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W ro ku po olim pij skim bar dzo uda nie 
wy star to wa li łucz ni cy „Stel li” Kiel ce. Na dal 
olim pij ską for mę pre zen tu je Rafał Dobro
wolski – uczest nik igrzysk w Pe ki nie, a 
tak że je go ko le dzy z ka dry i z kie lec kiej 
eki py. Jest tra dy cją, że pierw szy kwar tał 
każ de go no we go ro ku i spor to we go se zo nu, 
po świę co ny jest star tom w im pre zach roz
gry wa nych w ha li. W 2009 ro ku by ły to: eli
mi na cje i mi strzo stwa świa ta, któ re od by ły 
się w Pol sce – 28 mar ca w Rze szo wie oraz 
mi strzo stwa Pol ski. 

Rafał Dobrowolski, łucznik „Stelli”
wywalczył tytuł halowego mistrza Polski
na zawodach w Rzeszowie, w dwa tygo
dnie później w tym samym mieście się
gnąłpotytułhalowegowicemistrzaświa
ta.„Zło to” prze grał po do gryw ce, a do peł ni 
szczę ścia za bra kło jed ne go mi li me tra! 

W ha lo wych łucz ni czych mi strzo stwach 
świa ta w Rze szo wie star to wa ło po nad 430 
za wod ni czek i za wod ni ków z 40 kra jów, z 
wy jąt kiem m.in. ekip Chin i Ko rei. W łu kach 

kla sycz nych se nio rów, w sto li cy Pod kar pa cia 
wy star to wa ło 56 łucz ni ków. Re pre zen ta cja 
Pol ski strze la ła w skła dzie: RafałDobrowol
ski („Stel la” Kiel ce), Jacek Proć („Strze lec” 
Le gni ca), DamianGoły („Łucz nik” Ży wiec). 
Dru gi łucz nik z województwa świętokrzy
skiego i Zrze sze nia LZS PiotrNowak(„Ka ri
ma” Przą sław) ry wa li zo wał in dy wi du al nie i 
w dru ży nie wśród ju nio rów. 

 Mi strzo stwa świa ta w Rze szo wie roz po czę
ły się od eli mi na cji, w któ rych Dobrowolski 
za jął czwar te miej sce – naj lep sze z Po la ków. 
Osią gnął wy nik 588 pkt. na 600 moż li wych, 
któ ry był je go re kor dem ży cio wym. Czwar ta 
lo ka ta Ra fa ła z ta ką sa mą ilo ścią punk tów 
co dru gie go Hisz pa na i trze cie go Ame ry ka
ni na, by ła skut kiem mniej tra fio nych 10tek. 
A eli mi na cje wy grał Bry tyj czyk Si mon Ter
ry re zul ta tem 593 pkt. 

 W fi na le tur nie ju in dy wi du al ne go Ra fał 
Do bro wol ski sto czył za cię ty bój z Buł ga rem 
– Ja wa rem Wa si le wem Hri sto wem. Kiel cza
nin pro wa dził od po cząt ku ry wa li za cji. Tra
fił pięć 10tek i jed ną 9 tkę. Przed ostat nim 
dwu na stym strza łem miał prze wa gę 2 pkt. I 
nie ste ty, po raz pierw szy w tym po je dyn ku 
strze lił „ósem kę” a Hri stow „dzie siąt kę”. Był 
więc re mis i do gryw ka. W pierw szym ba ra
żu obaj strze li li 10 tki, w dru gim Po lak tra fił 
9 tkę a Buł gar 10 tkę. 

Dru gi z Po la ków Damian Goły, także z 
klubu reprezentującego nasze Zrzeszenie, 
w fi na le in dy wi du al nym wal czył o me dal 
brą zo wy i prze grał z Fran cu zem po trzech 
ba ra żach. Drużynowo–Polkizajęłypiąte
miejsce,aPolacyuplasowalisięnaszóstej
pozycji.

Suk ce sem za koń czy ła się ry wa li za cja ju nio
rek. Po lki wy wal czy ły dwa zło te me da le: 
in dy wi du al nie Joanna Kamińska z klubu 
„Czar na Strza ła” By tom należącego do nasze

go Zrzeszenia, a dru ży no wo – re pre zen ta cja 
Pol ski po po ko na niu ró wie śni czek z Ro sji. 

 Wik tor Pyk – tre ner „Stel li” po wie dział: 
Halowe wicemistrzostwo świata w łucznic
twie Rafała Dobrowolskiego, to największy
sukces w historii kieleckiego klubu i najcen
niejszy indywidualny medal polskiego łucz
nika od blisko 80 lat. Ostatni złoty medal
MŚ we Lwowie zdobył 78 lat temu Michał
Sawicki, związany z naszym regionem i
mieszkający przez lata w Radomiu. Polscy
łucznicypóźniejzdobywalinajwyżejmedale
brązowena imprezachmistrzowskichwśród
seniorów. Łuczniczki miały więcej szczęścia,
a Irena Szydłowska w 1972 roku na Igrzy
skachwMonachiumzostaławicemistrzynią
olimpijską. Cieszyzatem,żemójpodopiecz
ny,olimpijczykzPekinu,brązowymedalista

mistrzostwEuropy(Francja2008r.),został
srebrnymmedalistąmistrzostwświata.Rafał
madopiero25latinależydoutalentowanych
łuczników Polski młodego pokolenia. Czyni
ciągłe postępy i przed nim nowe wyzwania.
Liczę na dalsze sukcesy, medale i rekordy.
Myślimy o kolejnych trofeach i Igrzyskach
Olimpijskichza3latawLondynie. 

