła Aleksandra Wysocka, najlepszą 
bramkarką wybrano Anetę Chodań (obie 
LUKS Orlik Reszel), najlepszą zawodnicz-
ką została Karolina Pabich (MKS Koźmin 
Wlkp.), a trenerką Teresa Dobrzyńska.

W turnieju chłopców o tytuł walczyli go-
spodarze MUKS Koźmin Wielkopolski i 
MLKS Czarni Olecko. Rozegrano dwumecz. 
W pierwszym meczu Czarni podnieśli dru-
zgocącą porażkę 45:25. Dzień później, w re-
wanżu ponownie wygrał Koźmin 32:27.

Królem strzelców został Bartosz Twar-
dowski, najlepszym zawodnikiem Wojciech 
Musieliński, najlepszym trenerem Dariusz 
Maciejewski – wszyscy MUKS Koźmin 
Wlkp., najlepszym bramkarzem wybrano 
Jana Wojsiata z MLKS Czarni Olecko. 

Na mistrzostwach obecni byli m.in: wi-
ceprzewodniczący Wielkopolskiego ZLZS 
Maciej Wasielewski, Maciej Bratborski, 
burmistrz MiG Koźmin Wlkp., Sławomir 
Gruchała, dyrektor GOS oraz dyrektor ZSP 
im. J. Marcińca Andrzej Joachimiak.

Mistrzostwa odbyły się w dniach 29-20 li-
stopada na parkietach miejscowego OSiR-u. 

Organizatorem mistrzostw było Krajo-
we Zrzeszenie LZS, a współorganizatorem 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS przy 
współpracy miasta Stargard Szczeciński 
(honorowy patronat prezydenta Sławomira 
Pajora) i miejscowego OSiR. 

W tym roku o tytuł walczyły ubiegło-
roczne wicemistrzynie MUKS Chrobry Ba-
sket Głuchołazy i zdobywczynie brązowego 
medalu zawodniczki UKS Radowo Małe, a 
stawkę uzupełniała drużyna MKS Września.

Po emocjonujących meczach mistrzostwo 
LZS zdobyły zawodniczki z Głuchołaz, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Radowa Małe-
go, a trzecie zespół MKS Września. 

Organizatorzy nagrodzili też najlepsze 
zawodniczki w poszczególnych drużynach. 
Najwięcej punków dla Głuchołaz zdoby-
ła Jolanta Lebioda, najlepszą zawodniczką 
zespołu była Sangra Ludwiniak – trener 
Tadeusz Widziszewski. W UKS Radowo 
Małe, trener Mirosław Budzyński, najwięcej 
punktów zdobyła Dorota Kusyk, najlepszą 
zawodniczką wybrano Izabelę Lorent. Pau-
lina Grunwald zdobyła najwięcej punktów 
dla MKS Września, najlepszą zawodniczką 
tej drużyny okazała się Adrianna Pilarek – 
trenerem zespołu był Michał Tomys.

W turnieju chłopców ponownie o tytuł 
walczyli: ubiegłoroczny mistrz LKS Spój-
na Stargard Szczeciński i wicemistrz MKS 
Smyk Prudnik, i ponownie wygrał Stargard, 
trzecie miejsce zajęła drużyna MKS Wrze-
śnia. Królem strzelców zwycięskiego zespo-
łu był Dawid Nowak, najlepszymi zawodni-
kami – Paweł Bodych i Krystian Onopiuk. 
Trenerem „Spójni” jest Mieczysław Major. 
W drużynie MKS „Smyk” Prudnik najwię-
cej punktów zdobył Dawid Wojewoda, naj-

lepszym zawodnikiem okazał się Szymon 
Lipka – trener Marcin Łakis. Trenerem 
MKS Września był Cezary Kurzawski, naj-
lepszym zawodnikiem wybrano Witolda 
Nowaka, a najwięcej punktów zdobył dla 
drużyny Filip Pena.

Puchary i medale zawodnikom wręczali: 
Stanisław Kopeć – członek Rady Głównej 
KZ LZS, Rafał Zając – wiceprezydent Star-
gardu Szcz., Beata Radziszewska – dyrek-
tor OSiR, Ryszard Litwińczuk – wiceprze-
wodniczący ZZ LZS i Tomasz Paciejewski 
– urzędujący wiceprzewodniczący ZZ LZS.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w grach zespołowych 
Pod koniec listopada i na początku grudnia odbyły się mistrzostwa LZS w grach zespołowych – w piłce ręcznej, 
koszykówce i siatkówce halowej kobiet i mężczyzn. Walczono o Puchar Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS. Były to drugie mistrzostwa rozgrywane w nowej formule. Wszystkie turnieje dofinansowało 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Koźmin Wielkopolski

