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Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  
oraz Szczęśliwego Nowego Roku  

życzy
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
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21 listopada do Warszawy 
przyjechali przedstawiciele 
36 na gro dzonych i wyróż
nionych inicjatyw sporto
worekreacyjnych konkur
su Krajowego Zrzeszenia LZS i 
wo je wódzkich zrzeszeń pn. Inicjowanie 
powszechnej aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych projektów reali-
zowanych w środowisku wiejskim 2015. 
Spotkanie odbyło się na Stadionie PGE 
Na ro dowy. Nagrody dla zwycięzców 
sfinansowało Mini s ter stwo Sportu i 
Turystyki. Była to siód ma edycja kon
kursu.

Jak już informowaliśmy w poprzed
nim numerze „Wiadomości Sportowych” 
trzy pierwsze miejsca w konkursie 
zajęli: Gminne Zrzeszenie LZS w Woli 
Krzysztoporskiej, woj. łódzkie, LKS 
„Olimpia” Strzyżewko, woj. wielko-
polskie i MLKS „Rakowice” Rakowice 
Wielkie, woj. dolnośląskie.

W uroczystości udział 
wzięli m.in.: Mag dalena 
Skrzeczyńska z Departamentu 
Spor tu dla Wszystkich MSiT, 

Wacław Hurko, wiceprzewod
niczący RG KZ LZS, Zdzisław 

Wa wrzew ski, skarbnik RG KZ LZS, 
Marek Cisek, przewodniczący GKR KZ 
LZS oraz dyrektor Biura RG KZ LZS 
Helena Koziej. „Mistrzem ceremonii” był 
członek Prezydium RG KZ LZS Jacek 
Kucybała.

Zanim jednak doszło do oficjalne
go rozpoczęcia uroczystości wszyscy 
jej uczest nicy mieli okazję zwiedzenia 
Stadio nu PGE Narodowy w towarzystwie 
przewodnika. Nasza „świątynia futbolu” 
to najnowocześniejsza arena wielofunk
cyjna w naszym kraju i jeden z najno
wocześniejszych tego typu obiektów w 
Europie. Na zwiedzających czekają cztery 
niezwykłe trasy: piłkarza, ekskluzywna, 
historyczna, znani i lubiani oraz punkt 
widokowy na górnej trybunie stadionu. 
Nasi „wycieczkowiecze” byli podekscy
towani tym, co zobaczyli a pamiątko
we zdjęcia, które zrobili na pewno będą 
ozdobą rodzinnego albumu.

Spotkanie laureatów rozpoczął wice
prezes KZ LZS, Wacław Hurko, który 
wszystkich serdecznie przywitał, potem 
nas tą piło  ogłoszenie wyników. Nagrody 
to środki finansowe na zakup sprzętu 

sportowego: za pierwsze miejsce – 15 tys. 
zł, za drugie – 13 tys., trzecie – 12 tys., od 
czwartego do dziesiątego 8 tys., od jede
nastego do dwudziestego – 5 tys.

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 priory
tetów Ministerstwa Sportu i Turystki. 

Poza pucharami i nagrodami uczestnicy 
konkursu otrzymali także sporo gadże
tów, w tym m.in.: kalendarz na 2016 rok.

Wszystkim laureatom serdecznie gra
tulujemy! A tych, którzy jeszcze w nim 
nie uczestniczyli zapraszamy do tego 
szlachetnego współzawodnictwa. Warto 
chwalić się swoimi osiągnięciami, bo 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. 

Spotkanie laureatów – było uroczyście i radośnie

Witold Bańka nowym ministrem sportu i turystyki

Witold Bańka został nowym ministrem 
sportu i turystyki w rządzie premier Beaty 
Szydło. Nowy minister sportu ma 31 lat, 
urodził się w Tychach, jest absolwentem 

politologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest 
też byłym lekkoatletą, członkiem dru
żyny 4x400 m, która pod wodzą trenera 
Józefa Lisowskiego w 2007 roku zdobyła 

brązowy medal na mistrzostwach świata 
w Osace. 

Przedtem, w 2005 roku, również w 
biegu rozstawnym, wywalczył złoty 
medal na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Europy w Erfurcie. Dwukrotnie stawał 
też na podium Uniwersjady (Bangkok 
2007 i Belgrad 2009). Dwa razy był srebr
nym medalistą w biegu na 400 m w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
(2005/6). 

W 2009 roku został najmłodszym w 
Polsce delegatem na wybory władz krajo
wych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Miał wówczas zaledwie 24 lata. 

Jego trenerami byli m.in.: zmarły w 
2008 Jan Dera, który trenował kiedyś 
m.in. Lucynę LangerKałek, medalist
kę igrzysk olimpijskich w Moskwie oraz 
Józef Lisowski. 

W latach 2008-2009 był zawodni-
kiem GLKS Świdnica, klubu naszego 
Zrzeszenia. 

Karierę zawodniczą zakończył w wieku 
27 lat z powodu kontuzji. A pożegnał się 
ze sportem wyczynowym jako zawodnik 
w III Pikniku Biegowym im. Jana Dery. 

Zanim obecny minister trafił na bieżnię, 
swoich sił próbował jako piłkarz Rozwoju 
Katowice. 

Oficjalnie przejął swoje obowiązki 16 
listopada 2015 roku.

Nowemu ministrowi Krajowe Zrze-
sze nie LZS składa serdeczne gratulacje i 
życzy owocnej pracy dla dobra polskiego 
sportu i turystyki.

W imieniu Krajowego Zrzeszenia LZS
Rada Główna KZ LZS

Podsumowanie konkursu „Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim”
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W 2015 roku Krajowe Zrzeszenie LZS 
realizowało zadania powierzone mu 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zadania te realizowano wspólnie 
z jednostkami wojewódzkimi i klubami 
LZS. Wiele przy wsparciu samorządów 
lokalnych. 

W ramach tych zadań: 
 • zorganizowano 19 imprez centralnych, 
w tym 16 mistrzowskich w 7 sportach z 
udziałem 3244 zawodników;

 • przeprowadzono 10 zgrupowań w 6 
sportach dla 411 uczestników, w tym 36 
instruktorów;

 • w 235 WLKS szkolono 7001 zawodni
ków i zawodniczek w 38 sportach;

 • w 61 OSSM LZS szkolono 567 spor
towców;

 • dla 5260 uczestników zorganizowano 
15 imprez sportowych w ramach akcji 
„Lato z LZS”;

 • przeprowadzono 292 imprezy elimi
nacyjne i regionalne w ramach zada
nia Ogólnopolskie Masowe Imprezy 
Sportowe LZS pn. Sport Dla Wszystkich, 
w których uczestniczyło ok. 80000 osób;

 • przeprowadzono 16 imprez regionalnych 
dla 2686 osób w projekcie „Od aktywno
ści fizycznej do sportu i zdrowia”;

 • zorganizowano 6 finałów centralnych 
imprez masowych, w tym Igrzyska 
LZS, turnieje „Piłkarska Kadra Czeka” 
Chłopców i Dziewcząt (Duża i Mała), 
turniej o Złotą Wieżę, biegi przełajo
we, Ogólnopolskie Międzypokoleniowe 
Rozgrywki Sportowe LZS dla 3103 
uczestników;

 • w programie organizator sportu dzieci 
i młodzieży w środowisku wiejskim 
uczestniczyło 198 osób z 16 woje
wództw;

 • zorganizowano 11 ogólnopolskich 
im prez turystycznych (uczestniczyło 
1230 osób); 

 • zorganizowano 89 imprez w 16 woje
wództwach w ramach konkursu „Ini
cjowanie powszechnej aktywności 
fizycznej poprzez wyróżnienie najlep
szych projektów realizowanych w śro
dowisku wiejskim 2015”, w których 
udział wzięło prawie 42 tysiące osób;

 • przeprowadzono 2 szkolenia dla anima
torów pn. „Aktywny senior” dla 50 osób 
z całego kraju;

 • zrealizowano projekt upowszechniania 
aktywności ruchowej w grupach senio
rów dla ok. 750 osób;

 • prowadzono działalność sportowo
turystyczną w szkołach rolniczych – 
w różnego rodzaju imprezach wzięło 
udział 14 500 osób;

 • zorganizowano 11 obozów szkolenio
wych w turystyce dla 150 uczestników;

 • zorganizowano 2 imprezy centralne pn. 
„Bądź aktywny – Trzymaj wagę” dla 160 
osób z 14 województw.
W partnerstwie z innymi stowarzysze

niami braliśmy udział w dwóch projek
tach – III Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej 
(Fundacja „Piłka jest piękna”) i „Sport 
powszechny otwarty dla kobiet – pozwól
my im działać” (Fundacja V4sport) – pro
jekt realizowany jest z funduszy europej

skich, jego realizacja zakończy się w 2016 
roku.

Jak oceniono realizację zadań przedsta
wionych powyżej? Zacznijmy od szko
leń spor towych. Według oceny kadry 
szkoleniowej i trenerów klubowych 

za kła dane cele szkoleniowe zostały osią
gnięte. Wysoko oceniono poziom spor
towy zawodników Zrzeszenia szkolo
nych na centralnych zgrupowaniach. 
Potwierdzeniem tego są czołowe lokaty 
naszych zawodników na takich imprezach 
jak Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 
mistrzostwa Polski juniorów i juniorów 
młodszych oraz mistrzostwach Zrzeszenia 
LZS. Zgrupowania odbyły się już tra
dycyjnie w następujących dyscyplinach 
– zapasy, kolarstwo, lekkoatletyka, podno
szenie ciężarów, łucznictwo i tenis stoło
wy. Obozy i zgrupowania lokalizowano w 
ośrodkach zapewniających zawodnikom 
możliwości specjalistycznego treningu, 
właściwego wyżywienia i odpoczynku po 
zajęciach.

Istotnym elementem szkolenia zawod
ników jest działalność WLKS i OSSM. W 
2015 roku powołano 235 WLKSów (38 
sportów), w których zgodnie z umową z 
MSiT szkolenie prowadzono było przez 
cały rok. W wyborze WLKS preferowano 
kluby dobrze zorganizowane i współpra
cujące z UKSami i szkołami. Wsparciem 
finansowym objęto 7001 młodych spor
towców, z którymi pracowało 556 instruk
torów i trenerów. W 61 OSSM szkolono 
567 zawodników w 8 sportach, najwięcej 
w lekkoatletyce (178) i kolarstwie (120).

Najlepszym sprawdzianem dla spor
towca i jego trenera jest udział w różnego 
rodzaju zawodach – im wyższe rangą tym 
lepiej. Dlatego też Krajowe Zrzeszenie od 
lat organizuje swoje mistrzostwa. W 2015 
roku zorganizowano 19 imprez central

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS 
w Mistrzostwach KZ LZS w 2015 roku

1. Wielkopolskie – 2373 pkt. 
2.  Lubelskie – 1012,5 pkt.
3. Mazowieckie – 963,5 pkt.
4.  Zachodniopomorskie – 917 pkt.
5. Kujawskopomorskie – 881 pkt.
6.  Łódzkie – 825 pkt.
7. Lubuskie – 654 pkt.
8. Podlaskie – 626 pkt.
9. Dolnośląskie – 527,5 pkt.

10. Warmińskomazurskie – 498 pkt.
11. Pomorskie – 379,5 pkt.
12. Małopolskie – 322,5 pkt.
13. Opolskie – 221,5 pkt.
14. Śląskie – 217 pkt.
15. Świętokrzyskie – 172 pkt. 
16. Podkarpackie – 47 pkt.

Krajowe Zrzeszenie L ZS

12 grudnia 2015 roku spotkamy się w Warszawie, by podsumować osiągnięcia sportowe naszych klubów i wojewódzkich 
Zrzeszeń, poinformujemy o realizacji zadań powierzonych Krajowemu Zrzeszeniu LZS przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 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”. Jedno jest natomiast pewne, przyszły rok, będzie dla 
Zrzeszenia wyjątkowy – obchodzić bowiem będziemy 70-lecie działalności i w maju odbędzie się XVIII Krajowy Zjazd Delegatów.

P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 15
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Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu 
młodzieżowego analizujemy od 1998 roku. 
Przedstawiane poniżej podsumowanie osią
gnięć klubów Zrzeszenia LZS w sporcie 
młodzieżowym służy porównaniu wyników 
i obrazuje jak zmieniła się sytuacja na prze
strzeni lat, w których Zrzeszenie realizuje 
przyjęty w 1997 roku program rozwoju 
sportu w środowisku wiejskim. Analizując 
te wyniki, można jednoznacznie stwier
dzić, że dofinansowanie przez MSiT zadań 
związanych z rozwojem i upowszechnia
niem sportu młodzieżowego ma ogromny 
wpływ na jego rozwój, na popularyzację 
nowych dyscyplin w środowisku działania 
LZS. Pokazuje także, że przyjęty i konse
kwentnie realizowany przez Zrzeszenie LZS 
system rozwoju i upowszechniania sportu w 
ramach realizowanych programów OSSM, 
WLKS, mistrzostw i centralnych zgrupo
wań, wspieranych środkami Ministerstwa 
Sportu i Turystyki przynosi efekty i prze
kłada się na pracę klubów, umożliwiając 
tysiącom młodzieży z LZS udział w sys
temie współzawodnictwa prowadzonego 
przez związki sportowe. Szczególnie jest to 
widoczne w dyscyplinach tradycyjnych i 
popularnych w środowisku wiejskim – sta
nowią one bardzo wysoką wartość w całym 
polskim sporcie, co pokazuje ich procento
wy udział w nich. 

Przypomnijmy, że 1998 roku w systemie 
sklasyfikowano 364 naszych klubów, w 2015 
– 712 klubów, punktów w 1998 r. zdoby
liśmy 13 592 pkt., w 2015 r. – 33 789 pkt. 

Jak widać liczba klubów wzrosła o 100% a 
punktów o 250%. 

Na przestrzeni minionych 16 lat rozsze
rzyła się liczba dyscyplin objętych współ
zawodnictwem krajowym, Zrzeszenie rów
nież poszerzyło liczbę dyscyplin, w których 
szkolona jest młodzież. Oznacza to, że śro
dowisko LZS otwarte jest na nowe sporty a 
młodzież jest chętna do ich uprawiania.

Warto w tym miejscu przytoczyć dane 
z podsumowania z 1997 roku. Wtedy w 
systemie naliczano punkty w 51 sportach, 
Zrzeszenie punktowało zaledwie w... 23. W 
tym roku punkty zdobywaliśmy w 58 spor
tach, na 73 uwzględnione we współzawod
nictwie. Nasze kluby nie zdobyły punktów 
m.in.: w golfie, wioślarstwie, snowbordzie, 
piłce wodnej czy łyżwiarstwie figurowym.

Kluby i dyscypliny

Dorobek 2015 roku to: 33 789,65 pkt. 
zdobytych przez 712 klubów w 58 sportach. 
I od trzech lat trzymamy ten sam poziom. 

Wkład Zrzeszenia w dorobek punkto
wy sportu młodzieżowego w 58 dyscypli
nach wynosi 22,55% i jest podobny jak w 
poprzednich latach – zawodnicy z klubów 
LZS zdobywają prawie co czwarty punkt.