LeszekBurek

Odlewej:JerzyKula,przew.ŚwiętokrzyskiegoZrzeszenia
LZS,RafałDobrowolskiorazWiktorPyk,trener„Stelli”
Kielce

Łucznik „STEL LI” Kielce

4 kwiet nia 2009 r. od by ła się w Za mo ściu 
XV Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży w 
Bie gach Prze ła jo wych. W pięknej scenerii
zamojskiejStarówkibiegało465zawodni
czek i zawodników reprezentujących 146
klubówzcałejPolski.Rozdanomedalew
pięciubiegach.Otowyniki.

2 km juniorki młodsze – wy star to wa ło 
105 za wod ni czek. 1. ALek san dra Cha łu bek 
– MLKS Spar ta Zło tów 2. Pau li na Mi kie wicz 
– KS Pod la sie Bia ły stok 3. Pa try cja Pru da
czuk – MKS Żak Bia ła Pod la ska. 

3 km juniorzy młodsi – wy star to wa ło 
115 za wod ni ków. 1. An drzej Siód miak – 

LKS Stal Mie lec 2. Ma te usz Ma ik – UKS AS 
Czem pin 3. Da mian Za gu lak – GKS Tę cza 
No wa Wieś Lę bor ska. 

3kmjuniorkimłodsze – 104 za wod nicz
ki. 1. Kor ne lia Kost ka – KKL Kiel ce 2. Mar ty
na Adam czyk – STS Skar ży sko Ka mien na 3. 
Pau la Kop ciew ska – KS Pod la sie Bia ły stok. 

5kmjuniorówmłodszych – wy star to wa
ło 97 za wod ni ków. 1. Bar tosz Ko wal czyk 
– PLKS Gwda Pi ła 2. Woj ciech Czer nek 
– MOSM Ty chy 3. Szy mon Kul ka – ULKS 
Li pin ki

1 km cross młodziczki – star to wa ło 26 
za wod ni czek. 1. We ro ni ka Wy ka – UKS Tem

po 5 Prze myśl 2. An na Wój cik – KKS Vic
to ria Sta lo wa Wo la 3. An na Ko tu ła – MKL 
Spar ta Sta lo wa Wo la. 

Klasyfikacja klubów – wszystkie pięć
pierwszychtoklubyZrzeszeniaLZS.

1. MKS Żak Bia ła Pod la ska 2. KS Pod la sie 
Bia ły stok 3. ULKS Te lex Bo ry sław Bo rzy tu
chom 4. PLKS Gwda Pi ła 5. LŁKS Pre fbet 
Śnia do wo Łom ża. 

Klasyfikacjawojewództw: 
1. wiel ko pol skie 
2. ślą skie 
3. po mor skie.

XV Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży
w Bie gach Prze ła jo wych

wi ce mi strzem świa ta
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Or ga ni za to rem współ za wod nic twa na naj lep szą ra dę gmin ną, po wia to wą i o sportowy znak ja ko ści Ome ga są Ra dy Wo je wódz kie Zrze
sze nia LZS, na to miast na szcze blu cen tral nym Kra jo we Zrze sze nie LZS. Ce lem współ za wod nic twa jest upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej, 
spor tu i tu ry sty ki w gmi nie i po wie cie oraz śro do wi sku. We współ za wod nic twie mo gą uczest ni czyć wszyst kie ra dy gmin ne, miej sko
 gmi nne, po wia to we i ogni wa Zrze sze nia LZS, któ re zgło szą swój udział do Wo je wódz kich Ko mi sji Współ za wod nic twa. Przy oce nie bie rze 
się pod uwa gę m.in. na stę pu ją ce wskaź ni ki – licz ba człon ków w sto sun ku do licz by miesz kań ców, licz ba sek cji spor to wych i tu ry stycz
nych, licz ba dru żyn uczest ni czą cych w sta łym sys te mie roz gry wek, ilość zor ga ni zo wa nych im prez spor to wych oraz licz ba uczest ni ków, 
ilość zor ga ni zo wa nych im prez ma so wych – spor to wych i tu ry stycz nych tj. tur nie je, fe sty ny, spar ta kia dy, im pre zy in te gra cyj ne oraz licz ba 
uczest ni ków. 

WojewódzkieKomisjeWspółzawodnictwanadesłałydoKZLZSprotokołyzwynikamiwspółzawodnictwa,jednocześnierekomendu
jączwycięzcę,jakolaureataszczeblacentralnego.Naszczeblucentralnymlaureaciotrzymująrównorzędnewyróżnienia.