Stargard Szczeciński

Piłka ręczna

Koszykówka

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1.  LUKS Orlik Reszel, woj. warmińsko-

mazurskie
2.  MUKS Koźmin Wielkopolski,  

woj. wielkopolskie
3.  LZS Tor Dobrzeń Wielki,  

woj. opolskie
Mężczyzn
1.  MUKS Koźmin Wielkopolski,  

woj. wielkopolskie
2.  MLKS Czarni Olecko, woj. 

warmińsko-mazurskie

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1.  MUKS Chrobry Basket Głuchołazy, 

woj. opolskie
2.  UKS Radowo Małe,  

woj. zachodniopomorskie
3. MKS Września, woj. wielkopolskie

Mężczyzn
1.  LKS Spójnia Stargard Szczeciński,  

woj. zachodniopomorskie
2. MKS Smyk Prudnik, woj. opolskie
3.  MKS Września, woj. wielkopolskie
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W finale centralnym Ogólnopolskiego 
Turnieju o Puchar Przewodniczącego RG 
KZ LZS w piłce siatkowej startowały trzy 
drużyny kobiet i 4 mężczyzn. Siatkarze spo-
tkali się we Wrześni w dniach 6-8 grudnia. 
Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, a współorganizatorem 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS.

W turnieju kobiet brały udział dwie dru-
żyny, które startowały także w ubiegłym 
roku w mistrzostwach – LUKS Orkan Wrze-
śnia, woj. wielkopolskie, które zdobyło brą-
zowy medal i Mieszko Połczyn Zdrój, woj. 
zachodniopomorskie – czwarte miejsce. W 
tym roku obie drużyny pogodził MLKS 
Volley Gubin, który został mistrzem, go-
spodynie zajęły drugie miejsce, a Mieszko 
trzecie.

W turnieju mężczyzn startowały cztery 
drużyny – wszystkie uczestniczyły w ubie-

głorocznych mistrzostwach, a „tronu” bro-
nili siatkarze z SKS Tęcza Krosno Odrzań-
skie, woj. lubuskie – tym razem jednak mu-
sieli zadowolić się brązowym medalem.

Mistrzem LZS na rok 2013 została dru-
żyna gospodarzy KPS Progres Września, 
która w ubiegłym roku zdobyła srebrny 
medal, drugie miejsce zajął zespół z woje-
wództwa zachodniopomorskiego – MLKS 
Żak Espandon Pyrzyce – i on awansował o 
jedną pozycję, w 2012 roku był na czwartym 
miejscu. W tym roku to miejsce zajęli siatka-
rze UKS Leśnik Biłgoraj, woj. lubelskie – też 
można powiedzieć awans o jedno miejsce, 
gdyż w ubiegłym roku byli na 5 pozycji.

Zwycięzców nagradzał Krzysztof Piasek, 
sekretarz Rady Głównej KZ LZS.

Klasyfikacja końcowa:

Kobiet
1. MLKS Volley Gubin, woj. lubuskie
2.  LUKS Orkan Września,  

woj. wielkopolskie
3.  MKS Mieszko Połczyn Zdrój,  

woj. zachodniopomorskie
Mężczyzn
1.  KPS Progres Września,  

woj. wielkopolskie
2.  LMKS Żak Espandon Pyrzyce,  

woj. zachodniopomorskie
3.  SKS Tęcza Krosno Odrzańskie,  

woj.lubuskie 
4. UKS Leśnik Biłgoraj, woj. lubelskie

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” i TVP
głosujmy na nasz ych!

Trwa 79. Plebiscyt „Prze-
glądu Sportowego” i TVP na 
Najlepszego Spor towca Polski 
w 2013 roku. Na liście nomi-
nowanych jest czwórka zawod-
ników reprezentujących kluby 
naszego Zrzeszenia: Paweł 
Fajdek (Agros Zamość) – złoty 
medal w lekkoatletycznych 
mistrzostwach świata w Moskwie, złoto 
Uniwersjady w rzucie młotem; Zbigniew 
Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 
łyżwiarstwo szybkie – brązowy medalista w 
drużynie na ostatnich mistrzostwach świata, 
zdobywca Pucharu Świata na dystansie 1500 
metrów; Katarzyna Bachleda-Curuś i Luiza 
Złotkowska (obie LKS Poroniec Poronin) 
łyżwiarstwo szybkie – wicemistrzynie świa-

ta i trzecia drużyna Pucharu Świata, a także 
wychowankowie naszych klubów: Michał 
Kwiatkowski (kolarstwo) – mistrz świata 
z grupą Omega Pharma-QuickStep, indy-
widualny mistrz Polski, wychowanek TKK 
Pacific Toruń, Rafał Majka (kolarstwo) – 
jako lider grupy Saxo-Tinkoff wywalczył 

siódme miejsce w Giro D'Italia, 
wychowanek WLKS Krakus 
Swoszowice i Kamil Stoch 
(skoki narciarskie) – mistrz 
świata i brązowy medalista 
w drużynie z Val di Fiemme, 
trzeci w Pucharze Świata, w 
latach 1995-1999 za wodnik 
LKS Ząb, od 1999 do 2010 LKS 