W 9 dyscyplinach tzw. wiodących (kolar
stwo, podnoszenie ciężarów, łucznictwo, 
tenis stołowy, zapasy K i M, lekkoatlety
ka, narciarstwo kl.) kluby LZS zdobywają 
ponad 67% punktów. Wkład procentowy 
klubów LZS w dorobek dyscyplin zwanych 

wiodącymi w Zrzeszeniu w roku bieżą
cym wyniósł: w zapasach K – 81,88%, w 
kolarstwie – 74,85%, w zapasach st. wol. M 
– 68,38 %, w łucznictwie – 57,23%, w pod
noszeniu ciężarów – 68,41%, w zapasach st. 
kl. – 55,14 %, w tenisie stołowym – 42,99%, 
w lekkiej atletyce – 39,46%, w narciarstwie 
klasycznym – 55,14%. 

Ilościowy udział klubów w liczbie punk
tujących ogółem w tych dyscyplinach jest 
również wysoki i wynosi od ponad 40% do 
ponad 68%. 

Na liście 200 najlepszych klubów w Polsce 
znalazły się w 2015 r. –  53 kluby, zaś w 
pierwszej setce – 20 klubów. Najwyżej pla
sują się: ALKS Stal Grudziądz – 11 miej-
sce, KS Podlasie Białystok – 13, KS Agros 
Zamość – 14, WLKS Nowe Iganie – 25, 
KS Sobieski Poznań – 40, do pierwszej 
„50” weszły jeszcze KK Ziemia Darłowska 
Darłowo – 42 i UKS Jedynka Kórnik – 48 
miejsce.

Klasyfikacja wojewódzka

W klasyfikacji Zrzeszenia zwyciężyło 
województwo wielkopolskie, w którym 89 
klubów w 35 dyscyplinach zdobyło 4545,83 
pkt., co stanowi 28,14% punktów wnie
sionych w dorobek województwa, drugie 
miejsce zajęło województwo lubelskie, w 
którym 57 klubów w 27 dyscyplinach zdo
było 4075,98 pkt., co stanowi 57,85% pkt. 
wniesionych w dorobek województwa, trze
cie miejsce województwo dolnośląskie w 

nych, w tym 16 mistrzowskich w 9 spor
tach. Łącznie wzięło w nich udział 3773 
uczestników, w tym 529 organizatorów.

W ramach mistrzostw prowadzone 
jest współzawodnictwo wojewódzkich 
zrzeszeń. W 2015 roku pierwsze miejsce 
zajęło w nim woj. wielkopolskie, które 
uzyskało 2373 pkt., drugie miejsce zajęło 
woj. lubelskie – 1012,5 pkt., na trzecim 
miejscu uplasowało się woj. mazowiec-
kie z 963,5 punktami.

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

powszechnego szczegółowo pisaliśmy na 
łamach „Wiadomości Sportowych” i na 
naszej stronie internetowej. Warto tylko 
przypomnieć, że imprezy te zostały zorga
nizowane przez pracowników, działaczy i 
wolontariuszy Krajowego Zrzeszenia LZS 
oraz jednostek wojewódzkich przy współ
pracy samorządów różnych szczebli. 

Kontynuowane były projekty zreali
zowane po raz pierwszy w 2014 roku 
związane z aktywnością fizyczną osób 
starszych i profilaktyką prozdrowotną – 
szkolenia animatorów „Aktywny senior”, 

imprezy „Bądź aktywny – Trzymaj wagę”. 
Od kilku lat Krajowe Zrzeszenie LZS 

współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Dzięki środkom finanso
wym uzyskiwanym z tej instytucji wspie
rane są nasze działania w obszarze tury
styki. W 2015 roku ministerstwo dofinan
sowało 9 z naszych 11 imprez centralnych 
oraz wspomogło imprezy organizowane w 
szkołach rolniczych.

Krajowe Zrzeszenie LZS
P o d s u m o w a n i e  r o k u  2 0 15

Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu 
młodzieżowego w 2015 roku 

Od sprawnej identyfikacji sportowych talentów, od objęcia odpowiednio wcześnie opieką szkoleniową najbardziej uzdolnionej młodzieży zależą przyszłe 
sukcesy reprezentantów Polski na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.
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Kolarstwo
1. ALKS Stal Grudziądz  
2. KK Ziemia Darłowska Darłowo
3. UKS Jedynka Kórnik
Lekkoatletyka
1. KS Podlasie Białystok  
2. UKS Orkan Środa Wlkp. 
3. ZLKL Zielona Góra
Łucznictwo
1. LKS Łucznik Żywiec  
2. KS Obuwnik Prudnik
3. UKS Talent Wrocław
Narciarstwo klasyczne
1. LKS Poroniec Poronin 
2. LKS Witów Mszana Górna 
3. NKS Trójwieś Bieskidzka
Podnoszenie ciężarów
1. CLKS Mazovia Ciechanów  
2. LKS Budowlani Nowy Tomyśl 
3. LKS Dobryszyce
Sumo
1. LKS Spartakus Pyrzyce
2. WLKS Nowe Iganie
3. KS Sobieski Poznań
Taekwondo olimpijskie
1. SKS Start Olsztyn
2. ULKSW Pomorze Świnoujście
3. ULKS Borne Sulinowo

Tenis stołowy
1. GLKS Nadarzyn 
2. LUKS Chełmno 
3. KS Galaxy Białystok
Zapasy kobiet
1. MKS Cement Gryf Chełm  
2. KS Sobieski Poznań 
3. WLKS Nowe Iganie
Zapasy styl wolny M
1. AKS Białogard 
2. LKS Mazowsze Teresin 
3. LMKS Krasnystaw
Zapasy styl klasyczny
1. AKS Piotrków Trybunalski  
2. KS Sobieski Poznań
3. GKS Cartusia Kartuzy
Badminton
UKS Hubal Białystok
Biathlon
BLKS Żywiec
Boks
KKB Rushh Kielce
Hokej na trawie M
LKS Gąsawa
Jeździectwo
SKJ Sopot
Kajak polo
MOSW Choszczno

Kajakarstwo klasyczne
UMKS Zryw Wolsztyn
Kajakarstwo slalomowe
LKK Drzewica
Piłka nożna K
KKPK Medyk Konin
Piłka ręczna M
MKS Padwa Zamość
Piłka siatkowa K
MKS Świdnica
Piłka siatkowa M
MLKS Volley Gubin
Sporty saneczkowe
UKS Nowiny Wielkie
Sporty wrotkarskie
TUKS Roztocze Tomaszów 
Lubelski
Szachy
MUKS Stoczek 45 Białystok
Taekwondo ITF
KS Dragon Janów
Unihokej
MLUKS Jedynka Trzebiatów
Żeglarstwo
WKŻ Wolsztyn

którym 75 klubów w 36 dyscyplinach sportu 
zdobyło 2663,33 pkt., co stanowi 19,57% 
wkładu w dorobek województwa.

W porównaniu z rokiem 2014, na dwóch 
pierwszych miejscach nie zaszły zmiany. 
W 2015 roku województwo dolnośląskie 
zepchnęło z podium woj. mazowieckie.

Natomiast w klasyfikacji generalnej woje
wództw w systemie sportu młodzieżowego 
pierwsze miejsce zajęło woj. mazowieckie, 
drugie wielkopolskie a trzecie śląskie.

Inne dane

Zawodnicy Zrzeszenia LZS w roku 2015 
punktowali dla 284 powiatów na sklasyfi
kowanych ogółem 362, oraz 486 gmin na 
ogółem sklasyfikowanych 877, co stanowi 
55,42%. 

W 12 województwach w ponad 50% gmin 
punktowały kluby LZS, np. w woj. lubelskim 
najwięcej punktów zdobyła gmina Zamość, 
w podlaskim gmina Białystok, w pomor

skim Kartuzy, w wielkopolskim Wolsztyn, w 
zachodniopomorskim Darłowo, w lubuskim 
Gorzów Wlkp.

Dorobek poszczególnych kategorii wie
kowych w Zrzeszeniu LZS wygląda nastę
pująco: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
– 25,55%, Mistrzostwa Polski Juniorów 
– 28,68%, Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych (w tym Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży) – 23,60%, Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików – 22,14%. Te 
wskaźniki świadczą o równomiernej pracy 
szkoleniowej klubów LZS ze wszystkimi 
kategoriami wiekowymi. W przeciwieństwie 
do klubów AZS, gdzie najwięcej punktów 
zdobywają młodzieżowcy.

Uzyskiwanie wyżej przedstawionych 
wyników jest możliwe dzięki oddanej pracy 
szkoleniowców, zaangażowaniu działa-
czy klubowych oraz środkom finansowym 
kierowanym do naszego środowiska przez 
MSiT i samorządy lokalne. Dziękujemy!

Wyniki Współzawodnictwa 
Wojewódzkich Zrzeszeń LZS w sporcie 
młodzieżowym w 2015 roku

1. Wielkopolskie – 4545,83 pkt.
2. Lubelskie – 4075,98 pkt.
3. Dolnośląskie – 2663,33 pkt.
4. Mazowieckie – 2659,35 pkt.
5. KujawskoPomorskie – 2540,92 pkt.
6. Zachodniopomorskie – 2450,61 pkt.
7. Podlaskie – 2244,59 pkt.
8. Śląskie – 2123,88 pkt.
9. Łódzkie – 1940,00 pkt.

10. WarmińskoMazurskie – 1607,10 pkt.
11. Lubuskie – 1548,72 pkt.
12. Małopolskie – 1437,09 pkt.
13. Pomorskie – 1277,85 pkt.
14. Opolskie – 1135,61 pkt.
15. Świętokrzyskie – 928,00 pkt.
16. Podkarpackie – 610,79 pkt.

wyróżnione kluby Zrzeszenia LZS w 2015 roku
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ajlepsze kluby w dyscyplinach wiodących

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, nazywamy je wiodącymi. Do nich należy: kolarstwo, lekkoatletyka, 
łucznictwo, narciarstwo klasyczne, podnoszenie ciężarów, zapasy kobiet, zapasy mężczyzn styl wolny i klasyczny oraz tenis 
stołowy. Łącznie w tych sportach nasze kluby zdobyły 22 609 punktów, najwięcej lekkoatletyka, kolarstwo i podnoszenie ciężarów. 
Absolutnym liderem są jednak zapasy kobiet, w których zdobyliśmy nieco ponad 1700 punktów, ale pozostałe kluby zdobyły 
tylko 377 punktów! Poniżej przedstawiamy te sporty i najlepsze kluby. Wiele z nich od lat plasuje się na czołowych miejscach 
we współzawodnictwie młodzieżowym. Za ich osiągnięcia podziękujemy im na podsumowaniu osiągnięć sportowych LZS na 
spotkaniu w Warszawie 12 grudnia. Poza wymienionymi dyscyplinami wiodącymi dorobek ponad 1000 punktów uzyskały jeszcze 
sumo i taekwondo olimpijskie, odradza się także popularna niegdyś w Zrzeszeniu dyscyplina – boks. 14 klubów punktujących w 
tym sporcie zdobyło 555,5 pkt. 

Zrzeszenia LZS w 2015 roku

Kolarze z naszych klubów wnieśli w 
dorobek tej dyscypliny 74,85 procent 
punktów, a udział ilościowy klubów 
wy niósł 56,30 procent. Dorobku medalo
wego tego sport na zawodach najwyż
szej rangi w kraju na torze i szosie, w 
przełajach i MTB nie udało się nam 
dokładnie policzyć, ale nie pomylimy się 
jeśli napiszemy, że wynosi on ponad sto. 
Tylko na Mistrzostwach Polski Juniorów 
i Młodzieżowców na torze kolarze z 
na szych klubów zdobyli 50 medali (na 60 
moż liwych do zdobycia). 

4 grudnia 2015 roku na torze kolarskim 
w Pruszkowie odbyła się Gala Kolarska 
podsumowująca sezon 2015 z udziałem 
wiceministra Sportu i Turystyki Ryszarda 
Szustera. Wyróżniono na niej ponad 40 
kolarzy z klubów Zrzeszenia.

Najlepszymi klubami w tym sporcie 
są: ALKS Stal Grudziądz, KK Ziemia 
Darłowska Darłowo i UKS Jedynka 
Kórnik. 

Zdecydowanym liderem jest ALKS Stal 
Grudziądz, od lat najlepszy kolarski klub 
naszego Zrzeszenia. W tym roku zgroma
dził 651,1 pkt., najwięcej z Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski (317,61 pkt.). A oto 
niektóre sukcesy zawodników tego klubu. 
Na OOM w kolarstwie torowym zawod
niczki „Stali” zdobyły 4 medale – srebro 
w wyścigu drużynowym i drużynowym 

sprincie oraz brąz w keirinie Dominika 
Ciarkowska i w omnium Julia Szyszka. 
Brązowy medal MPJ na szosie w jeź
dzie indywidualnej na czas wywalczy
ła Nikola Różyńska. W Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski na torze juniorów 
i U23 kolarze z Grudziądza zdobyli 15 
medale w tym: 4 złote, 3 srebrne i 8 brązo
wych. Złoto wywalczyli – w sprincie dru
żynowym Mateusz Lipa, Mateusz Rudyk, 
Piotr Stanisławek, Mateusz Rudyk w keiri
nie, Urszula Łoś w sprincie i Mateusz 
Nowak w omnium – wszyscy w katego
rii U23. Prezesem klubu jest Eugeniusz 
Grynda.

Drugi najlepszy klub Zrzeszenia w ko 
lar stwie to KK Ziemia Darłowska Dar
łowo, który zdobył 381,63 punkty, naj
więcej w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski (249,25). Darłowo słynie przede 
wszystkim z pięknych, młodych kolarek. 
W tym roku ich plon medalowy jest też 
okazały. Na OOM na torze dziewczęta 
zdobyły 4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy 
medal. M.in.: mistrzynią Polski w keirinie 
został Patrycja Seremak, srebro zdoby
ła Nikola Sibiak, w omnium srebro dla 
Kariny Topolskiej, złoto dla Nikoli Sibiak, 
a srebro dla Pameli Danilczuk. Daria 
Pikulik został mistrzynią Polski juniorek 
w jeździe na czas oraz zdobyła srebrny 
medal ze startu wspólnego. To był zna

komity rok dla tej juniorki – medale w 
kraju i zagranicą. W mistrzostwach Polski 
juniorek na torze Daria został mistrzynią 
w omnium i to nie jedyny jej medal na 
tych zawodach (dołożyła jeszcze złoto 
w sprincie drużynowym i wyścigu dru
żynowym). Kolarki z Darłowa zdobyły 
na tych mistrzostwach, a były to także 
mistrzostwa U23 – 6 złotych, 4 srebrne i 
dwa brązowe medale. Prezesem klubu jest 
Eugeniusz Adamów.