21lutego2009rokuKrajoweZrzeszenieLZSpodsumowałoswojądziałalnośćza2008rok.DosalihoteluSofitelVictoriawWarsza
wieprzybylidziałacze,trenerzy,przewodniczącyradgminnych,powiatowychiwojewódzkichorazprezesiklubówZrzeszeniazcałej
Polski.Pięknymipucharaminagrodzononajlepszewewspółzawodnictwiewojewództwa,kluby,radygminneipowiatoweorazogni
waLZS,LKSiUKSrywalizująceo„SportowyznakjakościOmega”.Ponieważwnumerzegrudniowymprzedstawialiśmypunktację
województw(przypominamy,żenatrzechpierwszychmiejscachuplasowałysięnastępującewojewództwa:lubelskie,wielkopolskie,
mazowieckie)oraznajlepszeklubyLZSwdyscyplinachwiodących(dlaprzypomnieniawkolarstwienajlepszyALKSStalGrudziądz,
wlekkiejatletyce–KSPodlasieBiałystok,włucznictwie–ŁucznikŻywiec,wzapasachwolnychM–LKSOrzełNamysłów,wzapasach
Kipodnoszeniuciężarów–WLKSSiedlce–IganieNowe,wzapasachklasycznych–KSSobieskiPoznań,wtenisiestołowym–GLKS
Nadarzyniwnarciarstwieklasycznym–KSPoroniecPoronin)poranaprzedstawieniepozostałychnagrodzonych.

Wyniki współzawodnictwa 
„Na najlepszą Radę Powiatową Zrzeszenia LZS”, 
 „Na najlepszą Radę Gminną Zrzeszenia LZS”
 i „O Sportowy znak jakości Omega”

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
podsumowało działalność za 2008 rok

Województwodolnośląskie

RadaPowiatowaZLZS
wLwówkuŚląskim

Po wiat za jął 6. miejsce w IX Dol no ślą skich 
Igrzy skach LZS i Miesz kań ców Wsi. Zor ga
ni zo wa no 16 im prez spor to wych o ran dze 
mistrzostw powiatu. W 2008 roku Rada by ła 
or ga ni za to rem fi na łu wo je wódz kie go Je sien
nych Bie gów Prze ła jo wych oraz za wo dów stre
fo wych: Wio sen nych Bie gów Prze ła jo wych, w 
ko szy ków ce męż czyzn, pił ce siat ko wej ko biet. 
Prze wod ni czą cym jest Sta ni sław Cze ka now ski. 

RadaMiejskoGminnaZLZS
wŚrodzieŚląskiej

Ra da zrze sza 380 człon ków. Prze wod ni czą
cym jest Ja nusz Mar cin kow ski. Dzia ła 14 

sek cji pił ki noż nej, 2 sek cje pił ki siat ko wej, 
ko szy ków ki, te ni sa sto ło we go, lek kiej atle ty ki 
i bry dża spor to we go. Or ga ni za tor eli mi na cji 
stre fo wych IX Dol no ślą skich Igrzysk w: war ca
bach, pił ce ha lo wej, LA, bie gach prze ła jo wych 
i pił ce siat ko wej K i M oraz „Pu cha rze La ta”. 

LKS„Pegaz”Krzeszów
Klub zo stał za ło żo ny w 1946 ro ku. Li czy 87 

człon ków. Sek cje: pił ka noż na, pił ka siat ko wa 
i ko szy ków ka, war ca by 100p ol owe, te nis sto
ło wy. Prze wod ni czą cym jest Jan Gór ka. 

Województwokujawsko-pomorskie

RadaPowiatowaZLZSwGrudziądzu
Ra da ma sie dzi bę w Ła si nie. W 2008 ro ku 

zor ga ni zo wa ła 44 im pre zy spor to we o za się
gu po wia to wym oraz 5 im prez o za się gu 
wo je wódz kim. Dyscypliny wiodące to: te nis 
sto ło wy, ko lar stwo i pił ka noż na. Ra dą kie ru je 
Eu ge niusz Chy liń ski. 

RadaGminnaZLZS
wSępólnieKrajeńskim

Ra dzie przewodniczy Da nu ta Skrzyń ska. 
W 2008 ro ku  wszystkie dzia łania spor to we 
i or ga ni za cyj ne pod po rząd ko wa ne były XIII 

Igrzy skom Olim pij skim Spor tow ców Wiej
skich Wo je wódz twa Ku jaw sko P omo rski ego 
– Pe kin – Ja bło no wo Po mor skie 2008, na któ
rych gmi na za ję ła pierw sze miej sce. 

UKS„Sokół”WielkieRychnowo
Czo ło wy klub szko lą cy dzie ci i mło dzież 

w ko lar stwie szo so wym. Jego za wod ni cy osią
ga ją zna czą ce wy ni ki za rów no w wo je wódz
twie jak i w kra ju w ka te go riach żak i mło dzik. 
Wspar cia klubowi udzie la dy rek tor szko ły, 
a tre ne rem jest Ma rian Krych. 