Poroniec Poronin.
W ostatniej edycji triumfowała zdobyw-

czyni Pucharu Świata w biegach narciar-
skich Justyna Kowalczyk. Zawodniczka 
z Kasiny Wielkiej wygrała ten najstarszy 
polski plebiscyt sportowy także w latach 
2009-2012. A laureatem pierwszego ple-
biscytu „PS” w 1926 roku był jeden z naj-
wszechstronniejszych polskich sportowców 
w historii Wacław Kuchar – uprawiał lekko-
atletykę, piłkę nożną, łyżwiarstwo szybkie i 
hokej na lodzie, i w każdej był reprezentan-
tem Polski.

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” jest 
drugim najstarszym tego typu konkursem 
na świecie - pierwszeństwo dzierżą Szwedzi,   
plebiscyt organizuje tam gazeta Svenska 
Dagblates  od 1925 roku.

Wyniki 79. plebiscytu poznamy pod-
czas Gali Mistrzów Sportu, transmitowanej 
przez TVP 1 i TVP Sport 11 stycznia 2014 r. 
od godz. 20.20. 

Kibice mogą oddać głos na kuponach, 
które publikuje „Przegląd Sportowy” do 4 
stycznia, oraz na stronie przegladsportowy.
pl (do 8 stycznia). A główną nagrodą loso-
waną wśród uczestników będzie fiat Panda.

XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
rozpoczną się w Soczi (Rosja) 7 lute-
go. Sportowcy rywalizować będą w 
98 konkurencjach w 15 dyscyplinach 
sportowych. Jakie mamy szanse meda-
lowe? Według MSiT biało-czerwoni 
mogą stanąć na podium w 11 konku-
rencjach. Nadzieje medalowe pokładane 
są w Justynie Kowalczyk (trzy szanse), 
biathlonistkach (trzy szanse), łyżwiar-
stwie szybkim (trzy szanse) oraz sko-
kach narciarskich (dwie szanse). Analiza 
oparta jest m.in. na wynikach Polaków 
w mistrzostwach świata w 2013 roku. 
50-procentową realizację tych prognoz 
uznano by za wielki sukces. 

Tak więc medalowe szanse mają zawod-
nicy z klubów naszego Zrzeszenia – Piotr 
Żyła w drużynie skoczków, Katarzyna 
Bachleda – Curś i Luiza Złotkowska w 
drużynie panczenistek oraz Jan Szy-
mański, Konrad Niedźwiedzki i Zbigniew 
Bródka w drużynie panczenistów, ten 
ostatni także indywidualnie na 1500 m. 

Na zdjęciu oficjalne maskotki igrzysk – 
leopard, miś polarny i zając

Września

Piłka siatkowa

Do Soczi już tylko  
nieco ponad 50 dni79.
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W uroczystości uczestniczyli także 
zaproszeni goście. Ministerstwo Sportu i 
Turystyki reprezentowali Tadeusz Rożej 
i Grażyna Felczak. Obecni byli: Henryk 
Urbaś, dziennikarz, rzecznik prasowy PKOl 
oraz przedstawiciele samorządów lokal-
nych i członkowie władz statutowych KZ 
LZS, m.in. Wacław Hurko, wiceprzewod-
niczący RG KZ LZS, Krzysztof Piasek, 
sekretarz RG KZ LZS oraz Helena Koziej, 
dyrektor Biura Krajowego Zrzeszenia LZS. 
Przewodniczącego Zrzeszenia reprezento-
wał Michał Dziubak. 

Przybyłych powitał Wacław Hurko, który 
przypomniał, że jest to piąta edycja konkur-
su. Zgłoszono 77 inicjatywa z całej Polski, 
w których udział wzięło ponad 45 tysięcy 
osób, czyli średnio na jedną imprezę ponad 
580 osób., a do finału dotarło 32 organiza-
torów imprez sportowych i rekreacyjnych, 
w których udział wzięło ponad 15 tysięcy 
uczestników. 

Poza pucharami i nagrodami uczestnicy 
konkursu otrzymali także drobne upomin-
ki, w tym m.in.: kalendarz na 2014 rok. 
Potem była sesja zdjęciowa, wywiady dla 
TVP Info i gorące dyskusje w kuluarach. 

Przed rozpoczęciem uroczystości wszyscy 
uczestnicy mogli zwiedzić z przewodnikiem 
mieszczące się w siedzibie PKOl – Muzeum 
Sportu i Turystyki.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
odbędzie się kolejna edycja konkursu. 
Pewnie znowu do regulaminu wniesiemy 
poprawki, by go uatrakcyjnić, dostosować 
do potrzeb środowisk lokalnych i prioryte-
tów Ministerstwa Sportu i Turystki.