Trzeci klub to UKS Jedynka Kórnik, 
który zgromadził 355,28 pkt, najwięcej 
w MMP – 307,20 punktów. W tym klu
bie wychowała się jedna z najlepszych 
polskich kolarek Katarzyna Pawłowska. 
Klub od wielu lat jest kuźnią talentów 
kolarskich. Jednym z nich jest Weronika 
Humelt, która w tym roku zdobyła trzy 
złote i trzy srebrne medale w mistrzo
stwach Polski na szosie i torze. A oto 
zdobycze medalowe innych zawodników 
klubu – w OOM na torze brąz w wyścigu 
drużynowym, złoto w wyścigu druży
nowym kobiet U23 na MMP, na tych 
samych mistrzostwach Patryk Rajkowski 
wygrał sprint i zdobył brąz w keirinie, 
Nikol Płosaj wygrała omnium. Prezesem 
klubu jest Robert Taciak.

Dorobek powyżej 100 punktów miało 
jeszcze 10 klubów. Dla Zrzeszenia punk
towało w sumie 76 klubów.

Kolarstwo  Kolarstwo Kolarstwo 
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Lekkoatleci z naszych klubów wnie
śli w dorobek tej dyscypliny 39,46 pro
cent punktów, a udział ilościowy klubów 
wyniósł 41,95 procent. W dorobku me da
lowym na zawodach najwyższej ran gi w 
kraju zdobyli 149 medali – na OOM 48 
medali, na MMM 33 medale, na MPJ 43 
medale i na MMP 25 medali.

Najlepszymi klubami w tym sporcie są: 
KS Podlasie Białystok, UKS Orkan Środa 
Wielkopolska i ZLKL Zielona Góra. 

Zdecydowanym liderem jest KS Podlasie 
Białystok, które zgromadziło ponad 600 
punktów. Klub z Białegostoku najwię
cej punktów zdobył w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski – 253. W 2015 roku 
zawodnicy z „Podlasia” zdobyli na wymie
nionych wyżej mistrzostwach, które 
odbyły się we wrześniu w Białymstoku 2 
złote (Katarzyna Rutkowska w biegu na 
5000 m, Ewa Korniluk w skoku w dal), 3 
srebrne (Karolina Markiewicz w skoku w 
dal, Sandra Malinowska w rzucie młotem, 
sztafeta kobiet 4x100) i 2 brązowe meda
le (Daria Zabawska w rzucie dyskiem, 
Karolina Markiewicz w trójskoku). Na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
medale dla „Podlasia” zdobyli: srebro 
Karolina Łozowska – 400 m, Mateusz 

Wielgus – 2000 m z przeszkodami, brąz 
Marlena Gola – 200 m. Na Mistrzostwach 
Polski Juniorów ten medalowy plon 
wyniósł łącznie 7 medali: złoto zdobyli 
Artur Wasilewski na 100 m i Klaudia 
Kardasz w pchnięciu kulą, srebro Paweł 
Suproń – 110 ppł i Bartosz Chojnowski 
– skok w dal oraz sztafeta 4x400 m, brąz 
Mateusz Strzeszewski w rzucie oszczepem 
i sztafeta 4x100 m.

Drugi najlepszy klub Zrzeszenia to 
UKS Orkan Środa Wielkopolska – jego 
plon punktowy to nieco ponad 206 pkt. 
Najwięcej punktów zdobyli dla tego klubu 
juniorzy. Srebro na MMP zdobyli Mariusz 
Baszczyński w skoku wzwyż i Wojciech 
Zieliński w chodzie na 20 km. Na OOM 
złoto na 100 i 200 m zdobył Adrian 
Wesela, na mistrzostwach młodzików 
złoty medal w biegu na 300 m zdobyła 
Sara Neumann, brązowe medale w kuli 
i w rzucie dyskiem wywalczył Wojciech 
Marok. Na mistrzostwach juniorów 
Marcin Wrotyński był trzeci w pchnięciu 
kulą, złoty medal zdobyła sztafeta 4x100, 
a brązowy 4x400 m.

24 października „Orkan”, na uroczy
stej gali, podsumował swoje tegoroczne 
osiągnięcia. W 2015 roku na wszystkich 

imprezach mistrzowskich zawodnicy 
UKS „Orkan” zdobyli 14 medali. O suk
cesach swoich zawodników mówił prezes 
i trener klubu – Władysław Kaczor. Na 
gali oprócz zawodników i trenerów było 
także wielu gości, w tym przewodniczący 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusz 
Tomaszewski, który wręczył 8 lekkoatle
tą odznaki „Za zasługi w rozwoju LZS 
Województwa Wielkopolskiego”.

Trzecie miejsce zajął ZLKL Zielona 
Góra. Dorobek punktowy to 205 pkt – 
najwięcej w mistrzostwach Polski junio
rów. Największy sukces z zawodników 
tego klubu osiągnęła Iga Jastrzębska, 
zdobywając na OOM w biegu na 1500 
m brązowy medal. Do czołowych mło
dych zawodników klubu należą: Dawid 
Kapała i Mateusz Fórmański (400 m), 
Agnieszka Stachowiak (długie dystanse), 
Paweł Puczko (skok o tyczce), Mateusz 
Bak (800 i 1500 m).

Klub lekkoatletyczny ZLKL Zielona 
Góra już od 50 lat szkoli dzieci i mło
dzież. Prezesem klubu jest Stanisław 
Tomczyszyn.

W lekkiej atletyce punktowało dla 
Zrzeszenia 146 klubów. Wynik między 
200 a 100 pkt uzyskało jeszcze 15 klubów.

Łucznicy z naszych klubów wnie
śli w dorobek tej dyscypliny 57,23 pro
cent punktów, a udział ilościowy klu
bów wyniósł 40 procent. W dorobku 
me dalowym na zawodach najwyższej 
rangi w kraju zdobyli 43 medale – 24 na 
mistrzostwach juniorów i U23, 10 na 
Mistrzostwach Młodzików i 9 na OOM.

Najlepsze kluby Zrzeszenia w tym spo
rcie to: LKS Łucznik Żywiec, KS Obuwnik 
Prudnik i UKS Talent Wrocław.

LKS Łucznik Żywiec zdobył 256,75 
punktów, najwięcej jego najmłodsi za wo
dnicy – 113. Na mistrzostwach juniorów 
Sylwia Zyzańska zdobyła srebrny medal, 
brązowy medal „wystrzelała” juniorska 
drużyna mężczyzn. Na mistrzostwach 
Polski młodzików srebrny medal wywal
czyła Karolina Jurasz a brązowy Filip 
Łazowski. Srebrny medal zdobyła dru

żyna w składzie: Filip Łazowski, Adam 
Wojtala, Paweł Wolny. Brązowy medal na 
OOM zdobył Oskar Kasprowski, wśród 
dziewcząt najlepsza była Gloria Juszczuk, 
która wraz z Pauliną Adamczyk, Wioletą 
Długoszek i Natalią Gumińską zdobyła 
jeszcze brązowy medal drużynowo.

Drugie miejsce zajął KS Obuwnik 
Prudnik – 204,42. Dla tego klubu naj
więcej punktów zdobyli młodzieżowcy. 
Srebrny medal w tej kategorii wieko
wej na mistrzostwach zdobyła Milena 
Barakońska a brązowy Katarzyna Kielec. 
Brązowy medal zdobył mikst, w składzie 
Milena Barakońska i Grzegorz Kobyliński. 
Złoty medal zdobyła też drużyna kobiet. 
Na mistrzostwach juniorów złoto wywal
czył Kasper Helbin a drużyna juniorek 
zdobyła brązowy medal. Złoty medal na 
OOM zdobyła drużyna chłopców w skła

dzie: Konrad Kłębek, Kacper Baurowicz, 
Damian Suchiński i Jędrzej Hoffmann.

Trzecie miejsce w tym sporcie zajął 
UKS Talent Wrocław zdobywając 163,67 
punktów, najwięcej zdobyli młodzieżow
cy i młodzicy. Wśród młodzieżowców 
brązowy medal zdobył Paweł Marzec, 
srebrny medal wywalczył mikst (Paweł 
Marzec i Anna Huk), złoty medal zdoby
ła drużyna mężczyzn. Na mistrzostwach 
młodzików brązowy medal wywalczył 
Bartosz Bątkiewicz (młodzik starszy), 
złoto wywalczyła drużyna młodzików 
starszych a brązowy medal młodziczki 
starsze. Na OOM złoty medal drużynowo 
zdobyły dziewczęta.

Ponad 100 punktów zdobyły jeszcze 
tylko dwa klubu – KS Stella Kielce i KS 
Społem Łódź. Dla Zrzeszenia punktowało 
30 klubów.

Łucznictwo  Łucznictwo Łucznictwo 

Lekkoateletyka  Lekkoateletyka Lekkoateletyka 
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Zawodnicy uprawiający podnosze
nie ciężarów w naszych klubów wnie
śli w dorobek tej dyscypliny 68,41 pro
cent punktów, a udział ilościowy klubów 
wyniósł 57,32 procent. Plon medalowy na 
najważniejszych zawodach to 122 medale 
– 38 na mistrzostwach młodziczek i mło
dzików, na młodzieżowych mistrzostwach 
17, na mistrzostwach juniorów 32 i na 
OOM 35.

Najlepszymi klubami w tej dyscyplinie 
w naszym Zrzeszeniu są: CLKS Mazovia 
Ciechanów, LKS Budowlani Nowy 
Tomyśl i LKS Dobryszyce.

CLKS Mazovia Ciechanów zdobyła 
245,50 punktów, najwięcej bo 116,6 w 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. 

Na tych mistrzostwach złote medale 
zdobyli: Patryk Słowikowski (77 kg) i 
Jarosław Samoraj (105 kg), srebrny medal 
wywalczył Damian Szczepanik (85 kg), 
brązowe Natalia Kraszewska (58 kg) i 
Janusz Kaszewski (62 kg). A oto zdobycze 
medalowe najmłodszych „ciężarowców” 
– srebro wywalczyła Paulina Rutkowska 
(58 kg), złoto dla Mileny Rutkowskiej 
(63 kg), złoto Patryk Bęben (77 kg), sre
bro dla Jakuba Zawadki (77 kg). Medali 
juniorów było 5 – złoto w kat. 63 kg 
Izabela Wróblewska, srebro w tej samej 
kategorii Hanna Sobczyk, srebrno w kat. 
75 kg zdobyła też Sylwia Niesłuchowska 
oraz Łukasz Słowikowski w kat. 62 kg, 
w kat. 85 kg brąz dla Mateusza Sowy. Na 

OOM w wadze 58 kg pewnie wygrała 
8. zawodniczka tegorocznych mistrzostw 
świata do lat 17 Aleksandra Pepłowska, 
brązowy medal w kat. 63 kg dla Dominiki 
Tomkowskiej i dla Mateusza Gralczyka w 
kat. 56.

Drugi z klubów LKS Budowlani Nowy 
Tomyśl zdobył 158 punktów, najwię
cej na mistrzostwach juniorów. Na tych 
ostatnich mistrzostwach srebrne meda
le zdobyli Paulina Kudłaszyk (48 kg) 
i Radosław Jarnuta (+105 kg), brąz w 
kat. 69 kg wywalczyła Marta Wesoła. Na 
mistrzostwach młodzików 4 medale – 
złoto Sylwia Miczyńska (+69 kg), brąz dla 
Zuzanny Olsztyńskiej (+69 kg), srebro 
zdobyła Natalia Kudłaszyk (48 kg). Złoto 

Nasze kluby wniosły w dorobek tej 
dyscypliny 55,46 procent punktów, a 
udział ilościowy klubów wyniósł 38,10 
procent. Dokładnego dorobku medalo
wego naszych klubów nie udało nam 
się policzyć, ale warto zauważyć, że na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
sportach zimowych, zawodnicy z naszych 
klubów zdobyli łącznie 72 medale, a star
towaliśmy tylko w 8 dyscyplinach: w nar
ciarstwie klasycznym (biegi), curlingu, 
łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie krót
kim (short track), saneczkarstwie, biath
lonie, skokach narciarskich i kombinacji 
norweskiej.

W trójce najlepszych klubów w tej 
dyscyplinie znaleźli się: LKS Poroniec 
Poronin, LKS Witów Mszana Górna i 
NKS Trójwieś Beskidzka.

LKS Poroniec Poronin zdobył 250,5 
punktów, najwięcej wywalczyli dla klubu 
młodzieżowcy i juniorzy (ponad 75%). 
To jeden z najstarszych klubów w naszym 

Zrzeszeniu Powstał w 1947 roku, a jego 
zawodnikiem był przez lata Kamil Stoch. 
Oto niektóre tegoroczne zdobycze meda
lowe klubu. Na MMP cztery medale zdo
był Andrzej Pradziad – złoto na 10 km styl 
dowolny, srebrny medal na 5 km w stylu 
klasycznym, brązowy w sprincie tą samą 
techniką i złoto w biegu łączonym. Junior 
młodszy Daniel Mąka zdobył srebrny 
medal w kombinacji norweskiej oraz złoty 
w sprincie drużynowym. OOM – srebro 
w sprincie i na 5 km klasyk, brąz na 7,5 
km dowolny wywalczyła Justyna Pradziad 
wśród juniorek B, srebro w sztafecie sprin
terskiej juniorów A zdobyli Michał Lańda 
i Kacper Antolec. Junior Michał Gut
Chowaniec zdobył złoto na małej skoczni 
i w drużynie sprinterskiej oraz srebro na 
dużej skoczni w kombinacji norweskiej. 
Paweł Gut zdobył srebrny medal w sko
kach na dużej skoczni. 

Drugie miejsce zajął LKS Witów Mszana 
Górna zdobywając 183 punkty. Najwięcej 

bo 120 zdobyli młodzieżowcy. Na MMP 
Anna Rucka była trzykrotnie czwarta, 
Patrycja Wąchała piąta a Edyta Zięba – 
siódma. Drużynowo Mszana Górna zajęła 
II miejsce. Na OOM srebro w biegu na 7,5 
km zdobyła Klaudia Kołodziej juniorka B.

Trzecie miejsce zajął NKS Trójwieś 
Beskidzka zdobywając 176,5 pkt., najwię
cej zdobyli juniorzy i juniorzy młodsi, nie 
punktowali młodzieżowcy. W rankingu 
PZN klub w biegach narciarskich junior
skich zajmuje pierwsze miejsce. Oto nie
które tylko sukcesy klubu w tym roku. Na 
OOM zawodnicy zdobyli 10 medali, m.in. 
złote medal indywidualnie wywalczyli 
Agata Warło (2) i Wojciech Fojcik, dwa 
medale srebrne zdobył Mateusz Haratyka, 
a brąz Anna Łacek.

Powyżej 100 punktów zdobyły jeszcze 3 
kluby – MULKS Grupa Oskar Tomaszów 
Lub., SSR LZS Sokół Szczyrk i LKS 
Klimczok Bystra. W sumie dla Zrzeszenia 
punktowało 16 klubów.

ajlepsze kluby w dyscyplinach wiodących
Zrzeszenia LZS w 2015 rokuN

Narciarstwo  Narciarstwo Narciarstwo 

Podnoszenie ciężarów Podnoszenie ciężarów



g r u d z i e ń  2 0 1 5 g r u d z i e ń  2 0 1 5 9

W zapasach kobiet Zrzeszenie LZS to 
prawdziwa potęga. Nasze kluby wnio
sły w dorobek tej dyscypliny 81,88 pro
cent punktów, a udział ilościowy klubów 
wyniósł 68,60 procent. Dorobek medalo
wy z zawodach najwyższej rangi w kraju 
wyniósł 100 medali – 25 medali zdobyły 
na mistrzostwach Polski młodziczki, 21 
kategoria młodzieżowa, 23 juniorki i 31 
uczestniczki OOM.