Województwolubelskie

RadaPowiatowaZLZS
wTomaszowieLubelskim

Prze wod ni czą cym rady jest Jan Kij ko. 
W 2008 ro ku zor ga ni zo wa no 19 im prez spor
to wych. Sztan da ro wą by ły Po wia to we Igrzy
ska Re kre acyj no Spo rt owe LZS „Świę to Spor
tu Po wia tu To ma szow skie go”. Naj więk szym 
osią gnię ciem by ło zdo by cie I miej sca w kla
sy fi ka cji koń co wej po wia tów pod czas Wo je
wódz kich Igrzysk LZS. Po wia to we Zrze sze nie 
sku pia 60 ogniw LZS, LKS, MLKS, MLUKS, 
któ re pro wa dzą za ję cia w po nad 200 sek cjach 
spor to wych. 
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RadaMiejskoGminnaZLZS
wTyszowcach

Prze wod ni czą cym ra dy jest Ja nusz Za ręb
ski. W ro ku 2008 zor ga ni zo wa no 47 im prez 
spor to wo r ekr eacy jnych, w których udział 
wzię ło po nad 5 tys. uczest ni ków. Na te re nie 
gmi ny dzia ła 9 jed no stek LZS, MLUKS, LKS, 
ULKS z 26 sek cja mi spor to wy mi. Naj więk
szym suk ce sem by ło za ję cie I miej sca na 
Wo je wódz kich Igrzy skach LZS w Mią czy nie 
w kla sy fi ka cji koń co wej gmin. 

MPKS„Nord98”Wysokie
Pre ze sem klu bu jest Mie czy sław Pa we lec. 

Czte ry sek cje spor to we, jed na tu ry stycz na i 
re kre acyj na sku pia ją 211 człon ków. W sta łym 
sys te mie roz gry wek uczest ni czą trzy dru ży ny. 
Naj więk szym suk ce sem klu bu w 2008 ro ku 
by ło za ję cie III miej sca w Mi strzo stwach Zrze
sze nia LZS w pił ce noż nej se nio rów. 

Województwolubuskie

RadaPowiatowaZLZS
wKrośnieOdrzańskim

Li de rem dzia łal no ści or ga ni za cyj nej jest 
Jó zef Bart ko wiak – rad ny Lu bu skie go Sej mi
ku Wo je wódz kie go. Sport w po wie cie w 90% 
opar ty jest na dzia łal no ści klu bów Zrze sze nia. 
Naj więk sze suk ce sy klu by osią ga ją w ta kich 
dys cy pli nach jak: siat ków ka męż czyzn, pił ka 
ręcz na ko biet, lek ko atle ty ka i pił ka noż na. 

RadaMiejskoGminnaZLZS
weWschowie

Prze wod ni czą cym ra dy jest Bro ni sław 
Or łow ski – tre ner lek kiej atle ty ki LLKS Oso
wa Sień. Gmin ne Zrze sze nie obej mu je swo ją 
dzia łal no ścią 11 klu bów, w więk szo ści pił kar
skich. Jed nak naj więk sze osią gnię cia spor to we 
ma LLKS Oso wa Sień w lek kiej atle ty ce. 

LUKS„Junior”Różanki
Hen ryk Wie czo rek, pre zes LUKS jest 

mi strzem w po zy ski wa niu spon so rów dla 
re ali za cji swo ich ini cja tyw. Klub pro wa dzi 
szko le nie spor to we wśród dzie ci w pił ce noż
nej. Co rocz nie klub jest or ga ni za to rem ok. 30 
im prez o za się gu wo je wódz kim i kra jo wym. 

Województwołódzkie

RadaPowiatowaZLZS
wPiotrkowieTrybunalskim

Ra da szcze gól ną uwa gę przy wią zu je do or ga
ni za cji za wo dów dla mło dzie ży szkół po nad
gim na zjal nych. W sys te mie mi strzostw i lig 
uczest ni czą 4 ze spo ły szkół śred nich. Or ga ni zo
wa na jest spar ta kia da władz sa mo rzą do wych, 
w któ rej uczest ni czą re pre zen ta cje wszyst kich 
11 gmin w za wo dach roz gry wa nych co mie
siąc w róż nych dys cy pli nach. Ra da od 10 lat 
or ga ni zu je Ogól no pol ski Zlot Eko lo gicz no 
T ur ystyc zny „Szla kiem Nad pi licz nym”. Prze
wod ni czą cym jest Sta ni sław Cu ba ła. 

RadaMiejskoGminnaZLZSwZelowie
Ra da zaj mu je się głów nie or ga ni za cją za wo

dów spor to wych w za kre sie spor tu ma so we go. 
Jest współ or ga ni za to rem wie lu im prez wo je
wódz kich. Prze wod ni czą cym jest Szcze pan 
Kraj da. 

LKS„Omega”Kleszczów
Klub po sia da dru ży nę pił ki noż nej w IV 

li dze, ze spół te ni sa sto ło we go w II li dze, a tak
że sek cję ko lar ską i lek kiej atle ty ki. Pre ze sem 
klu bu jest Jan Gu raz da. 