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy! A tych którzy jeszcze w nim nie 
uczestniczyli zapraszamy do tego szlachet-
nego współzawodnictwa. Nagrodami, które 
ufundowało MSiT, był sprzęt sportowy. 

Warto chwalić się swoimi osiągnięciami 
i nic tak, jak konkretna nagroda nie zachę-

ca organizatorów imprez sportowych do 
działania. Można się nią pochwalić przed 
lokalnymi władzami i kolegami z innych 
klubów i stowarzyszeń. A to, że przy tym 
trzeba włożyć trochę dodatkowej pracy przy 
opracowaniu dokumentacji konkursowej, 
nie powinno zniechęcać.

Film z uroczystości wręczenia nagród 
oraz prezentację w Power Point można 
zobaczyć na naszej stronie internetowej 
www.lzs.pl w menu „Aktualności” pod datą 
20 listopada 2013. 

Przypomnijmy, że w tym roku konkurs 
wygrał LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany, 
woj. małopolskie imprezą pod nazwą „Kto 
nie klika, na Orlika”. 

W 2009 roku, pierwszy konkurs wygra-
ło Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, woj. 
warmińsko-mazurskie, w 2010 najlep-
sze było Gminne Zrzeszenie LZS Ostrów 
Wielkopolski, woj. wielkopolskie, w trzeciej 
edycji triumfowało „Stowarzyszenie FSL – 
Aktywni dla Powiatu”, woj. lubuskie, a w 
czwartym konkursie laur zwycięstwa przy-
padł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Olimpia” Bobolice, woj. zachodniopomor-
skie.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Spotkanie laureatów – najlepszych organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych

16 listopada w Sali Centrum Olimpijskiego PKOl w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród 
laureatom Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Orlik dla Wszystkich”. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele 32 
nagrodzonych inicjatyw sportowych. 

Na początku grudnia Międzynarodowa 
Unia Triathlonu (ITU) opublikowała naj-
nowszy ranking w triathlonie na długim 
dystansie (3 km pływanie, 80 km jazda 
rowerem, 20 km bieg). Prowadzi w nim Ewa 
Bugdoł z WLKS Kmicic Częstochowa. To 
jeden z największych sukcesów w historii 
polskiego triathlonu. Polka ma 961,9 punktu 
i awansowała aż o cztery pozycji w porówna-
niu z poprzednim zestawieniem. Ten sezon 
zaczął się dla zawodniczki od kontuzji, ale 
końcówka była znakomita – w listopadzie 

zdobyła PŚ w Chinach i 3 miejsce w Ironman 
Austin, w stanie Texas (USA). 

27-letnia Bugdoł triathlon uprawia 
wyczynowo od 10 lat. W dorobku ma m.in. 
srebrny medal mistrzostw świata w duath-
lonie (bieg – rower – bieg) oraz brązowy 
mistrzostw Europy w triathlonie na długim 
dystansie. Jest pięciokrotną mistrzynią kraju 
(2009-2013).

Aktualnie Ewa Bugdoł przebywa w 
Kolorado, gdzie przygotowuje się do sezonu 
2014 pod okiem swojego trenera Grzegorza 

Zgliczyńskiego. Jeszcze do niedawna tria-
thlonistka pracowała w gliwickiej straży 
miejskiej. Obecnie dzięki wszechstronnemu 
wsparciu firmy Rafako (Ewa pochodzi z 
okolic Raciborza) zrezygnowała z pracy i w 
pełni poświęciła się triathlonowi.

Sukces triathlonistki Ewy Bugdoł
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To i owo, ale na sportowo

Piknik Olimpijski u rodziny Konieczków

Iwona Matkowska wraca na matę

Dawid, Alicja, Aneta Konieczek to młodzi 
lekkoatleci WMLKS Nadodrza Powodowo 
specjalizujący się w biegach średnich. 
20-letni Dawid w 2010 r. został mistrzem 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
biegu na 2000 m z przeszkodami. Kolejne 
lata przyniosły mu trzy medale MP junio-
rów i młodzieżowców, wszystkie na dystan-
sie 3000 m z przeszkodami. O rok młodsza 
Alicja wygrała OOM w 2011 r. i startowała 
na MŚ kadetów i ME juniorów oraz w 
przełajowych MŚ w Bydgoszczy. Aneta (ur. 
1997) na razie ustanowiła jeden rekord w 
rodzinie, została złotą medalistką OOM 
„na belkach” już w wieku 16 lat, ma za sobą 
również start międzynarodowy – w EYOF 
w Utrechcie. 