Najlepsze kluby w tej dyscyplinie to: 
MKS Cement Gryf Chełm, KS Sobieski 
Poznań i WLKS Nowe Iganie. 

W przyszłym roku sekcja zapaśnicza w 
Chełmie obchodzić będzie 50lecie istnie
nia, jej twórcą był nauczyciel wf Janusz 
Golik. Na początku w Chełmie królowały 
zapasy męskie, najbardziej znani zawod
nicy to Andrzej Głąb (wicemistrz olim
pijski z Seulu) i bracia Jabłońscy – Piotr 
i Dariusz (ten pierwszy to trzykrotny 
olimpijczyk). Sekcja żeńska powstała na 
początku lat 90tych XX wieku.

W tym roku klub zdobył 233,4 pkt. 
Najwięcej zdobyły juniorki – 89,40. 
Medale na tych mistrzostwach wywalczy
ły: złoto Monika Świeczak (51 kg) i Beata 
Federowicz (63 kg), srebro Katarzyna 
Pękała (44 kg), Aneta Skomorucha 
(59 kg) i Anna Urbanowicz (72 kg), 
brąz Monika Misiura (55 kg) i Dorota 
Struszewska (59 kg). Na MMP złoto zdo
była Karolina Krawczyk (60 kg), srebro 
Ilona Sobczyńska (53 kg), a brąz Karolina 
Wieczerza (60 kg) i Klaudia Szczepańska. 
Na OOM cztery brązowe medale zdoby
ły: Dorota Kopyść (46 kg), Aleksandra 
Łysomirska (52 kg), Patrycja Dudek (60 
kg) i Marlena Kister (70 kg).

KS Sobieski Poznań uzyskał 120,5 pkt. 
Najwięcej punktów przysporzyły mu 
zawodniczki w kategorii młodzieżowej. 
Na tych mistrzostwach złoto zdobyła w 
wadze 75 kg Karolina Nogaj, na OOM 
zawodniczki z Poznania wywalczyły dwa 
srebrne medale – Anna Nowak (46 kg) i 

Weronika Szukała (60 kg) a na mistrzo
stwach juniorek jeden medal – brąz 
Barbara Knop (48 kg).

Klub z woj. mazowieckiego WLKS 
Iganie Nowe zdobył 114 punktów. 
Najwięcej przysporzyły mu (41 pkt.) 
juniorki młodsze. Na OOM brązowy 
medal zdobyła Katarzyna Pachnik, na 
mistrzostwach młodzieżowych srebro 
wywalczyła Monika Michalak (60 kg), 
brąz Jolanta Tkaczuk (60 kg).

Tylko te trzy kluby zdobyły powyżej 100 
pkt. Dla naszego Zrzeszenia punktowało 
59 klubów.

Nasze kluby wniosły w dorobek tej dys
cypliny 42,99 procent punktów, a udział 
ilościowy klubów wyniósł 41,04 procent. 
Dorobek medalowy nie jest imponujący. 
Najwięcej nasze kluby zdobywają w kate
gorii młodzieżowej, najmniej wśród mło
dzików. Na OOM zawodnicy z naszych 
klubów zdobyli 12 medali – 6 złotych, 3 
brązowe i 3 srebrne. Choć tenis stołowy 
jest ciągle popularną dyscypliną na wsi 
i małych miasteczkach to coraz więcej 
klubów powstało też w dużych miastach. 
Sport ten zgromadził dla nas łącznie nieco 
ponad 1000 punktów, ale punktowało 71 
klubów. 

W trójce najlepszych w naszym Zrze
szeniu znaleźli się: GLKS Nadarzyn, 

LUKS Chełmno i KS Galaxy Białystok.
GLKS Nadarzyn zgromadził 154,34 

pkt., najwięcej punktów przysporzyli klu
bowi młodzieżowcy, bo aż 119,75, naj
mniej młodzicy. Na MMP zawodnicy z 
Nadarzyna zdobyli dwa brązowe medale 
– w singlu Antoni Witkowski i w deblu 
w parze z Michałem Murawskim. Na 
OOM złoto w deblu wywalczyła Wiktoria 
Ziemkiewicz (w parze z Agatą Zakrzewską 
SCKiS Hals Warszawa). Mikołaj Kiciński 
wywalczył srebrny medal Mistrzostw 
Polski Młodzików w grze podwójnej z 
partnerem z KS Spójnia Warszawa.

Drugi klub LUKS Chełmno zdobył 
92,75% pkt., najwięcej punktów, bo ponad 
połowę zdobyli młodzieżowcy. Na OOM 

Zuzanna Błażejewicz i Agata Szczuka 
zdobyły brązowe medale w drużynie oraz 
w grze podwójnej. Na MMP brązowe 
medale zdobyły indywidualnie Katarzyna 
Nowocin oraz Martyna Dziadkowiec, 
która zdobyła też kolejny brązowy krążek 
w grze podwójnej.

KS Galaxy Białystok zajęło trzecie miej
sce, zdobywając 68 punktów, 52 z nich 
zdobyli młodzieżowcy, nie punktowa
li juniorzy młodsi i młodzicy. Brązowy 
medal w grze podwójnej na MMP zdobył 
Marcin Sankowski w parze z Michałem 
Bańkoszem (Odra Głoska Księginice). 
Klaudia Nawrocka wywalczyła brąz na 
MPJ w grze podwójnej z partnerką z 
Krakowa.

zdobył też Martin Stasik – w kat. 50 kg 
pokonał srebrnego medalistę o... 39 kg! 
Złoty medal na MMP zdobyła Patrycja 
Piechowiak (69 kg).

Trzeci klub to LKS Dobryszyce, gdzie 
trenerem jest Sebastian Ołubek, który 
trenuje również zawodników LKS Omega 

Klesz czów (29. miejsce). Dobryszyce 
zdobyły 138 punktów, w tym najwię
cej w mistrzostwach juniorów młodszych 
(46.5). Ale ogólny plon medalowy to tylko 
4 krążki – na OOM złoto w wadze 63 kg 
zdobyła Sandra Kowalska, a w kat. 62 
kg Kamil Oleśkiewicz, brąz dla Klaudii 

Głąb (+69 kg), na mistrzostwach junio
rów złoty medal zdobyła w kat. 69 kg 
Dorota Kubica.

Klubów, które zdobyły więcej niż 100 
punktów było jeszcze siedem. Dla nasze
go Zrzeszenia w sumie punktowało 47 
klubów.
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Nasze kluby wniosły w dorobek tej dys
cypliny 68,38 procent punktów, a udział 
ilościowy klubów wyniósł 60,19 procent. 
Dorobek medalowy z zawodach najwyż
szej rangi w kraju wyniósł 99 medali – 27 
medali zdobyli na mistrzostwach Polski 
młodzicy, 25 kategoria młodzieżowa, 20 
juniorzy i i 27 uczestniczki OOM.

Najlepsze kluby w zapasach w stylu wol
nym to: AKS Białogard, LKS Mazowsze 
Teresin i LMKS Krasnystaw.

AKS Białogard zdobył 163 punkty. Naj
więcej na Młodzieżowych Mis trzos twach 
Polski – 113 pkt. Złoto na tych mistrzo
stwach wywalczyli Tomasz Ogo nowski 
(61 kg) i Patryk Dublinowski (86 kg), 
srebro zdobył Adrian Czarnecki (97 kg), 
a brąz Dawid Takunow (65kg), Mateusz 
Zyliński (97 kg) i Paweł Dorniak (86 
kg). Na mistrzostwach Polski młodzików 
srebrny medal wywalczył Maciej Osiak 
(66 kg), brązowy Sebastian Indycki (35 
kg). Brązowy medal na mistrzostwach 
juniorów zdobył Karol Chołuj (84 kg). 
Na OOM zapaśnicy z Białogardu zdobyli 
5 medali – złoto Sebastian Zawiasa (42 

kg), Kordian Skrzyński (46 kg) i Damian 
Chołuj (100 kg), srebrny medal zdobył 
Andrzej Pauliński (50 kg), a brązowy 
Marcin Czyżowski (63 kg).

Na drugim miejscu uplasował się LKS 
Mazowsze Teresin zdobywając 140 pkt., 
najwięcej punktów zdobyli dla tego klubu 
juniorzy młodsi, ale właściwie prawie 
równo punktowały wszystkie kategorie 
wiekowe. W tym roku klub obchodził 
50lecie swego istnienia. „Mazowsze” 
wychowało wielu znakomitych spor
towców, takich jak łuczniczki Alicja 
CiskowskaMaciągowska (wicemistrzyni 
świata), Katarzyna Klata (brązowy medal 
na IO w Atlancie) czy zapaśnicy: Leszek 
Ciota, Czesław Kuśmider i Krzysztof 
Walenciak, kolarze – Adam Zagajewski 
i Jerzy Świnoga. Z okazji jubileuszu 14 
listopada odbyła się uroczysta gala, która 
zgromadziła wielu zawodników, trenerów, 
działaczy i sympatyków klubu.

W tym roku na MMP zawodnicy z Tere
sina zdobyli dwa medale brązowe – Rafał 
Paliński (74 kg) i Mariusz Zdanowski 
(125 kg), na OOM tych medali było trzy 

– złoto Kamila Banaszka (54 kg), srebro 
Adriana Wagnera (46kg) i brąz Bartosza 
Staniaszka (100 kg). Juniorzy dołożyli 
też trzy medale, zdobyli je na mistrzo
stwach kraju Kamil Rybicki (74 kg) – 
złoto, Michał Szymański (84 kg) – srebro 
i Konrad Króliczak (66 kg) – brąz. Dwa 
srebrne medale na mistrzostwach Polski 
zdobyli młodzicy – kat. 35 kg Fabian 
Niedźwiedzki i kat. 53 kg – Jakub Sieczka.

Trzecie miejsce zdobył LMKS Kras ny
staw zdobywając 136,5 pkt., najwięcej zdo
byli młodzieżowcy (110 pkt.), którzy na 
mistrzostwach kraju wywalczyli 4 meda
le – złote wywalczyli Mateusz Pisarski 
(65 kg) i Emil Bednarczyk (74 kg), a 
srebrne zdobyli Mateusz Antoniak (57 
kg) i Przemysław Swatek (70 kg). Srebrny 
medal na mistrzostwach juniorów wywal
czył w kat. 96 kg Arkadiusz Wawrzycki, 
srebro zdobył też na mistrzostwach kraju 
młodzik Maciej Smyk (73 kg).

Powyżej stu punktów zdobył jeszcze 
jeden klub – LKS Ceramik Krotoszyn. 
W sumie dla Zrzeszenia punktowały 62 
kluby.

W zapasach klasycznych nasze kluby 
wniosły w dorobek tej dyscypliny 55,14 
procent punktów, a udział ilościowy klu
bów wyniósł 53,68 procent. Dorobek 
medalowy z zawodach najwyższej rangi w 
kraju wyniósł 66 medali – 20 medali zdo
byli na mistrzostwach Polski młodzicy, 13 
młodzieżowcy, 12 juniorzy i 21 uczestnicy 
OOM.

Najlepsze kluby Zrzeszenia w tym spo
rcie to: AKS Piotrków Trybunalski, KS 
Sobieski Poznań i GKS Cartusia Kartuzy.

Pierwsze miejsce dzielą z tą samą liczbą 
zdobytych punktów – 134 – dwa pierwsze 
kluby.

AKS Piotrków Tryb. zdobył na wyżej 
wymienionych mistrzostwach 8 medali. 
Na młodzieżowych mistrzostwach medale 
zdobyli – złoto Mateusz Bernatek (71 kg) 
i brąz Piotr Kępski (85 kg). Na OOM tych 
medali było 4 – złoto Mateusza Szewczuka 
(58 kg), srebro Bartosza Skóry (54 kg) i 
Kacpra Gajdo (58 kg) oraz brąz Macieja 
Kleczewskiego (100 kg). Na mistrzostwach 
młodzików medal brązowy zdobył Rafał 
Kowalczyk (53 kg). Na mistrzostwach 

juniorów srebro wywalczył Sebastian 
Słodkowicz (55 kg). Najwięcej punktów 
dla klubu zdobyli młodzieżowcy – 53.

KS Sobieski Poznań na tych czterech 
podstawowych zawodach zdobył łącz
nie 6 medale. Na mistrzostwach mło
dzieżowców medal złoty w kat. 98 kg 
wywalczył Patryk Andrusz, na OOM 
srebrny medal zdobył Gerard Kurniczak 
(85 kg), a brązowy w jej samej kategorii 
wagowej Bartosz Rajter. Na juniorskich 
mistrzostwach medale wywalczyli – sre
bro Łukasz Przybylski (50 kg) i Mateusz 
Ułasewicz (66 kg), brąz Karol Stroiński 
(84 kg). Najwięcej punktów dla klubu 
zdobyli młodzieżowcy.

Na trzecim miejscu uplasowała się GKS 

Cartusia Kartuzy, zdobywając 133,5 pkt. 
Klub w tym roku obchodzi 40lecie ist
nienia sekcji zapaśniczej. Był organizato
rem Mistrzostw Polski Juniorów. Walki 
poprzedziła więc oficjalna akademia, w 
czasie której do wspólnego zdjęcia pozo
wali zawodnicy, trenerzy, działacze i 
ludzie, którzy na przestrzeni ostatnich 
lat mieli swój wkład w rozwój tej dyscy
pliny w Kartuzach. Najwięcej punktów 
dla klubu zdobyli młodzieżowcy – 60,5. 
W tej kategorii wiekowej na mistrzo
stwach medale zdobyli – złoto Krystian 
Formela (85 kg), srebro Eryk Roszkowski 
(98 kg), brąz Szymon Roszkowski (98 kg) 
i Jakub Struczyński (80 kg). Z OOM przy
wieźli 3 medale – złoto Damian Metza 
(63 kg), brąz Aleksander Mielewczyk (54 
kg) i Nikodem Drewa (58 kg). Także 
trzy medale zdobyli na mistrzostwach 
juniorów – złoto Jędrzej Wiśniewski (84 
kg), srebro Krystian Wika (60 kg) i brąz 
Krzysztof Niklas (74 kg).

Tylko te kluby uzyskały wynik powyżej 
100 pkt. Dla Zrzeszenia punktowało w 
sumie 51 klubów.

ajlepsze kluby w dyscyplinach wiodących
Zrzeszenia LZS w 2015 rokuN
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Sukcesy na arenach międzynarodowych 
sportowców spod znaku LZS w 2015 roku

Ten rok był dla polskiego, a więc i elzestowskiego sportu niezwykle ważny. Za niespełna 9 miesięcy Igrzyska w Rio. W wielu sportach 
walczono o punkty do kwalifikacji olimpijskich. Mistrzostwa świata i Europy pokazały też na jakim etapie są przygotowania to tego 
startu. Ale w naszym Zrzeszeniu, gdzie przede wszystkim zajmujemy się szkoleniem „młodych piskląt”, które później wylatują w świat, 
liczą się najbardziej sukcesy w sporcie młodzieżowym, a na te w tym roku nie możemy narzekać. O czym świadczą przytoczone poniżej 
przykłady.