Województwomałopolskie

RadaPowiatowaZLZSwOświęcimiu
Ra da zrze sza 31 klu bów spor to wych, w 

tym 29 LKSów, 1 Lu do wy Klub Tu ry stycz ny 
i 1 ULKS w na stę pu ją cych dys cy pli nach: pił
ka noż na, ko lar stwo, pił ka siat ko wa, sza chy. 
Do Po wia to wego Zrze sze nia LZS należy 1. 
760 człon ków. W sys te mie roz gry wek OZPN 
uczest ni czy 58 dru żyn. W 2008 ro ku zor ga
ni zo wano 68 im prez spor to wych, w tym 10 
im prez in te gra cyj nych z udzia łem 8. 210 osób. 
Prze wod ni czą cym ra dy jest Ka zi mierz Chrap
czyń ski. 

RadaGminnaZLZS
wWierzchosławicach

Ra da sku pia 725 człon ków. Zrze sza 11 Lu do
wych Klu bów Spor to wych. Naj bar dziej po pu
lar ną dys cy pli ną jest pił ka noż na. Prze wod ni
czą cym ra dy jest Je rzy Bąk. 

LKSMogilany
Pre ze sem klu bu jest An drzej Kar ski. Klub 

zrze sza 142 za wod ni ków. Ak tu al nie po sia da 
5 dru żyn pił kar skich w sta łym sys te mie roz
gry wek. Drużyna seniorów w sezonie 2007/08 
awansowała do IV ligi. W la tach 2007 i 2008 
dzię ki wy dat nej po mo cy urzę du gmi ny roz
bu do wa ne zo sta ły obiek ty spor to we klu bu, 
w tym zadaszona trybuna na 400 osób oraz 
budynek klubowy z zapleczem. Obec nie trwa 
bu do wa bo iska tre nin go we go. 

Województwomazowieckie

RadaPowiatowaZLZSwSiedlcach
Po wia to we Zrze sze nie LZS w Sie dl cach zrze

sza 2900 człon ków w 21 ogni wach LZS, 44 
UKS i 5 LKS. Ma 176 sek cji spor to wych. 11 
klu bów uczest ni czy w sta łym sys te mie roz gry
wek. W ro ku 2008 zor ga ni zo wano 53 im pre zy 
spor to we i re kre acyj ne, w któ rych uczest ni czy
ło po nad 7650 osób. Naj więk szy mi im pre za mi 
są: Mię dzy po wia to we Mi strzo stwa Wiej skich 
Szkół Pod sta wo wych oraz Mię dzy po wia to wa 
Gim na zja da LZS. 

RadaGminnaZLZSwJabłonnej
Ra da zrze sza 2 klu by spor to we – LKS Lo tos 

Ja błon na i KS Wi sła Ja błon na – li czy 600 
człon ków. W ro ku 2008 zor ga ni zo wa ła 55 
im prez spor to wych, w któ rych uczest ni czy ło 
6860 osób. Naj więk szą im pre zą spor to wą była 
Olim pia da Mło dych Wo jow ni ków, w któ rej 
uczest ni czy ło 300 osób. 

LKS„Orzeł”Nadarzyn
Klub ist nie je już 59 lat. Naj więk szą im pre zą 

ma so wą jest Gmin na Spar ta kia da Szkół Pod
sta wo wych – roz gry wa na w 6 dys cy pli nach. 
W ro ku 2008 zor ga ni zo wano po nad 40 im prez 
spor to wych na szcze blu gmin nym, re jo no
wym i wo je wódz kim, w któ rych uczest ni czy ło 
po nad 3 500 osób. 

Województwoopolskie

RadaPowiatowaZLZSwNamysłowie

RadaGminnaZLZS
wDobrzeniuWielkim

LKS„Victoria”Chróścice

Województwopodkarpackie

RadaPowiatowaZLZSwMielcu
Rada sku pia 36 jed no stek or ga ni za cyj nych, 

zrze sza jąc 1850 osób w 59 sek cjach. W sta łym 
sys te mie roz gry wek bie rze udział 95 dru żyn. 
Utwo rzo no po wia to wą ama tor ską li gę pił ki 
noż nej, w któ rej uczest ni czy 9 dru żyn. Ra da 
zor ga ni zo wa ła 8 im prez spor to wych, w któ
rych udział wzię ło oko ło 500 uczest ni ków 
oraz 13 im prez ma so wych spor to wo r ekr eacy
jnych, w tym po raz szó sty Po wia to wą Spar ta
kia dę Spor to wo R ekr eacy jną. 

LKSHucina
Klub mo że po szczy cić się po nad 60le tnią 

tra dy cją. W 2008 ro ku zrze szał 89 człon ków 
w sek cji pił ki noż nej. W roz gryw kach związ
ko wych uczest ni czą 3 dru ży ny. W 2008 ro ku 
klub był or ga ni za to rem 20 im prez spor to wo 
r ekr eacy jnych, w któ rych uczest ni czy ło ok. 6 
tys. osób oraz 4 im prez tu ry stycz nych. 