8 sierpnia tego roku w Strzyżewie, wsi 
położonej w województwie wielkopolskim, 
w gminie Zbąszyń, rodzina Konieczków 
zorganizowała Piknik Olimpijski. Ponad 
stu sportowców przyjechało do Strzyżewa, 
aby wspólnie świętować sukcesy osią-
gane na bieżniach całej Europy. Gośćmi 
Państwa Konieczków w tym roku byli bar-
dzo utytułowani zawodnicy z Rafałem 
Smoleniem na czele (wicemistrz świa-
ta i wicemistrz Europy w sztafecie 4x400 
m), przyjechali również m.in.: Marcin 
Grynkiewicz – wicemistrz Europy w biegu 
sztafetowym 4x400m, Mateusz Borkowski 
– mistrz Europy juniorów młodszych w 
biegu na 3000 m z Utrechtu, Bartłomiej 
Przedwojewski – wicemistrz świata w 

biegach górskich, Patryk Wróbel, mistrz 
Polski, uczestnik MŚ juniorów młodszych 
w Lille, Jacek Żądło, wicemistrz Polski na 
dystansie 3000 m z przeszkodami, finalista 
tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw 
Europy w Tampere. – Piknik olimpijski to 
coś więcej niż tylko spotkanie sportowców. 
To spotkanie przyjaciół. Wszyscy jesteśmy 
jedną wielką rodziną – powiedział Dawid 
Konieczek, pomysłodawca imprezy, która 
pierwszy raz w Strzyżewie odbyła się trzy 
lata temu. I niech ktoś powie, że sport nie 
łączy...

Mistrzyni Europy z 2012 roku w wadze 
51 kg i siódma zawodniczka igrzysk w 
Londynie w pół roku po urodzeniu syna 
(otrzymał imię Bartosz) wraca do treningów. 
– Już w sierpniu zaczęłam od lekkiej aktyw-
ności fizycznej, ograniczając się do ruchu 
na świeżym powietrzu. Stopniowo zwięk-
szałam obciążenia i teraz codziennie ćwiczę 
na macie oraz na siłowni – poinformowała. 
– Muszę dobrze przygotować się do nowego 
sezonu, by skutecznie bronić pozycji liderki 
w wadze 48 kg – dodała brązowa medalistka 
w tej kategorii wagowej mistrzostw świata 
w 2006 roku, zawodniczka Agrosu Żary. 
Za najgroźniejszą rywalkę uważa Annę 
Łukasiak (AZS AWF Warszawa), która pod 

jej nieobecność wypadła najlepiej z polskich 
zapaśniczek na wrześniowych mistrzo-
stwach świata w Budapeszcie, gdzie zaję-
ła piąte miejsce. Zapewne do konfrontacji 
zawodniczek dojdzie pod koniec stycznia 
2014 roku podczas pierwszych zawodów o 
Puchar Polski.

W oryginalny sposób 26-letni Kamil 
Kryński (Podlasie Białystok) oświadczył 
się klubowej koleżance 22-letniej Ewelinie 
Popowskiej. Użył podstępu by zabrać ją 
do Rzymu, gdzie przy słynnej fontannie di 
Trevi wręczył jej zaręczynowy pierścionek 
i wrzucił do wody trzy monety. Tegoroczny 
halowy mistrz Polski na 60 i 200 m oraz 
wicemistrz na 100 i 200 m przyznał, że 
dość długo zastanawiał się, jak zwabić do 
Rzymu przyszłą narzeczoną. – Wymyśliłem, 
że dostałem zaproszenie do startu w mityngu 
i poprosiłem, aby kibicowała mi w Rzymie. 
Zgodziła się, a potem wszystko poszło świet-
nie, według scenariusza. Wcześniej kupiłem 
w Białymstoku pierścionek z brylantem i już 
na miejscu do wody wrzuciłem przez ramię, 
do tyłu, trzy monety. Legenda głosi, że jedna 
ma zapewnić powrót do Rzymu, dwie – 

romans, trzy – ślub – powiedział PAP.
Kamil zaznaczył, że jeśli chodzi o ślub i 

wesele, to podobnej do zaręczyn niespo-
dzianki już nie zrobi. – Gdzieś są jakieś 
granice zaskakiwania drugiej osoby. O weselu 
będziemy rozmawiali i decydowali razem. 
Ale na razie się nam do niego nie spie-
szy. Chcemy najpierw pokończyć uczelnie 
– ja Politechnikę Białostocką, a pochodząca 
z Suwałk Ewelina – Wyższą Szkołę Finansów 
i Zarządzania. Poza tym zamierzamy osią-
gnąć coś w sporcie – dodał Kryński.

W tym roku na halowych mistrzostwach 
Polski w Spale Kamil i Ewelina, za specjal-
ną zgodą sędziów, biegali w Spale, mając 
identyczne numery startowe – 777. Siedem 
to liczba uważana za mistyczną, wyróżnia-
jącą się bogatą symboliką. To był pomysł 
Eweliny.