�� 28 lutego zakończyły się w Falun Mis
trzostwa Świata w Narciarstwie Kla sycz
nym. Polska zdobyła 2 brązowe medale 
– w sprincie kobiet, gdzie Jus tynie Ko wal-
czyk towarzyszyła Sylwia Jaś kowiec 
za wod niczka naszego klubu LKS Hilltop 
Wiśniowa Osieczany i w dru żynowych 
skokach na dużej skoczni – w składzie 
polskiego zespołu był Piotr Żyła zawod
nik naszego klubu WSS Wisła w Wiśle 
oraz Kamil Stoch wychowanek klubów 
LZS. 
�� Pod koniec lutego odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Europy w łucznictwie senio
rów i juniorów. Polskie juniorki w składzie 
Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec), 
Karolina Farasiewicz (KS Obuwnik 
Prud nik) i Magdalena Śmiałkowska 
(KS Społem Łódź) wywalczyły brązowy 
medal.

�� Na pierwszych w historii Mistrzos
twach Europy w zapasach młodzieżowców, 
które w marcu odbyły się w Wałbrzychu 
brązowe medale zdobyli: Robert Baran 
(LKS Ceramik Krotoszyn) w wadze 125 
kg w stylu wolnym i Krystian Formela 
(GKS Cartusia Kartuzy) w wadze 98 kg w 
stylu klasycznym.
�� 8 marca w Pradze zakończyły się 

33. Halowe Mistrzostwa Europy w lek
kiej atletyce – srebrny medal w biegu 
na 1500 m zdobyła Angelika Cichocka 
(jesz cze wtedy zawodniczka ULKS Ta 
lex Borzytuchom) a brązowy Kamila 
Lićwinko (KS Podlasie Białystok) w sko
ku wzwyż.
�� W kwietniu w dalekiej Limie (Peru) 

odbyły się V Mistrzostwa Świata Juniorek 
i Juniorów U17 w Podnoszeniu Ciężarów. 
Jedyny medal dla naszego kraju – brą
zowy – zdobył w wadze 62 kg zawod
nik LKS Budowlani Nowy Tomyśl, Piotr 
Kudłaszyk. 

�� 40 medali przywiozła reprezentacja 
Polski z mistrzostw świata w taekwondo 
ITF kobiet i mężczyzn, które w maju 
odbyły się we włoskim Jesolo. 12 z nich 
indywidualnie zdobyli zawodnicy z klu
bów naszego Zrzeszenia, a Jakub Gadzała 
(MKS Lewart AGS Lubartów), który zdo
był 3 medale (złoto, srebro i brąz) został 
uznany za najlepszego zawodnika impre
zy w kategorii juniorów. 
�� Najważniejszą imprezą sportową w 

czerwcu były I Igrzyska Europejskie w 
Baku. Nasi zawodnicy zdobyli na nich 
3 medale: srebrny Katarzyna Krawczyk 
zapaśniczka MKS Cement Gryf Chełm 
w kategorii 55 kg, srebrny w zapasach w 
stylu wolnym (70 kg) Gadzhiev Mago-
medmurav AKS Białogard, a brązowy 
Radosław Marcinkiewicz LKS Orzeł 
Na mys łów w kat. 86 kg. Medale zdobywa
li też wychowankowie klubów LZS – brą
zowy medal zdobyła Iwona Matkowska 
w zapasach w kat. 48 kg, obecnie zawod
niczka WKS Grunwald Poznań, do nie
dawna MLKS Agros Żary. Srebrny medal 
w wyścigu ze startu wspólnego zdoby
ła też Katarzyna Niewiadoma obecnie 
jeżdżące w zawodowym peletonie, była 
zawodniczka WLKS Krakus BBC Czaja. 
�� W czerwcu w Turcji odbyły się 

Mistrzostwa Europy juniorów i juniorek 
w zapasach w stylu wolnym i klasycz
nym. Jedyny medal dla Polski zdobyła 
Dominika Szynkowska z LUKS Suples 
Kraśnik w kategorii 48 kg. 
�� Na 10. Młodzieżowych Mistrzostwa 

Europy w lekkiej atletyce, które w lipcu 
od były się w Tallinie złoto w rzucie 
oszczepem wywalczył Kacper Oleszczuk 
z KS Polonia Pasłęk, a srebro w biegu 
na 1500 metrów Sofia Ennaoui z LKS 
Lubusz Słubice. 
�� W lipcu na Uniwersjadzie, która odby

ła się w Korei Paweł Fajdek (KS Agros 

Zamość) zdobył złoty medal w rzucie 
młotem, Grzegorz Zimniewicz (UKS 
Achilles Leszno) i Kamil Kryński (KS 
Podlasie Białystok) zdobyli srebrny medal 
w sztafecie 4x100 m., a Mateusz Zagórski 
MUKL Brodnica wraz z kolegami wywal
czył brąz w sztafecie 4x400 m.
�� Brązowy medal na lipcowych Mis

trzos twach Europy w tenisie stołowym 
juniorów i kadetów w grze podwójnej 
kadetek zdobyły siostry Katarzyna i Anna 
Węgrzyn UKS MLKS Śnieżnik Stronie 
Śląskie, brązowy medal zdobyła też dru
żyna juniorów, w składzie której było 
dwóch zawodników z naszych klubów 
– Adrian Dugiel LKS Odra Głoska i 
Tomasz Tomaszczuk MLKS Ostródzianka 
Ostróda.
�� W lipcu Eskilstunie odbyły się Mis

trzos twa Europy juniorów w lekkiej atle
tyce. Złoty medal zdobyła Maria Andrej-
czyk LUKS Hańcza Suwałki w rzuci osz
czepem, brązowy Mateusz Borkowski 
LKB Rudnik w biegu na 800 m a srebr
ny sztafeta 4x100 metrów w składzie: 
Artur Wasilewski KS Podlasie Białystok, 
Przemysław Adamski UKS Atos Woźnice, 
Krzysztof Wróbel i Eryk Hampel obaj 
LUKS Orkan Września. 
�� W lipcu w Atenach odbyły się Mło

dzie żowe Mistrzostwa Europy w kategorii 
junior i młodzieżowiec w kolarstwie toro
wym. Plon 3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe 
medale. Złote medale zdobyli: juniorki 
Justyna Kaczkowska (UKS Gimnazjum 
Twoja Merida Imielin) w wyścigu indy
widualnym i Daria Pikulik (BCM 
 Nova tex Ziemia Darłowska) w omnium 
oraz junior Daniel Staniszewski (KKS 
Cie chanów, SMS Żyrardów) w wyści
gu indywidualnym. Srebro wywalczyła 
drużyna sprinterów juniorów, w skła
dzie, której byli: Marcin Czyszczewski 
(KLTC Konin, SMS Żyrardów), Michał 
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Lewandowski (Copernicus Toruń, SMS 
Żyrardów) oraz sprinterska drużyna orli
ków – Mateusz Lipa, Mateusz Rudyk i 
Piotr Stanisławek – wszyscy ALKS Stal 
Grudziądz. Stanisławka zastąpił w finale 
Patryk Rajkowski (UKS Mróz Jedynka 
Kórnik). Kolejny srebrny medal zawisł 
na szyi polskich juniorek za sprint dru
żynowy, które jechały w składzie: Daria 
Pikulik, Wiktoria Pikulik (obie BCM 
Novatex Ziemia Darłowska), Justyna 
Kacz kowska (UKS Gimnazjum Twoja 
Merida Imielin) i Nikola Różyńska 
(ALKS Stal Grudziądz). W finale Wiktorę 
Pikulik zastąpiła Weronika Humelt (UKS 
Mróz Jedynka Kórnik). Brązowy medal 
w sprincie indywidualnym wywalczyła 
Julita Jagodzińska (KK Tarnovia Tarnowo 
Podgórne, SMS Żyrardów). Srebrny medal 
w wyścigu punktowym juniorek zdoby
ła Daria Pikulik. Jej koleżanka klubowa 
Marlena Karwacka wywalczyła brązo
wy medal w keirinie. Brązowy medal w 
drużynowym juniorskim sprincie zdobył 
Daniel Staniszewski (KKS Ciechanów, 
SMS Żyrardów).
�� W sierpniu znowu cieszyliśmy się z me 

dali w kolarstwie. W kazachskiej Astanie 
mistrzyniami świata w kolarstwie toro
wym juniorek zostały Daria Pikulik BCM 
Nowatex Ziemia Darowska w wyścigu 
punktowym i Justyna Kaczkowska (UKS 
Gimnazjum Twoja Merida Imielin) w 
wyścigu na dochodzenie. Obie zdobyły 
też srebrne medale – Daria w omnium 
a Justyny w scratchu. Brąz zdobyła rów
nież drużyna w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie (wicemistrzowie Europy), w 
składzie której byli: Marcin Czyszczewski 
(KLTC Konin, SMS Żyrardów) i Michał 
Lewandowski (Copernicus Toruń, SMS 
Żyrardów).
�� I kolejne kolarskie medale. W sierpniu 

w Estonii, na Mistrzostwach Europy w 
kolarstwie szosowym juniorów i mło
dzieżowców złoty medal w jeździe indy
widualnej na czas zdobyła nasza junior
ka Agnieszka Skalniak z TKK Pacific 
Toruń. Mistrzynią Europy U23 w wyści
gu ze startu wspólnego została Katarzyna 
Niewiadoma, wychowanka klubu LZS 
WLKS Krakus Swoszowice, obecnie ści
gająca się w zawodowej grupie RaboLiv. 
�� 1 sierpnia zakończył się w Tbilisi XIII 

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. 
Brązowe medale w lekkiej atletyce zdobyli 

na tej imprezie Beata Topka (ULKS Talex 
Borzytuchom) w biegu na 1500 i Kornel 
Warszawski (LKS Orkan Ostrzeszów) w 
rzucie dyskiem.
�� Dla lekkoatletów była to najważniej

sza impreza w sezonie – sierpniowe 
Mistrzostwa Świata w Pekinie. Złoty 
me dal w rzucie młotem wywalczył Paweł 
Fajdek Agros Zamość (to jego drugi tytuł 
mistrza świata), brązowy medal dość nie
spodziewanie w tej samej konkurencji 
wywalczył Wojciech Nowicki KS Podlasie 
Białystok.
�� Na sierpniowych mistrzostwach Euro

py juniorów w zapasach kobiet i mężczyzn 
w stylu wolnym i klasycznym w Suboticy 
(Serbia) polska reprezentacja zdobyła 4 
medale – wszystkie zdobyli zawodnicy 
z klubów naszego Zrzeszenia. Mistrzem 
Europy został Gerard Kurniczak KS 
Sobieski Poznań (kat. wag. 85 kg, st. klas.), 
srebrne medale zdobyły zawodniczki LKS 
Orzeł Namysłów – Alicja Czyżowicz (52 
kg) i Ewelina Ciunek (65 kg), brązowy 
medal wywalczyła Dominika Kulwicka 
Zagłębie Wałbrzych (ZKS) w kat. 56 kg. 
�� W tym samym miesiącu na matach w 

Bośni i Hercegowinie odbyły się mistrzo
stwa świata kadetów w zapasach. Brązowy 
medal w stylu klasycznym zdobył Patryk 
Kamiński, zapaśnik Cementu Gryf 
Chełm. 
�� Kolejna dyscyplina sportowa wiodą

ca w naszych Zrzeszeniu – podnoszenie 
ciężarów – przyniosła nam w sierpniu 
dwanaście medali, w tym cztery złote. 
W Szwecji odbyły się mistrzostwach 
Europy zawodników do lat 15 i 17. 
Medale młodzików: złote – Bartłomiej 
Adamus (Opocznianka Opoczno) w 
kat. 69 kg, Patryk Bęben w kat. 77 kg 
(CLKS Mazovia Ciechanów), srebrny 
– Karolina Hyla (LUKS Gryf Bujny) w 
kat. 58 kg, brązowe – Milena Rutkowska 
(CLKS Mazovia Ciechanów) w kat. 63 
kg, Martin Stasik (LKS Budowlani Nowy 
Tomyśl) w kat. 50 kg, Filip Drwal (MKS 
Lechia Sędziszów Małopolski) w kat. 94 
kg, Martyna Komorowska (KS Promień 
Opalenica) w kat. +69 kg. Medale junio
rów: złote – Sylwia Oleśkiewicz LKS 
Omega Kleszczów (kat. 44 kg) i Kacper 
Badziągowski MGLKS Tarpan Mrocza 
(kat. 77 kg), srebrne – Magdalena Karolak 
(KKS Włókniarz Konstantynów) w kat. 
+69 kg, Piotr Kudłaszyk (LKS Budowlani 

Nowy Tomyśl) w kat. 62 kg, Mateusz 
Skulimowski (MULKS Zirve Terespol) 
w kategorii wagowej 85 kg. Jednym sło
wem młoda polska sztanga oparta jest 
prawie w stuprocentach na zawodnikach i 
zawodniczkach z klubów Zrzeszenia LZS. 
Przed trenerami wielkie wyzwanie – jak z 
„małych mistrzów” zrobić „dużych”?
�� We wrześniu w Richmond (USA) odby

ły się mistrzostwa świata w kolarstwie 
szosowym kobiet i mężczyzn. Brązowy 
medal w wyścigu ze startu wspólnego 
zdobyła Agnieszka Skalniak TKK Pacific 
Toruń. Jest to jej drugi brązowy medal 
MŚ – poprzedni zdobyła rok temu w Pon
fer radzie.
�� Z kolei w październiku, w szwajcar

skim Grenchen odbyły się Mistrzostwa 
Europy w kolarstwie torowym kobiet 
i mężczyzn. Srebrny medal w sprincie 
dru żynowym zdobyła ekipa w składzie: 
Grzegorz Drejgier, Rafał Sarnecki i 
Krzysztof Maksel – wszyscy ALKS Stal 
Grudziądz. W wyścigu punktowym złoto 
zdobyła Katarzyna Pawłowska (Boels
Dolmans Cycling Team, wychowanka 
UKS Jedynka Kórnik), a brązowy w scrat
chu Adrian Tekliński (Kolss BDC Team, 
wychowanek ALKS Stal Grudziądz). 
�� W październiku, w Kłajpedzie na 

Mis trzostwach Europy U20 i U23 w 
podnoszeniu ciężarów kobiet i męż
czyzn reprezentanci Polski zdobyli 5 
medali (wszystkie młodzieżowcy) – 3 z 
nich zdobyli zawodnicy z klubów nasze
go Zrzeszenia. Złoty medal w kat. 48 
kg wywalczyła Agnieszka Zacharek 
AKS Białogard, srebrny medal w kat. 
105 kg zdobył Jarosław Samoraj CLKS 
Mazovia Ciechanów a brązowy w kat. 69 
kg Patrycja Piechowiak Budowlani Nowy 
Tomyśl. 