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
podsumowało działalność za 2008 rok
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Województwopodlaskie

RadaPowiatowaZLZSwSuwałkach
 Rada zrze sza 8 rad gmin nych LZS oraz 1 
miej sko gmi nną. Na te re nie po wia tu dzia ła ją 
klu by, któ rych za wod ni cy star tu ją na are nach 
Eu ro py i świa ta: SKB Su wał ki (bad min ton), 
Klub Sza cho wy „Lu ve na Ha ńcza” Su wał ki, 
LUKS „Hań cza” Su wał ki (LA). Ra dzie prze
wod ni czy Hen ryk Krze sic ki. 

RadaGminnaZLZSwGrajewie
W 2008 ro ku dzia ła cze LZS zor ga ni zo wa li 

po nad 40 im prez spor to wo r ekr eacy jnych. 
Dzię ki za an ga żo wa niu wój ta po wstał kom
pleks spor to wo r ekr eacy jny z peł no wy mia ro
wym bo iskiem ze sztucz ną na wierzch nią. Prze
wod ni czą cym ra dy jest Grze gorz Gar doc ki. 

LZSZwierki
W tej nie wiel kiej miej sco wo ści na te re nie 

gm. Za błu dów od by wa się sze reg im prez 
spor to wo r ekr eacy jnych o za się gu gmin nym, 
po wia to wym i wo je wódz kim. In spi ra to rem 
wszel kich przed się wzięć jest prze wod ni czą cy, 
a za ra zem soł tys wsi Je rzy Pa ra do wicz. 

Województwopomorskie

OkręgoweZrzeszenieLZSwSłupsku
Ra da ko or dy nu je i or ga ni zu je dzia łal ność 

LZS na te re nie po wia tów słup skie go, by tow
skie go i człu chow skie go. 

RadaGminnaZLZSwPucku
Prze wod ni czą cym jest Je rzy Tka czyk. Ra da 

ko or dy nu je dzia łal ność 21 kół LZS. 

LZS„ABCSokół”Strzelno
Prze wod ni czą cym jest Da riusz Białk. Naj

bar dziej ak tyw ny LZS w re gio nie Ka szub  i w 
wo je wódz twie. Zrze sza po nad 100 człon ków. 

Województwośląskie

RadaPowiatowaZLZSwKłobucku
Na te re nie po wia tu dzia ła 26 klu bów, w tym 

6 uczniow skich. Mło dzież upra wia sport w 
sek cjach: pił ki noż nej, te ni sa sto ło we go, pił ki 
siat ko wej i ko szy ko wej, LA i ka ra te. Szko le nie 
pro wa dzi 4 tre ne rów oraz 25 in struk to rów. 
Dzia ła dwóch mło dzie żo wych or ga ni za to rów 
spor tu. W 2008 r. zor ga ni zo wano 48 im prez 
spor to wore kre acyj nych, w któ rych udział 
wzię ło 3500 uczest ni ków, pro wa dzi po wia
to wą li gę te ni sa sto ło we go, pił ki siat ko wej 

dziew cząt oraz na ukę pły wa nia. Pre ze sem jest 
Grze gorz Gar ba ciak. 

LKS„Victoria”Pilchowice
Klub zrze sza 120 człon ków. Dzia ła ją sek cje 

pił ki noż nej oraz te ni sa sto ło we go. 4 dru ży ny 
pił ki noż nej uczest ni czą w sys te mie roz gry
wek związ ko wych, sek cja te ni sa sto ło we go 
– 3 li ga ko biet oraz 4 li ga męż czyzn. Pre ze sem 
klu bu jest Ewa Kul czy na. 

Województwoświętokrzyskie

RadaPowiatowaZLZSwStaszowie
Po wia to we Zrze sze nie obej mu je 26 jed no

stek or ga ni za cyj nych. Wio dą cy mi dys cy pli na
mi są: pił ka noż na, siat ko wa, ręcz na, la, za pa
sy, pły wa nie. W ro ku 2008 zor ga ni zo wa no 
31 im prez spor to wych – 2012 uczest ni ków. 
By ło też współ or ga ni za to rem Ogól no pol skiej 
Im pre zy In te gra cyj nej oraz „Dnia Spor tu 
Osób Nie peł no spraw nych”. Prze wod ni czą cym 
jest An drzej Kru zel. 

RadaGminnaZLZSwGórnie
Prze wod ni czą cym ra dy jest Wal de mar Moż

dżo nek, jed no cze śnie szko le nio wiec w ULKS 
Gór no. Na te re nie gmi ny dzia ła 8 jed no stek 
or ga ni za cyj nych z dys cy pli na mi: pił ka noż na, 
lek ka atle ty ka, te nis sto ło wy i pił ka siat ko wa. 
Ra da w ro ku 2008 zor ga ni zo wa ła 48 im prez 
spor to wych – 2103 uczest ni ków. 