28 listopada w Warszawie odby-
ła się konferencja prasowa „Przeglądu 
Sportowego” i Telewizji Polskiej, inau-
gurująca 79. Plebiscyt na 10 Najlepszych 
Sportowców Polski 2013 roku. 
Wzruszającym punktem konferencji 
było przekazanie Bartłomiejowi Bonkowi 
symbolicznego czeku na 100000 złotych 
na leczenie córki Julii Pieniądze te sta-
nowią cały dochód ze sprzedaży bile-
tów podczas Mistrzostw Świata Kobiet i 
Mężczyzn we Wrocławiu. Pomysłodawcą 
takiej formy pomocy był wiceprezes 
PZPC ds organizacyjnych Mariusz Jędra.

Przypomnijmy, że bliźniaczki państwa 
Bonk urodziły się 20 listopada ubiegłego 
roku na porodówce w Opolu. Lekarze 
odmówili przeprowadzenia cesarskiego 

cięcia, choć Barbara Bonk o nie pro-
siła. Najpierw na świat przyszła Maja. 
Dziewczynka jest zdrowa. Jej siostra Julia 
urodziła się dopiero po 45 minutach po 
przyjściu na świat Mai z ciężkim niedo-
tlenieniem mózgu. Barbara Bonk, matka 
dziewczynek, z domu Sachmacińska do 
niedawna także uprawiała podnoszenie 
ciężarów w CLKS Mazovia Ciechanów. 
Mała Julka wymaga stałej opieki lekar-
skiej i rehabilitacji.

100 tys. złotych na leczenie 
córeczki Bartłomieja Bonka

Romantyczne oświadczyny Kamila Kryńskiego
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W przyszłym roku ogólnopolski 
turniej chłopców „Piłkarska Kadra 

Czeka” obchodzić będzie 30-lecie 
swojego istnienia. Wszystko zaczęło się 

w 1984 roku od audycji telewizyjnej pod 
tym właśnie tytułem, której pomysłodawcą 
był dziennikarz Redakcji Rolnej TVP Adam 
Gocel. Po kilku zaledwie wydaniach okazało 
się, że jest to strzał w „10” – oglądalność 
przeszła wszelkie oczekiwania. Młodym 
adeptom piłki nożnej udzielano rad szko-
leniowych, pokazywano najlepszych wtedy 
piłkarzy, analizowano ich technikę i grę. 

Redaktorowi Gocelowi udało się pozy-
skać do współpracy znakomitego trenera 
Stanisława Tymowicza, który między inny-
mi odkrył takie talenty jak Jan Tomaszewski 
czy Lesław Ćmikiewicz, znanych sędziów 
jak Michał Listkiewicz, późniejszy prezes 

PZPN. Na „zamówienie” odbiorów audy-
cji, czyli młodych zawodników, zaczęto też 
organizować rozgrywki. W pierwszej ich 
edycji wystartowało 1507 gmin i ponad 
70 tysięcy uczestników. Dziś dla wielu 
40-50-latków jest to audycja kultowa. Od 
samego początku Ludowe Zespoły Sportowe 
służyły pomocą Adamowi Gocelowi i poma-
gały te rozgrywki organizować.

To najstarszy tego typu turniej piłkarski w 
Polsce i ciągle popularny, mimo wzrastającej 
co roku konkurencji. 

Chcemy godnie uczcić ten jubileusz. 
Pracujemy nad atrakcyjnym programem 
obchodów. Jedną z propozycji jest ogłosze-
nie konkursu na wspomnienie dotyczące 
„PKCz”, któremu nadaliśmy tytuł: „Nie tylko 
kartka papieru pamięta...” Więcej informa-
cji na ten temat już w nowym roku.

Proponujemy  
„historyczną wyprawę w czasie”! 

Poszukajcie odpowiedzi na poniższe 
pytania, wyślijcie je na kartkach poczto-
wych na adres: Krajowe Zrzeszenie LZS, 
01-220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskie-
go 46a lub na e-maile: iwona.derlatka@
lzs.pl oraz iwona.kania@lzs.pl – może 
wylosujecie atrakcyjne nagrody: pierw-
sza – 200 zł, druga i trzecia – po 150 zł 
oraz 10 nagród rzeczowych!

Pytania:
1.  Z kim przed wojną po lwowskich 

 bo iskach biegał za piłką patron turnie-
ju „Piłkarska Kadra Czeka” Stanisław 
Tymowicz?

2.  Wymień minimum trzech trene-
rów prowadzących finały centralne 
„PKCz”?

3.  W którym mieście odbyło się najwię-
cej finałów centralnych „PKCz”?

4.  Z turnieju „PKCz” wywodzi się kilku 
znanych piłkarzy, ale też „innego 
rodzaju specjalista od futbolówki”, 
który był odkryciem red. Gocela.
Podaj jego imię i nazwisko?