To zapewne nie wszystkie medale mis
trzostw Europy i świata jakie zdobyli 
zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. 
Ale ten przegląd pokazuje, że najwięcej 
miejsc na podium zdobywamy w tzw. 
sportach wiodących. Słowa uznania za 
te wyniki należą się zarówno trenerom 
klubowych zawodniczek i zawodników, 
jak również tym z kadr narodowych. Ci 
ostatni zresztą to w większości szkole
niowcy z naszych klubów. Dziękujemy 
zawodnikom i trenerom za te chwile 
wielkiej, sportowej radości.
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W 2015 roku kierownictwo i pracownicy Biura Krajowego Zrzeszenia LZS uczestniczyli w różnego rodzaju dyskusjach, de-
batach, konferencjach na temat sportu oraz na bieżąco współpracowali z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, PKOl, KFSdW, SZS, AZS, związkami sportowymi oraz 
innymi organizacjami i fundacjami. Wiceprzewodniczący KZ LZS Wacław Hurko uczestniczył w sejmowych posiedzeniach 
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie, Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi do przygotowania komisyjnego projektu 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Gala z okazji 20-lecia Polskiego Sto-
warzyszenia Sportu Kobiet

Gala z okazji 20lecia Polskiego Sto
warzyszenia Sportu Kobiet odbyła się 13 
kwietnia w Centrum Olimpijskim im. 
Jana Pawła II w Warszawie. Polskie Sto
warzyszenie Sportu Kobiet ma status or
ga nizacji wspierającej Polski Komitet 
Olimpijski. Powstało z inicjatywny jednej 
z najwybitniejszych lekkoatletek w historii 
Ireny Szewińskiej i Marii Kwaśniewskiej
Maleszewskiej – zmarłej w 2007 roku 
medalistki berlińskich igrzysk (1936), 
oszczepniczki i koszykarki. Po Szewiń
skiej stery organizacji przejęła w 2002 
roku wielokrotna medalistka mistrzostw 
świata i Europy w pięcioboju nowocze
snym Dorota Idzi, a w 2014 roku – Otylia 
Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w hi
storii polskiego pływania. Jednym z suk
cesów stowarzyszenia było wprowadzenie 
zapisów w ustawie o sporcie, dzięki któ
rym zawodniczki mają łatwiejszy powrót 
do sportu po urodzeniu dziecka (są im 
wypłacane stypendia podczas ciąży i urlo
pu macierzyńskiego).

2. II Ogólnopolska Konferencja Pro-
gramu Multisport

II Ogólnopolska Konferencja Programu 
Multisport, zorganizowana przez Instytut 
Sportu, odbyła się 16 czerwca w siedzibie 
PKOl w Warszawie. Zgromadziła ponad 
100 uczestników. W trakcie konferencji 
zostały przedstawione wyniki badań nad 
projektem przeprowadzone przez Alek
sandrę Gołdys z Centrum Wyzwań Spo
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr 
Piotra Żmijewskiego z Instytutu Sportu 
oraz dr Janusza Dobosza z Akademii Wy
chowania Fizycznego w Warszawie. Wrę
czono wyróżnienia dla operatorów woje
wódzkich, którzy zainicjowali działania 

wychodzące poza założenia programowe 
– w imieniu Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie pamiątkową tabliczkę 
odebrał przewodniczący Józef Poterucha. 

3. Konferencja Europo rusz się! Jak 
zwiększyć poziom aktywności fizycznej 
w Polsce i Europie?

18 czerwca w Warszawie, pod honoro
wym patronatem Przedstawicielstwa Ko
mi sji Europejskiej w Polsce, odbyła się 
konferencja „Europo, rusz się! Jak zwię
kszyć poziom aktywności fizycznej w 
Polsce i Europie?” Było to wyjątkowe wy
darzenie zrzeszające szerokie grono repre
zentantów różnych środowisk – instytucji 
rządowych, organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń społecznych, ekspertów 
z dzie dziny zdrowia i medycyny oraz 
przed stawicieli branż biznesowych. Panel 
dyskusyjny podzielono na dwie części. W 
pierwszej skupiono się na diagnozie oraz 
skutkach problemu, jakim jest zmniej
szająca się aktywność fizyczna, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży. Drugi panel przedsta
wił liczne programy mające na celu zwięk
szenie świadomości na temat aktywności 
fizycznej.

4. Move Week – „Ruszaj się w trakcie 
Tygodnia Ruchu” 

Move Week jest europejską kampanią 
promującą ruch i zdrowy styl życia z wy
raźnie postawionym celem: zwiększenie 
o 100 milionów aktywnych fizycznie Eu
ropejczyków do końca 2020 roku! Po raz 
pierwszy Move Week odbył się w Polsce 
w 2013 roku i wtedy przyłączyliśmy się 
do projektu promując go na naszej stronie 
internetowej. Podobnie było w tym roku. 
Tydzień Ruchu odbył się w dniach 2129 
września. Koordynatorem Move Week w 
Polsce jest fundacja V4Sport.

5. ETS Kongres Sportu Powszechnego
17 września w ramach pierwszego Eu

ropejskiego Tygodnia Sportu odbył się 
w Warszawie ETS Kongres Sportu Po
wszechnego. To wspólne przedsięwzięcie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funda
cji Rozwoju Kultury Fizycznej i uczelni 
wyższych mające na celu zmianę działania 
sportu jako polityki publicznej. Podczas 
ETS Kongresu Sportu Powszechnego, któ
ry odbył się w siedzibie Polskiego Komite
tu Olimpijskiego dyskutowano między in

nymi nad Księgą Dobrych Praktyk Sportu 
Powszechnego.

6. Nowy program MSiT Kibice Razem
13 października Ministerstwo Sportu 

i Turystyki przy wsparciu PZPN po raz 
drugi zorganizowało konferencję o te
matyce kibicowskiej i bezpieczeństwa na 

stadionach piłkarskich w Polsce. Podczas 
Konferencji zaprezentowany został nowy 
Program MSiT KIBICE RAZEM. Konfe
rencji towarzyszył także Kongres założy
cielski Ogólnopolskiego Związku Klubów 
Kibiców Niepełnosprawnych.

7. Spotkanie informacyjne i warsztaty 
Akademii Erasmus+Sport 

23 października w Warszawie odbyło 
się spotkanie informacyjne i warsztaty 
Akademii Erasmus+Sport. Celem spotka
nia było m.in.: przekazanie informacji o 
projektach programu Erasmus+ Sport, na 
które będzie można wnioskować w 2016 
roku, pomoc w lepszym zrozumieniu za
sad i priorytetów akcji Erasmus+ Sport, 
prezentacja obowiązujących dokumentów 
i procedur w programie Erasmus+ Sport, 
przekazanie informacji na temat między
narodowego wymiaru w programie Era
smus+, podzielenie się doświadczeniami 
zdobytymi przez polskie instytucje i orga
nizacje w projektach Erasmus+. Warsztaty 
prowadzili polscy beneficjenci programu 
Erasmus+ Sport, a także ekspert EACEA.

8. Sport a Zdrowie
Iwona KusińskaKania jest stałym 

przed    stawicielem naszego Zrzeszenia w 
Gru pie roboczej pn. „Sport A Zdrowie”, 
koordynowanej przez Centrum Wyzwań 
Społecznych Instytutu Studiów Społecz
nych Uniwersytetu Warszawskiego powo
łanej do wypracowania programów zdro
wotnych w ramach wdrażania ustawy o 
zdrowiu publicznym. 

O sporcie Powszechnym na różnych forach 
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28 listopada br. w Cieplewie, gm. 
Pruszcz Gdański, odbył się V Wo je wódz-
ki Spra wozdawczo-Wyborczy Zjazd De -
le   ga tów Pomorskiego Zrze sze nia LZS, 
na którym podsumowano sportowy i 
organizacyjny dorobek stowarzyszenia za 
lata 20122015 i wybrano nowe władze. 
Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował 
na Zjeździe wiceprzewodniczący Wacław 
Hurko.

Sprawozdanie za miniony okres złoży ła 
przewodnicząca PRW Magdalena Ko ło-
dziejczak i zapowiedziała uroczyste obcho
dy 70lecia LZS na Pomorzu w 2016 roku. 

Mieczysław Pietroń, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej złożył sprawozdanie 
i wnioskował o udzielenie absolutorium 

ustępującym władzom, co też uczyniono. 
W wyniku wyborów nowym przewod-

niczącym Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
został Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT 
Luzino, wiceprzewodniczącymi zostali: 
Jan Trofimowicz oraz Jarosław Ścigała. 
Ponadto w skład Prezydium weszli: 
Wiesław Szczodrowski, sekretarz, Tomasz 
Kempa, skarbnik oraz Jerzy Tkaczyk, 
Ryszard Mazerski, Lech Kwiatkowski, 
Jarosław Dywizjusz. 

Delegatami na XVIII Krajowy Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia LZS zostali – Piotr 
Klecha, Magdalena Kołodziejczak, Jan 
Trofimowicz i Jarosław Ścigała. 

Członkami Rady Wojewódzkiej LZS 
zostali: Magdalena Kołodziejczak, Anna 

Moritz, Andrzej Pryczkowski, Danuta 
Jan czak, Tadeusz Malek, Zbigniew 
Po do lak, Monika Chabior, Janusz Sam-
polski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano 
Mieczysława Pietronia, Wojciecha Licau 
i Rafała Bronka. 

Gośćmi Zjazdu byli m.in.: wicemar
szałek Województwa Pomorskiego Krzy-
sztof Trawicki, wiceprzewodniczący Sej
miku Województwa Pomorskiego Józef 
Sarnowski, dyrektor Departamentu Spor
tu Urzędu Marszałkowskiego Maciej 
Ko wal czuk. 

Pomorskie Zrzeszenie LZS

4 grudnia 2015 r. w Baranowie, gm. 
Tarnowo Podgórne, odbył się V Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, na któ
rym podsumowano 4letnią działalność 
za lata 2012–2015. W obradach Zjazdu 
udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Ma-
riusz Kubiak – kierownik Departamen
tu Sportu i Turystyki Urzędu Marszał
kowskiego w Poznaniu, Wacław Hurko 
– wiceprzewodniczący KZ LZS, Janusz 
Wesołowski – członek honorowy Wielko
polskiego Zrzeszenia LZS. 

Sprawozdanie merytoryczne za miniony 
okres przedstawił przewodniczący Rady 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusz 
Tomaszewski, natomiast finansowe prze
wodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz 
Wasielewski, który jednocześnie wnio
skował o udzielenie absolutorium ustępu

jącej Radzie, co też uczyniono. 
Krzysztof Piasek, zca przewodniczą

cego podkreślił w swoim wystąpieniu, że 
przyszłoroczne Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS, które odbędą się w sierpniu w Tarno
wie Podgórnym, będą miejscem uroczy
stych obchodów jubileuszu 70lecia po
wstania Ludowych Zespołów Sportowych. 

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów przewodniczącym Rady Wielkopol-
skiego Zrzeszenia LZS został Tadeusz 
Tomaszewski, który pełni tę funkcję nie
przerwanie od 1993 roku.

Członkami Rady Wielkopolskiego Zrze
szenia LZS zostali: Andrzej Kobylczak, 
Krzysztof Piasek, Lech Pauliński, Miro-
sław Durczyński, Sławomir Gruchała, 
Eligiusz Wachowiak, Bogumił Łączka, 
Ignacy Krzewiński, Marzena Skopińska, 
Tadeusz Kulczycki, Jerzy Nowak, Ber-

nard Broński, Lech Janicki, Stanisław Ra-
tajczak, Zenon Walczak, Tadeusz Nowak.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
po raz drugi został wybrany Grzegorz 
Wasielewski.

Delegatami na XVIII Krajowy Zjazd 
Delegatów Zrzeszenia LZS zostali wy
brani: Krzysztof Piasek, Stanisław Ra-
tajczak, Tadeusz Tomaszewski, Ignacy 
Krzewiński.

Po zakończonych wyborach omówiono 
kierunki działania na kolejne 4 lata oraz 
treść nowego statutu. W trakcie Zjazdu 
delegaci przegłosowali 10 uchwał.

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył 
się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia 
LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, 
sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. 

Na początku obrad wszyscy uczestni
cy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i 
koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka 
Procyszyna. Sprawozdanie za minioną ka
dencję przedstawił wiceprzewodniczący 
Le szek Noworól, a w imieniu Komisji Re

wizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci 
jednogłośnie udzielili absolutorium ustę
pującym władzom. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
przewodniczącym Rady Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa. 

Członkami Rady wybrani zostali: An-
drzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, 
Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, An-
drzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ry-
szard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław 

Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław 
Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Koz-
drowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław 
Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek 
Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz 
Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz 
Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander 
Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej 
Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczą
cym Komisji Rewizyjnej został Mieczy-
sław Gwiazda. Wybrano także 16 delega
tów na Zjazd Krajowy. Przyjęto uchwałę 
dotyczącą kierunków działania na lata 
20162019.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS

Zjazdy Wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/dolnośląskie/wielkopolskie
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To hasło na pewno nie było obce tym, któ
rzy w dniach 1–4 października w Bystrym k. 
Baligrodu, woj. podkarpackie uczestniczyli 
w Finale Centralnym Ogólnopolskich Mię
dzypokoleniowych Rozgrywek Sportowych 
LZS. W Bieszczady zawitały 92 osoby z 10 
województw (chętnych do wzięcia udziału 
w tej imprezie było zdecydowanie więcej, ale 
limity, kochani limity). 

Organizatorem rozgrywek było Krajowe 
Zrzeszenie LZS przy współpracy Podkar
packiego Zrzeszenia LZS. Impreza uzyskała 
dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Tury
styki.

W uroczystości otwarcia i zakończenia 
zawodów uczestniczyli: Marek Cisek, prze
wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
RG KZ LZS, Zygmunt Mularz członek GKR 
RG KZ LZS, Józef Krzywonos, prezes Pod
karpackiego Z LZS, Andrzej Matejski, se
kretarz Podkarpackiego Z LZS, Jerzy Kula, 
przewodniczący Świętokrzyskiego Z LZS, 
Elżbieta Skalimowska, wiceprzewodnicząca 
Podlaskiego Z LZS, Józef Regulski, sekretarz 
Małopolskiego Z LZS, Paweł Tomaszewski, 
sekretarz Mazowieckiego Z LZS oraz Iwona 

Kusińska-Kania z Biura Krajowego Zrze
szenia LZS. I proszę nam wierzyć, wszyscy 
wymienieni wyżej brali czynny udział w za
wodach i wycieczkach turystycznych. A pro
gram był niezwykle urozmaicony i napięty, 
nie pozwalał na chwilę wolnego czasu. A że 
pogoda sprzyjała wszyscy uczestnicy chętnie 
„się sportowali” na świeżym powietrzu. Do 
aktywności ruchowej zachęcała też piękna 
okolica. 

Spotkanie miłośników aktywnego wypo
czynku zaczęło się od zajęcia... umysłowego 
– rozwiązywania kalamburów. Potem były 
wycieczki – w dwóch grupach z przewodni
kami zwiedzano Muzeum PrzyrodniczoŁo
wieckie „Knieja” w Nowosiółkach, Rezerwat 
Gołoborze oraz wnętrze zapory w Solinie. 
Po południu przeprowadzono konkurencje 
sportowe, które poprzedziły zajęcia z syste
mu ćwiczeń zdrowotnych chińskiej sztuki 
Tai Chi prowadzone przez dr Bogdana Saw-
czyna, lekarza specjalizującego się w trady
cyjnej chińskiej medycynie i jednocześnie 
utytułowanego zawodnika w sztuce walki 
Wu Shu z klubu KS „Nan BeiTygrys” z Rze
szowa. Zajęcia spotkały się z dużym zainte
resowaniem. 