ULKS„Sokół”Włoszczowa
Pre ze sem ULKS jest Sta ni sław No wak. Wio

dą cy mi sek cja mi są: te nis sto ło wy, lek ka atle ty
ka, pił ka siat ko wa oraz pi łka noż na. W 2008 
ro ku klub zor ga ni zo wał 20 im prez spor to
wych z udzia łem 1400 uczest ni ków. 

Województwowarmińsko-mazurskie

RadaPowiatowaZLZSwIławie
W 2008 r. Po wia to we Zrze sze nie zre ali zo

wa ło 14 im prez m.in.: ha lo we tur nie je w pił ce 
noż nej, Dzień Olim pij czy ka, olim pia dę mło
dzie ży w za pa sach, ma so we bie gi prze ła jo we, 
igrzy ska szkół wiej skich, mi strzo stwa po wia tu 
LZS w te ni sie sto ło wym. Ogó łem w im pre zach 
star to wa ło po nad 2800 za wod ni ków. Prze wod
ni czą cym jest Be ne dykt Czar nec ki. 

RadaGminnaZLZSwOstródzie
Na te re nie gmi ny dzia ła ją 24 ko ła LZS, 7 

GKS, 5 LUKS i 3 MLKS oraz UKSy i 4 sto wa
rzy sze nia dzia ła ją ce na te re nie mia sta Ostró

da. Gmin ne Zrze sze nie li czy 682 człon ków 
zwy czaj nych i ok. 60 człon ków wspie ra ją cych 
i ho no ro wych. Sek cja wio dą ca to pił ka noż na. 
12 dru żyn (se nio rów i mło dzie żo wych) uczest
ni czy w sta łych roz gryw kach OZPN, kil ka
na ście dru żyn, w tym szkol nych, uczest ni czy 
w roz gryw kach i tur nie jach gmin nych. Pił ka 
siat ko wa (tak że pla żo wa) – 3 dru ży ny uczest ni
czą w li gach wo je wódz kich OZPS. Zrze sze nie 
przy współ pra cy sa mo rzą du co ro ku or ga ni zu
je po nad 100 im prez spor to wo r ekr eacyjnch. 
Do naj więk szych na le żą Igrzy ska Wsi, Pik nik 
Ro dzin ny Zdro wo i na Spor to wo (ok. 1200 
uczest ni ków). Prze wod ni czą cym jest Gu staw 
Ma rek Brze zin – wójt Gmi ny Ostró da. 

MLKSFoto„Ola”Ostróda
z/swLubajnach

Klub ma sie dzi bę w Lu baj nach, ist nie je od 
1994 ro ku. Od ro ku 2003 spe cja li zu je się w 
pił ce siat ko wej pla żo wej, tre nu je 67 za wod ni
ków i za wod ni czek. Człon ko wie klu bu wie lo
krot nie by li fi na li sta mi mi strzostw Pol ski w 
ka te go rii mło dzie żo wej i se nio rów. W 2008 
klub zor ga ni zo wał w cen trum Ostró dy tur niej 
eli mi na cyj ny Mi strzostw Pol ski Męż czyzn w 
siat ków ce pla żo wej. Po nad to utrzy mu je co 
ro ku cykl let nich tur nie jów w Sta rych Ja błon
kach. Obec nie Mi chał Mi cha lak i Jo wi ta Du da 
są w sze ro kiej ka drze Pol ski pił ki siat ko wej pla
żo wej. Pre ze sem jest Zbi gniew Mi cha lak. 

Województwowielkopolskie

RadaPowiatowaZLZSwOstrowieWlkp.
Rada zrze sza 34 jed nost ki LZS, UKS, LUKS 

oraz 4 ra dy gmin ne i miej sko gmi nne, w któ
rych dzia ła 89 LZS, UKS, LUKS, PUKS. W 
struk tu rach LZS jest 108 sek cji spor to wych 
oraz 10 sek cji tu ry stycz nych. Licz ba człon ków 
– 14 200. W sta łych roz gryw kach star tu ją: pił
ka noż na – 20 dru żyn oraz w kla sach mło dzie
żo wych 25, te nis sto ło wy – 7 dru żyn, sza chy 
– 1 dru ży na. Po wia to we Zrze sze nie by ło or ga
ni za to rem i współ or ga ni za to rem 27 im prez 
spor to wych i re kre acyj nych, w któ rych wzię ło 
udział oko ło 25 500 za wod ni ków. 

RadaGminnaZLZSwKołaczkowie
Ra da dzia ła w 15 miej sco wo ściach. Sku pia 

230 człon ków. W skład Gmin ne go Zrze sze nia 
wcho dzi Klub Bie ga cza, któ ry re pre zen tu je 
gminę w róż nych ogól no pol skich i re gio nal
nych bie gach oraz or ga ni zu je w Ko łacz ko wie 
Ogól no pol ski Bieg „O Zło ty Kłos”. Pro wa dzo ne 
są gmin ne li gi w pił ce noż nej i pił ce siat ko wej. 
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Ra da zor ga ni zo wa ła w 2008 ro ku 20 im prez 
spor to wo – re kre acyj nych i tu ry stycz nych, w 
któ rych uczest ni czy ło po nad 2000 osób. 