5.  Od którego roku zrezygnowano z roz-
grywek makroregionalnych?

Na odpowiedzi czekamy do 
31 stycznia 2014 roku

Finał Centralny XXX Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy Turystyczno – 
Krajoznawczej LZS odbył się w dniach 8-10 
listopada w Zakopanem. Uczestniczyło 
w nim ponad 250 osób, spośród których 
w rozgrywce konkursowej oraz poza 
konkursem brało udział w imprezie bli-
sko 200 osób. Startowali zawodnicy z 12 
województw, reprezentujący 26 powiatów. 
Indywidualnie najlepsza była Katarzyna 
Lewiak z woj. łódzkiego. Punktację powia-
tów wygrała Łódź Wschód, a województw 
– zachodniopomorskie, czyli niezawod-
ne LUKS „Piątka”. ZS nr 5 ze Stargardu 
Szczecińskiego i to po raz trzeci z rzędu. 

Finał składał się z dwóch części. Etap 
pisemny stanowił test składający się z 60 
pytań, który obejmował m.in. wiedzę o Unii 
Europejskiej, o walorach krajoznawczych 

Polski, o Litwie – jej historii i walorach 
turystyczno-krajoznawczych a także zestaw 
topograficzny, zestaw kreślenia profili tere-
nu i marszruty wg azymutu. Eliminacje 
praktyczne obejmowały tor przeszkód i 
określenie odległości przedmiotów w tere-
nie.

Dodatkową atrakcją dla uczestników były 
liczne wycieczki: do Doliny Kościeliskiej 
jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich, 
nad Staw Smreczyński, a także zwiedza-
nie Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
na Krzeptówkach, spacer po Krupówkach, 
wjazd na Gubałówkę, kąpiele w bukowiń-
skich termach, wjazd na skocznię Wielka 
Krokiew czy wizyta w szczególnym miejscu 
– cmentarzu na Pęksowym Brzysku.

Przypominamy, że do olimpiady zakwali-
fikowali się zwycięzcy olimpiad wojewódz-
kich i że co roku wybierany jest jeden 
z krajów Unii Europejskiej – na XXX 
Olimpiadzie była to Litwa, kraj tegorocznej 
prezydencji UE – którego znajomością nale-
ży wykazać się w teście.

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Małopolskiego 
Zrzeszenia LZS w Krakowie.

Finał Centralny XXX Ogólnopolskiej Olimpiady 
Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej LZS

Sofia Ennaoui (Lubusz Słubice) zosta-
ła wicemistrzynią Europy juniorów w 
biegach przełajowych. Zawody odbyły 
się 8 grudnia w Belgradzie. Przegrała 
złoto tylko o 10 sekund z faworytką 
mistrzostw Brytyjką o polskich korze-
niach Emilią Gorecką. Bieg odbywał się 
na dystansie 4 km.

Dla podopiecznej Wojciecha Szy-
ma niaka to już drugi srebrny medal 
mistrzostw Europy w tym sezonie – w 
lipcu w Rieti Sofia została wicemistrzy-
nią kontynentu w biegu na 1500 metrów. 
18-letnia córka Polki i Marokańczyka w 
tym roku na MŚ w Bydgoszczy była 26. 
(fot. PZLA)

Sofia Ennaoui wicemistrzynią 
Europy juniorów w przełajach

Quiz o „PKCz”  
– atrakcyjne nagrody!

30-lecie turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” w 2014 roku
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3 grudnia w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Ks. J.P. Aeltermana w 
Mierzeszynie odbył się VIII Mikołajkowy 
Turniej w Piłce Halowej Dziewcząt rocz. 
2001 i młodsze z terenu gminy Trąbki 
Wielkie. Turniej rozegrano pod hasłem 
„Gramy nie używamy”, a dziewczęta wal-
czyły o Puchar Przechodni Prezesa SKF 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach 
Wielkich. 

W tym roku organizatorami turnieju byli; 
SP Kłodawa, SKF GZ LZS, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
GOKSiR z Trąbek Wielkich, SP Mierzeszyn 
oraz Fundacja „Pan Władek” z Gdańska. 

Witając licznie przybyłych gości pre-
zes GZ LZS Roman Zielke powiedział, że 
poprzedni, siódmy turniej, otwierał obcho-

dy 40-lecia powołania GZ LZS w Trąbkach 
Wielkich, a ten turniej je zamyka. 

W zawodach udział wzięły reprezentacje 
czterech szkół podstawowych. W tym roku 
turniej wygrała SP Sobowidz, drugie miej-
sce zajęła SP Kłodawa, trzecie – SP Trąbki 
Wielkie, czwarte – SP Mierzeszyn.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i 
dyplomy a także sprzęt sportowy w postaci 
piłek oraz torby z słodkościami od Fundacji 
„Pan Władek”. Dyrektor GOKSiR ufundo-
wał wyjazd dla najlepszej drużyny na mecz z 
udziałem Lechii Gdańsk w 2014 roku. 