W ramach promocji nowych sportów kol. 
Zbigniew Olkowicz z ekipy woj. lubelskiego 
(„Armaty” Stoczek Łukowski) prezentował 
zasady mini tenisa ziemnego. Po zawodach 
część uczestników skorzystała z zajęć na ba
senie. Wieczorem odbyło się spotkanie inte
gracyjne przy muzyce. 

Kolejny dzień miał także wymiar tury
stycznokrajoznawczy, tym razem zwiedza

no w dwóch grupach cerkiew grekokatolicką 
w Górzance (ob. kościół rzymskokatolicki) z 
ikonostasem płaskorzeźbionym ufundowa
nym ok. 1752 roku, zaporę na Solinie i Po
lańczyk (druga grupa w tym czasie weszła 
na Połoninę Wetlińską), zagrodę żubrów w 
Mucznem, torfowiska wysokie w Tarnawie. 
Na zakończenie wielopokoleniowych roz
grywek odbył się konkurs wiedzy z progra
mu turystycznego a później uroczyste pod
sumowanie zawodów.

Wszyscy uczestnicy zajmujący trzy pierw
sze miejsca w poszczególnych konkuren
cjach sportowych (m.in.: rzucanie cepem, 
strzały na bramkę, sztafeta wałków, strzela
nie z łuku czy mistrz rakietki) otrzymali pa
miątkowe medale a w punktacji wojewódz
kiej za miejsca IXI puchary. 

Dodatkowe wyróżnienia, medale i upo
minki otrzymały dzieci, w tym najmłodszy 
zawodnik czteroletni Aleksander Jarzew-
ski z woj. warmińskomazurskiego. Każdy 
uczestnik otrzymał okolicznościową koszul
kę, gadżety odblaskowe PZU i pocztówkę 
okolicznościową z zawodów, wykonaną 
przez kol. Tadeusza Lisa.

Impreza w ocenie uczestników należała 
do bardzo udanych, w imieniu ekip podzię
kowania organizatorom złożył kol. Piotr 
Gorzycki z Mazowieckiego Zrzeszenia LZS.

Uprawiaj sport bezpiecznie

Żyć zdrowo na sportowo

Finał Centralny Ogólnopolskich Międzypokoleniowych Rozgrywek Sportowych LZS

Sport daje nam mnóstwo radości i poczucie 
spełnienia. Uczy wiary w siebie i pokonywa
nia własnej słabości, podejmowania decyzji 
i dokonywania wyborów, umiejętności wy
grywania i przegrywania. Piłka nożna, siat
kówka, pływanie, tenis proszę bardzo, wrotki, 
rolki, deska i rower również – ale każdy z tych 

sportów wymaga przestrzegania zasad i sprzętu zabezpieczające
go. Kasków, nagolenników, nałokietników, ochraniaczy na dło
nie i nadgarstki. PZU SA to firma ubezpieczeniowa, z którą od lat 
współpracujemy. W ubiegłym roku  realizowaliśmy w Zrzeszeniu 
wspólną kampanię pod hasłem „Bądź rozważny – żyj bezpiecz
nie”. W tym roku PZU SA w ramach działalności prewencyjnej 
sfinansowała zakup wyżej wymienionego sprzętu ochronnego. 
Na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Zamościu (2729 sierp
nia), w których udział wzięło ponad 900 osób,  zorganizowali
śmy stanowisko prewencyjne i rozdaliśmy zakupiony sprzęt. I jak 
się okazało było tego „jak kropla w morzu potrzeb” – chętnych 
na nasze „zestawy bezpiecznego sportowca” było bardzo dużo. 

Mamy nadzieję, że kaski i ochraniacze uchronią wiele osób przed 
kontuzjami i wypadkami. Dziękujemy PZU SA za „uszczęśliwie
nie” kilkuset sportowcówamatorów, będą na ten sprzęt chuchać 
i dmuchać, zrobią wszystko by długo im służył. Szczególną frajdę 
sprawiliśmy dzieciakom, które obwieszone„sportowymi gadże
tami” chwaliły się nimi każdej napotkanej osobie. Nie mniej za
dowoleni byli dorośli, miłośnicy sportów wszelakich.
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W Zakopanem w dniach 68 listo
pada odbył się XXXII Finał 
Ogól no polskiej Olimpiady Wie

dzy Tu rys tycznoKrajoznawczej LZS pod 
nazwą „Polska – Benelux – Unia Euro
pej ska”. Organizatorem imprezy było Kra
jo we Zrzeszenie LZS przy współudziale 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ma ło polskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie. 
Celem olimpiady było pogłębienie umiejęt
ności uprawiania turystyki kwalifikowanej, 
zapoznanie z walorami krajoznawczymi i 
historycznymi Beneluxu, Polski i regionu 
Karpat oraz upowszechnianie wiedzy o 
Unii Europejskiej. W tegorocznej olimpia
dzie wzięło udział ponad 170 uczestników. 
Startowali zawodnicy z 10 województw, 
reprezentujący 27 powiatów. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało woj. lubelskie, powia-
tową Łuków, a indywidualnie zwyciężyła 

Anna Maksymowicz, z szkoły w Starych 
Kobiałkach.

Olimpiada już od kilku lat odbywa się w 
Zakopanem. By dotrzeć do finału większość 

jej uczestników musi wygrać kwalifikacje 
wojewódzkie. Finał centralny składał się z 
dwóch części. Etap pisemny stanowił test 
składający się z 60 pytań, który obejmo
wał m.in.: wiedzę o Unii Europejskiej, o 
walorach krajoznawczych Polski, o krajach 
Beneluxu (Holandia, Belgia, Luksemburg) 
– ich historii i walorach turystycznokra
joznawczych, pytania dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
zadanie geograficzne. Etap praktyczny obej
mował rowerowy tor przeszkód i określenie 
odległości w terenie. 

Do punktacji wojewódzkiej liczyła się 
także konkurencja zespołowa, która polega
ła na przejściu w jak najszybszym czasie (nie 

można było biec) trasy od ronda im. Jana 
Pawła II do dolnej stacji kolejki na Kasprowy 
Wierch i z powrotem. Trasa liczyła niecałe 4 
km. Ale żeby nie było za łatwo, każda z dru
żyn na półmetku musiała zgadnąć, co znaj
duje się na pięciu pokazanych im pocztów
kach (i tu kolejne utrudnienie, pocztówki 
były czarnobiałe lub kolorowe ale w formie 
rysunków). W tej konkurencji wystarto
wało 7 województw. Najlepsze okazało się 
woj. małopolskie (Anna Żaczek, Dominik 
Grzywa, Mateusz Jania). Konkurencją roze
grano w tym roku po raz pierwszy.

W finale indywidualnym, zgodnie z regu
laminem, wystartowało 9 osób – zgroma
dziły one najwięcej punktów po teście i 
konkurencjach praktycznych. Każdy z 

uczestników losował zestaw składający się 
z 10 pytań, przy tej samej ilości zdobytych 
punktów decydowała dogrywka. 

Kolejność w tegorocznym finale indy
widualnym przedstawiała się następująco: 
1. Anna Maksymowicz – woj. lubelskie, 
2. Michał Rosa – woj. lubelskie, 3. Michał 
Lewiak – woj. łódzkie, 4. Joanna Suleja – 
woj. zachodniopomorskie, 5. Marek Wolski 
– woj. kujawskopomorskie, 6. Tomasz 
Gotowała – woj. zachodniopomorskie, 7. 
Marcin Cybulski – woj. łódzkie, 8. Ewelina 
Borkowska – woj. lubelskie, 9. Witold 
Kołodziejczyk – woj. małopolskie.

Klasyfikacja wojewódzka: 1. Lubelskie, 
2. Małopolskie, 3. Zachodniopomorskie, 4. 
Wielkopolskie, 5. Łódzkie, 6. Lubuskie, 7. 
Podkarpackie, 8. Kujawskopomorskie, 9. 
Świętokrzyskie, 10. Podlaskie.

Klasyfikacja powiatowa (6 najlepszych 
powiatów): 1. Łuków, 2. Stargard Szcz., 3. 
Radzyń Podlaski, 4. Wadowice, 5. Koluszki, 
6. Tarnów (liczyła się suma trzech najlep
szych zawodników).

W czasie wolnym uczestnicy zwiedza
li Zakopane, a że pogoda sprzyjała wielu 
śmiałków ruszyło w góry – na Giewont, 
Kasprowy Wierch, do Doliny Pięciu Stawów, 
na Kopieniec, do Doliny Chochołowskiej 
i Kościeliskiej. Wrażeń było co niemiara, 
chętnych do powrotu tu za rok jeszcze wię
cej. Ale uprzedzamy, w przyszłym roku szy
kujemy dla uczestników więcej sportowych 
niespodzianek.

XXXII Ogólnopolska Olimpiada Turystyczno-
Krajoznawcza LZS – Zakopane 2015

Co roku Krajowe Zrzeszenie organizuje około 10 ogólno-
polskich imprez turystycznych. Jedną z najmłodszych jest 
Podhalański Rajd Narciarski w Białym Dunajcu. W marcu br. 
obchodził skromny jubileusz – dwudziestolecie. I po raz pierw
szy od kilku lat „dziadek Mróz” był dla elzetesowskich turystów 
łaskawy – był śnieg i rozegrano wszystkie zaplanowane konku
rencje, w tym bieg narciarski na 200 m i śniegowy tor przeszkód.

Szkoda, że zimy u nas ostatnio takie „kiepskie”, bo zimowych 
atrakcji uczestnicy mieli co nie miara. Po śniegowych szaleń
stwach ze spokojem wysłuchali bardzo interesującej prelekcji o 
Podhalu, którą wygłosił sam Jan Karpiel Bułecka. A potem była 
już tylko „goralsko muzyko”. 

W rajdzie uczestniczyły 23 drużyny z 8 województw. Wygrało 
województwo łódzkie przed zachodniopomorskim i świętokrzy
skim.
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II Międzynarodowy Memoriał  
im. Witka Prociaka i Patryka Żymańczyka

Witek i Patryk zginęli w wypadku samo
chodowym 9 grudnia 2013 r. w drodze na 
pokaz zapaśniczy dla młodzieży szkolnej. 
Witek (rocznik 1994) to reprezentant Polski 
na wielu imprezach, w tym mistrzostwach 
świata, mistrz i medalista mistrzostw Polski, 
ogromnie utalentowany i perspektywiczny 
zawodnik. Patryk (rocznik 1995), z racji 
mniejszego stażu treningowego, nie miał 
jeszcze tak znaczących wyników sporto
wych, ale był bardzo ambitny i z czasem 
zapewne osiągnąłby sukcesy. 

Podczas uroczystej gali, poprzedzonej 
ot war  ciem zawodów wręczono odznacze
nia PZZ dla wybitnych zawodników oraz 
działaczy klubu: Krystiana Brzozowskiego, 
Radosława Marcinkiewicza, Stanisława 
Stępnia, Mariusza Cebuli, Dariusza Rosz-
czy pały oraz Sławomira Sikory. 

Klub wybrał najlepszego zawodnika i tre
nera 50lecia. Pamiątkowe szklane statuetki 
otrzymali: Krystian Brzozowski (naj lep szy 
polski zapaśnik stylu wolnego ostatnich lat, 
min. dwukrotny olimpijczyk) oraz trener 
Krzysztof Pawlak (wychowawca i trener 
wielu pokoleń namysłowskich zapaśników). 
Po tej ceremonii zawodnicy „Orła” zade
monstrował krótkie pokazy swoich sekcji 
(zapasów stylu wolnego i zapasów kobiet pod 
okiem trenerów Marcina Marcinkiewicza i 
Dariusza Stępnia oraz grupy MMA, której 
trenerem jest zawodnik mieszanych sztuk 
walki Dawid Drobina).

Zmagania sportowców oglądała bardzo 
duża liczba kibiców i zaproszonych gości (w 

tym rodzice i rodzeństwo, rodziny, sympatie, 
przyjaciele Witka i Patryka). Uczestniczył w 
nich prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, 
Grzegorz Pieronkiewicz, przedstawicie le 
władz miasta Namysłów, powiatu Namys
łów, Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 
WZ LZS w Opolu oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczych w Namysłowie Jacek 
Pietroszek – szkoły, do której uczęszcza
li Witek i Patryk, w której od lat uczy 
się większość namysłowskich zapaśników i 
zapaśniczek. 

Od strony sportowej zawody w punktacji 
drużynowej zdominowali zawodnicy Orła 
Namysłów, którzy zajęli pierwsze miejsce. 
Najlepszym zawodnikiem imprezy został 
uznany zwycięzca kat. wag. do 35 kg Artur 
Welinskyj ze Spartaka Lwów. Najlepszym 
zawodnikiem z Namysłowa wybrano Pawła 
Malickiego zwycięzcę memoriałowej kat. 
do 69 kg.

Z okazji 50-lecia LKS „Orzeł” Namysłów 
życzymy zawodnikom, trenerom i działa-
czom sukcesów na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej.

W dniach 13-15 listopada 2015 r. w sali I LO w Namysłowie odbył się II Międzynarodowy 
Memoriał im. Witka Prociaka i Patryka Żymańczyka w zapasach stylu wolnym, który 
w tym roku był zarazem głównym akcentem obchodów 50-lecia LKS Orzeł Namysłów. 
Do walk stanęło 105 zawodników z 24 klubów z trzech krajów (Ukraina, Czechy, Polska).

Igrzyska LZS osób 
niepełnosprawnych 
w Dobrzeniu Wielkim

1 grudnia br., w Dobrzeniu Wielkim 
odbyła się paraolimpiada osób niepeł
nosprawnych. O zwycięstwo walczyły 
drużyny, dzięki temu można było oglą
dać niesamowitą współpracę i zdrową 
rywalizację między zespołami. W tym 
roku igrzyska nawiązywały do tematu 
zbliżających się Mikołajek oraz Świąt 
Bożego Narodzenia. Cała hala została 
przyozdobiona w różne białe śnieżynki, 
konkurencje również nawiązywały do 
tej tematyki, np. trójskok elfowy, rzut 
ringiem do kosza renifera, toczenie kuli 
śniegowej do celu, rzut śnieżkami do 
celu, rzut woreczkiem w bałwana czy 
ciągnienie sanek.

W igrzyskach startowało 37 drużyn. 
Pierwsze miejsce zajęła ekipa WTZ 
Namysłów, drugie DPS Kadłub, trzecie 
WTZ Nysa 1.

Zmagania sportowe osób niepełno
sprawnych oglądali m.in.: Gerard Ha-
lama – przewodniczący Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS w Opolu, Grzegorza 
Sawicki – członek Zarządu wojewódz
twa opolskiego, oraz Dorota Gajda-
Szczegielniak, dyrektor Zespołu Szkół w 
Dobrzeniu Wielkim. 