Organizatorzy uhonorowali najlep-
sze zawodniczki, puchary otrzymały: 
Aleksandra Stotyś (SP Trąbki Wielkie) – 
zdobywczyni największej ilości bramek, 

Natalia Przytarska (SP Mierzeszyn) – naj-
lepsza bramkarka i Weronika Turzyńska 
(SP Sobowidz) – najwszechstronniejsza 
zawodniczka.

Nagrody w postaci sprzętu sportowo-tury-
stycznego otrzymali także opiekunowie dru-
żyn, którzy przygotowali je do turnieju: Ewa 
Buga ze Sobowidza, Aleksandra Bielawa 
i Przemysław Sautycz z Trąbek Wielkich, 
Tomasz Tandek z Kłodawy, Bożena 
Kucharska i Bogdan Skiba z Mierzeszyna.

Wszystkie trofea wręczali: Władysław 
Ornowski – Święty Mikołaj Turnieju, 
któremu pomagała „śnieżynka” Irena 
Kuchnowska oraz „wicemikołaje” – Roman 
Zielke i Leszek Orczykowski.

28 listopada 2013 r. w hali dzierżoniow-
skiego OSiR odbyły się XIV Dolnośląskie 
Zimowe Igrzyska Integracyjne Szkół 
i Ośrodków Specjalnych i Masowych. 
Startowało 5 ośrodków (jedna szko-
ła, mimo zapowiedzi, nie przebyła), w 
sumie 57 zawodników. Organizatorem 
imprezy było Powiatowe Zrzeszenie LZS 
Dzierżoniów i Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 
we Wrocławiu. Finansowo igrzyska wsparli: 
Powiat Dzierżoniowski, Bank Spółdzielczy 
w Dzierżoniowie, Związek Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego „zgpd-7”, Zofia Mirek 
– radna powiatu dzierżoniowskiego. 
Wszystkie dzieci otrzymały napoje i słody-
cze, ciepły posiłek oraz pluszaki.

Konkurencję „kto prędzej dookoła” 
oraz sadzenie ziemniaków i piłkę nożną 
wygrał Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Piławie Górnej, w prze-
ciąganiu liny najlepszy był Zespół Szkół 
Specjalnych w Świdnicy. Igrzyskowa kolej-
ność była następująca: 1. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej, 
2. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, 3. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Dzierżoniowie, 4. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Dzierżoniowie, 5. Fundacja 
Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania 
Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w Świdnicy.

Dyplomy, puchary, medale oraz nagro-
dy rzeczowe wręczali: Leszek Noworól – 
zastępca przewodniczącego Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS we Wrocławiu, Ryszard 
Dudkowski – członek prezydium 
Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we 
Wrocławiu, Sławomir Skorupa – zastępca 
przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia 
LZS Dzierżoniów i Wiesław Jasiński – 
sekretarz Rady Powiatowego Zrzeszenia 
LZS Dzierżoniów.

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/dolnośląskie/wielkopolskie

Mikołajkowy turniej piłki nożnej dziewcząt w Trąbkach Wielkich

Zimowe Igrzyska Integracyjne w Dzierżoniowie Środa Wielkopolska  
– najlepszy powiat w Wielkopolsce

9 grudnia 2013 roku w Poznaniu od-
było się podsumowanie Współzawodnic-
twa Sportowo-Turystycznego Powiatów 
Województwa Wielkopolskiego o Puchar 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go, którego na uroczystości reprezentował 
Tomasz Wiktor – dyrektor Departamen-
tu Sportu i Turystyki, obecni byli także 
posłowie Tadeusz Tomaszewski – prze-
wodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS oraz Wojciech Ziemniak – przewod-
niczący ZK SZS. W podsumowaniu wzięli 
udział starostowie powiatów oraz prze-
wodniczący powiatowych Zrzeszeń LZS.

W 2013 roku o miano najlepszego wal-
czyło 29 powiatów, a w zawodach uczest-
niczyło 25 000 osób. 12 powiatów otrzy-
mało puchary, dyplomy i sprzęt sportowo 
turystyczny. Pierwsze miejsce zajął Po-
wiat Środa Wlkp., drugie – Szamotuły, 
a trzecie – Wągrowiec.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS ufundo-
wało także 10 stypendiów sportowych dla 
najlepszych sportowców z klubów sporto-
wych – reprezentantów Polski na mistrzo-
stwach Europy lub świata juniorów.



Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

dziękuje wszystkim działaczom, wolontariuszom, pracownikom,  
Ministerstwu Sportu i Turystyki za współpracę w 2013 roku

Zapraszamy do wspierania działalności  
Ludowych Zespołów Sportowych w 2014 roku

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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