Atrakcją igrzysk był pokaz gry w pa
rabadmintona. Ze swoją ekipą przyje
chał trener kadry narodowej Tomasz 
Zioło. Wśród zawodników była Maja 
Bartusz, podwójna brązowa medalistka 
mistrzostw świata w parabadmintonie w 
singlu i deblu. 

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS  
przyznało stypendia sportowe

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS przyznało 
stypendia sportowe na okres od 01.09.2015 
r. do 30.06.2016 r. następującym zawodni
kom:

1. Nowacka Paulina – KS Stella Gniezno, 
tenis stołowy; 2. Drozdowicz Arkadiusz – 
PLKS Gwda Piła, la; 3. Kostański Mateusz 
– KLTC Konin, kolarstwo; 4. Nowak Aman
da – KS Sobieski Poznań, zapasy; 5. Żegleń 
Viktoria – UKS Jedynka Kórnik, kolarstwo; 
6. Galla Zofia – HKS Azymut Mochy, marsz 

na orientację; 7. Jakóbczak Mikołaj – LKS 
Orkan Ostrzeszów, la; 8. Bielawska Klaudia – 
UKS Koźminianka Koźminek, kolarstwo; 9. 
Brylewski Jakub – LKS Ceramik Krotoszyn, 
zapasy; 10. Wesela Adrian – UKS Orkan 
Środa, la; 11. Konieczek Aneta – WMLKS 
Nadodrze Powodowo, la; 12. Kaczmarek 
Mateusz – WMLKS Nadodrze Powodowo, 
la; 13. Piechowiak Patrycja – LKS Budowla
ni Nowy Tomyśl, podnoszenie ciężarów; 14. 
Ruta Krystian – KK Tarnovia, kolarstwo.

Wieści  z  Wojewódzkich zrzeszeń LzS
opolskie/wielkopolskie
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14 i 15 listopada w hali sportowej Zespołu Szkół w Lini 
odbyły się IX Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Gminy 
Linia w tenisie stołowym. Organizatorami zawodów był 
Gminny Dom Kultury przy współpracy z ZS w Strzepczu oraz 
GS LZS w Lini. 14 listopada rywalizowali uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Zawody rozpoczęto minutą 
ciszy oddając hołd ofiarom ataku terrorystycznego w Paryżu.

W gronie młodzików 
rocznik 2003 i młodsi zwy
ciężył Krystian Darznik z 
Miłoszewa. W gronie kade
tek rocznik 20022000 zwy
ciężyła Magdalena Labuda z 
Miłoszewa. Wśród kadetów 
20022000 najlepszy był Jakub 
Rzepa z Pobłocia. Medaliści 

otrzymali puchary, dyplomy i medale oraz nagrody w postaci 
rakiet tenisowych.

15 listopada rywalizowali uczniowie szkół ponadgimna
zjalnych i dorośli. W gronie juniorek zwyciężyła Paulina 
Lange z Lewinka. W gronie juniorów za zgodą zawodników 
wystąpił kadet Jakub Rzepa i jak się okazało pokonał wszyst
kich starszych kolegów i ponownie zdobył główny puchar. 

W gronie seniorów rocznik 1996 i starsi zwyciężył Piotr 
Stankowski ze Strzepcza. W klasyfikacji drużynowej zwycię
żyło sołectwo Strzepcz a kolejne miejsca zajęły: Miłoszewo, 
Pobłocie, Smażyno, Lewino, Lewinko, Linia, Kętrzyno i 
Osiek. W sumie w zawodach udział wzięło prawie 60 zawod
niczek i zawodników z dziewięciu wsi sołeckich.

Mistrzostwa Gminy Linia w tenisie 
stołowym

„Tygrysy” ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, gmina 
Rozprza, w dniach 2–4 października 2015 r. wzięły udział w 
XXII Ogólnopolskim Pieszym Zlocie Ekologicznym „Bory 
Tucholskie 2015” w Suchej gm. Lubiewo nad Zalewem Ko
ronowskim. Organizatorem zlotu było KujawskoPomorskie 
Zrzeszenie LZS w Toruniu oraz Krajowe Zrzeszenie LZS w 
Warszawie. W zlocie uczestniczyło 21 drużyn z całego kraju.

W klasyfikacji Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych dru
żyna „Tygrysów” zajęła III miejsce. Opiekunem i założycie
lem drużyny jest Dorota Jakubek. W klasyfikacji powiatów 
zwyciężył powiat piotrkowski, w klasyfikacji województw – 
łódzkie.

XVI Dolnośląskie Igrzyska 
Integracyjne 

22 listopada 2015 roku na obiektach Zespołu Szkół w Cho
rzelowie odbyły się dwa turnieje mające na celu uczczenie 97. 
rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzację tych 
dyscyplin sportowych w powiecie mieleckim. Organizatorami 
XII edycji turniejów były Powiatowe Zrzeszenie LZS w Mielcu, 
Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie oraz SOKiS Cho
rzelów.

W turnieju tenisa stołowego udział wzięło w 3 kategoriach 
wiekowych ponad 40 osób rywalizujących o Puchar Prezesa 
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu Krzysztofa Wieczerza
ka. W siatkówce natomiast rywalizowało 6 drużyn tj. Galaxia 
Czermin, Burza Chorzelów, Strażak Grochowe, KS Zgórsko, 
Gmina Wadowice Górne i Gmina Tuszów. Tu walka toczyła 
się o Puchar Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Zdzisława Lasoty. 

W turnieju tenisa stołowego drużynowo wygrała ekipa SSTS 
Chorzelów, wśród juniorek triumfowała Agata Taran – Gmina 
Tuszów Narodowy, wśród juniorów – Łukasz Ryniewicz SSTS 
Chorzelów, a wśród seniorów Tadeusz Kardyś SSTS Chorze
lów. Turniej siatkówki wygrała drużyna Galaxia Czermin.

XVI Dolnośląskie Igrzyska Integracyjne Szkół i Ośrodków 
Specjalnych i Masowych odbyły się 26 listopada w hali dzier
żoniowskiego OSiRu. W Igrzyskach startowało sześć ośrod
ków i szkół.

Młodzież brała udział w czterech konkurencjach. W kon
kurencji „Kto prędzej dookoła” wygrał Specjalny Ośrodek 
SzkolnoWychowawczy w Dzierżoniowie. W „sadzeniu ziem
niaków” najlepszy był ZS w Jeżowie Sudeckim. Drugi był 
SOSW w Polanicy Zdroju, a trzeci – Zespół Szkół Specjal
nych w Świdnicy. Przeciąganie liny wygrał Specjalny Ośro
dek SzkolnoWychowawczy w Piławie Górnej. W piłkę nożną 
(pierwszą połowę meczu grali chłopcy, a drugą dziewczęta) 
najlepiej grali zawodnicy ZS w Jeżowie Sudeckim.

Klasyfikacja końcowa: 1. Zespół Szkół w Jeżowie Sudec
kim, 2. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Pola
nicy Zdroju, 3. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w 
Dzierżoniowie, 4. Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy 
w Piławie Górnej, 5. Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy, 6. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie

Najmłodsza drużyna Igrzysk, Towarzystwo Przyjaciół Dzie
ci w Dzierżoniowie, otrzymała pluszaki. Dyplomy, puchary, 
medale oraz nagrody rzeczowe wręczali: Ryszard Dudkowski 
i Wiesław Jasiński – członkowie Prezydium Dolnośląskiego 
Zrzeszenia LZS we Wrocławiu oraz Sławomir Skorupa – wi
ceprezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Dzierżoniów. Wszyst
kie dzieci otrzymały napoje i słodycze, nagrody rzeczowe 
oraz ciepły posiłek. Organizatorami igrzysk byli: Powiatowe 
Zrzeszenie LZS Dzierżoniów i Dolnośląskie Zrzeszenie LZS 
we Wrocławiu.

Turniej w tenisie stołowym 
i piłce siatkowej – Chorzelów 2015

„Tygrysy” z Nowej Wsi w Borach 
Tucholskich

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
pomorskie/podkarpackie/dolnośląskie/łódzkie
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Operatorem programu Multisport 
jest w woj. świętokrzyskim ŚZ LZS w 
Kielcach. Obecnie w programie uczest
niczą 22 gminy. Jako ostatnia dołączy
ła do programu Szkoła Podstawowa w 
Tarłowie – zajęcia rozpoczęły się w marcu. 
„Multisportowców” wspiera wójt gminy 
Leszek Walczyk i dyrektor szkoły Ewelina 
Binkiewicz. A mają się już czym pochwa
lić – w dwóch konkursach fotograficz
nych, które ogłosił Instytut Sportu, ope
rator krajowego programu MultiSport, 
wygrali nagrodę publiczności. Ich zdję
cia otrzymały najwięcej „polubień” na 
Facebook’u. 

W pierwszym konkursie „Jesteśmy lek
koatletami” internautom spodobało się 
zdjęcie przedstawiające 10 uczestników 
programu MultiSport biegnących przez 
płotki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczaj
nego, gdyby nie to, że w Tarłowie nie ma 
stadionu lekkoatletycznego, więc młodzi 
sportowcy biegali przez płotki ustawio
ne na... trawiastym boisku. W nagrodę 
pojechali na Lotto Warszawski Memoriał 
Kamili Skolimowskiej a ich zdjęcie wielo
krotnie pokazywano na telebimie. 

Drugi konkurs ogłoszony przez Instytut 
Sportu nosił tytuł „Jesteśmy kibicami”. 
Celem konkursu było propagowanie kibi
cowania zgodnie z zasadami fairplay, 
promowanie aktywnego spędzania czasu i 
popularyzacja sportu wśród dzieci i mło
dzieży. I znowu zdjęcie nadesłane przez 

„multisportowców” z Tarłowa najbardziej 
spodobało internautom (patrz wyżej). 
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 3 
grudnia a były nim zestawy Slackline oraz 
Trickboard. Slackline to dyscyplina spor
towa polegający na chodzeniu i wyko
nywaniu trików na taśmie rozwieszonej 
i napiętej między dwoma punktami (np. 
drzewami). Z kolei Trickboard to spe
cjalna deska do ćwiczeń i treningu, która 
umożliwia rozwój zdolności motorycz
nych. Instruktorzy pokazali dzieciakom 
jak ćwiczyć i używać taśmy i deski.

2 grudnia 2015 r., na hali sportowej w 
Wiżajnach odbył się Powiatowy Halowy 
Turniej LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt 
Szkół Podstawowych o puchar Starosty 
Suwalskiego. W zawodach udział wzię
ło 9 szkół podstawowych z terenu 
po wiatu suwalskiego. Turniej wygrała 
Szkoła Podstawowa w Słobódce, dru
gie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Pawłówce, a trzecie Szkoła Pod sta-
wowa w Kaletniku. Puchary i dyplo
my wręczyli: Witold Kowalewski, wi 
ce  starosta suwalski, Stanisław Jacek 
Piet rukiewicz, wójt gminy Wiżajny, 
Mirosława Wierzchowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wiżajnach.

Wieści z Wojewódzkich zrzeszeń LzS
świętokrzyskie/podlaskie

Multisport w woj. świętokrzyskim  
– Szkoła w Tarłowie

Odszedł Marek Procyszyn – Żegnaj Przyjacielu

Turniej Integracyjny 
– Raczki

19 listopada 2015 r., w Raczkach 
odbył się Integracyjny Halowy Turniej 
LZS w piłce nożnej o pu char Starosty 
Suwalskiego dla ucz niów czwartych klas 
szkół podstawowych i osób niepełno
sprawnych. W zawodach udział wzięło 
7 ośrodków osób niepełnosprawnych 
oraz 4 szkoły podstawowe. Wśród tych 
pierwszych naj  lepszy okazał się Dom 
Pomocy Społecznej w Węgorzewie, 
wśród szkół podstawowych Szkoła 
Podstawowa w Ba kałarzewie. Wszyst
kie drużyny otrzy mały dyplomy, a dru
żyny zwycięskie puchary.

Turniej piłkarski 
dziewcząt – Wiżajny

24 listopada 2015 roku zmarł Marek 
Procyszyn. Miał 54 lata. Od najmłodszych 
lat był związany ze sportem, a w zasadzie z 
piłką nożną. Zawodnik LZS Stobrawa, KS 
Stal Brzeg, LZS Popielów, LZS Orzeł Źlinice 
i TOR Dobrzeń Wielki. W latach 19871988 
trener LZS TOR Dobrzeń Wielki. W 1995 roku 
założyciel prywatnej szkółki piłkarskiej UKS 

Markus, z którą odniósł wiele sukcesów. 
Od 1985 roku aktywnie uczestniczył w życiu sportowym, w 

szczególności w strukturach LZS pełniąc wiele funkcji, m.in. był 
wiceprezesem klubu kolarskiego Ziemia Opolska, sekretarzem 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, w latach 20082012 
jego przewodniczącym, w kolejnej kadencji wiceprzewodniczą
cym oraz członkiem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. 
W roku 2008 został wybrany na prezesa Opolskiego Związku 
Piłki Nożnej, pełniąc wcześniej w dwóch kadencjach funkcję 
wiceprezesa OZPN ds. szkolenia.

To tylko suche fakty, wyjęte z życiorysu Ś.P. Marka. My, Jego 

przyjaciele, koleżanki i koledzy wiemy, że był człowiekiem nie
tuzinkowym o wielkim sercu i zapale do pracy, w kontaktach z 
ludźmi był serdeczny, przyjazny, otwarty, czym zjednywał sobie 
sympatię naszego środowiska. 

Był zawsze wierny swoim zasadom i ideałom, nie ułatwiał sobie 
życia pragmatyzmem. Miał zawsze swoje, głęboko przemyślane 
zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie otwartym na 
argumenty innych i zdolnym do kompromisu. Będzie nam bra
kowało Jego uśmiechu i poczucia humoru, rozmów o ukochanej 
pasji – piłce nożnej, nie wpadnie już na Krzyżanowskiego w 
Warszawie od progu krzycząc – cześć przyjaciele. 

Pogrzeb Marka Procyszyna odbył się 28 listopada na cmenta
rzu w OpoluPółwsi. Żegnało Go ponad 500 osób. Były też dele
gacje Krajowego Zrzeszenia LZS i wojewódzkich zrzeszeń (opol
skiego, świętokrzyskiego, śląskiego i wielkopolskiego) ze swoimi 
sztandarami. W imieniu  „Zielonego Bractwa” pożegnał Go Jerzy 
Kula, przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.

Będziemy Go zawsze pamiętać pomni słów naszej noblistki 
– Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
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Dziękujemy:

Zapraszamy do wspierania działalności  
Ludowych Zespołów Sportowych w 2016 roku

 9 działaczom za pasję z jaką walczą o to by sport nie został zepchnięty na dalszy plan
 9 trenerom za ogrom włożonej pracy i wychowywanie naszej sportowej młodzieży 

w duchu fair play
 9 sportowcom za sukcesy i emocje jakich nam przysparzają

 9 wolontariuszom za to, że poświęcają swój wolny czas pracując na rzecz 
naszego stowarzyszenia

 9 pracownikom za rzetelne i kompetentne wykonywanie swojej pracy
 9Ministerstwu Sportu i Turystyki za owocną współpracę

2016