LZSPodstolice
Ko ło li czy 40 człon ków, po sia da 4 sek cje 

wio dą ce: pił ka noż na, sza chy, war ca by i te nis 
sto ło wy. W sta łym sys te mie roz gry wek gmin

nych uczest ni czą 4 dru ży ny. W swym śro do wi
sku ko ło zor ga ni zo wa ło 7 im prez, w któ rych 
wzię ło udział 420 uczest ni ków. 

Województwozachodniopomorskie

RadaPowiatowaZLZSwPyrzycach
Prze wod ni czą cym jest Je rzy Goc lik. Zrze

sze nie dzia ła na te re nie 6 gmin, zrze sza 4 LKS, 
3 UKS i 9 LZS w sek cjach: za pa sy styl wol ny, 
te nis sto ło wy, pił ka siat ko wa, lek ka atle ty ka, 
tu ry sty ka i pił ka noż na. 

RadaGminnaZLZSwBiałogardzie
Prze wod ni czą cym jest Jan Ka le ja. Na te re

nie gmi ny dzia ła 12 LZS i 2 klu by w sek cjach: 
za pa sy styl wol ny, pił ka siat ko wa, te nis sto ło
wy, lek ka atle ty ka, pił ka noż na, strze lec two 
spor to we i tu ry sty ka. 

LKS„Piast”Gryfino
Pre ze sem klubu jest Ma rek Ko zic ki. Klub 

ko or dy nu je dzia łal no ścią i ob słu gu je fi nan so
wo 16 LZS na te re nie gmi ny, któ re zrze sza ją 
po nad 800 osób w sek cjach: sza chy, war ca by, 
te nis sto ło wy, kul tu ry sty ka, pił ka siat ko wa 
i pił ka noż na. Or ga ni zu je ma so we im pre zy 
spor to we, re kre acyj ne i tu ry stycz ne – ok. 100 
rocz nie. W gmi nie pra cu je or ga ni za tor spor
tu, dzia łacz LKS „Piast” Ar ka diusz Dur ma.

We współ za wod nic twie kra jo wym w spo
rcie mło dzie żo wym za 2008 ro ku dla Zrze
sze nia LZS punk to wa ło 51 dys cy plin spor to
wych. Ra da Głów na po sta no wi ła wy róż nić 
klu by w 41 dys cy pli nach, bo w po zo sta łych 
uczest ni czy ło mniej niż 3 klu by lub pierw
sze klu by uzy ska ły bar dzo ma ło punk tów. 
Naj lep sze klu by w dys cy pli nach wio dą cych 
przed sta wi li śmy w nu me rze gru dnio wym 
te raz te w po zo sta łych dys cy pli nach. 

Biegi przełajowe – skla sy fi ko wa no w 
ca łym kra ju 249 klu bów, w tym 107 to na sze 
klu by, a naj lep sze to – WLKS Sie dl ce Ig anie 
No we, Agros Za mość i LLKS Oso wa Sień. 

Saneczkarstwo – skla sy fi ko wa no 13 klu
bów, w tym 8 z LZS – naj lep sze – UKS No wi
ny Wiel kie, ULKS Łoś Goł dap i Be ski dy 
Biel sko Bia ła. 

TaekwondoITF – wśród 54 skla sy fi ko
wa nych 10 na le ży do na sze go Zrze sze nia 
– naj lep sze to: MKS Le wart Lu bar tów, Lo tos 
Ja błon na i Dra gon Ja nów. 

Taekwondo olimpijskie – wszyst kich 
klu bów by ło 64, w tym 9 z LZS – naj lep sze 
– UKS Bor ne Su li no wo, Wi kin go wie Pisz i 
Start Olsz tyn. 

Kajakarstwo – na 79 skla sy fi ko wa nych 14 
to kluby LZS – naj lep sze – Piast Człu chów, 
LKK Drze wi ca i LUKS Kwi sa Le śna. 

Badminton – skla sy fi ko wa no 78 klu bów 
– 14 z LZS, naj lep sze to: Tech nik Głub czy ce 
(1. m. w kra ju), SKB Su wał ki (2. m. w kra ju), 
i Tramp Or ne ta (4. m. w kra ju). 

Piłkanożnakobiet – skla sy fi ko wa no 20 
klu bów, naj lep szy w Pol sce i w LZS Me dyk 
Ko nin. 

Jeździectwo – skla sy fi ko wa no 93 klu by, 
w tym 28 z LZS, naj lep szy w Zrze sze niu i 
drugi w kra ju to WLKS Kra kus Kra ków. 

Szachy – skla sy fi ko wa no 141 klu bów, w 
tym 27 z LZS, naj lep szy: KSz Lu ve na Hań
cza Su wał ki – 4 miej sce w kra ju. 

Biathlon – 30 skla sy fi ko wa nych, w tym 4 
z LZS – naj lep szy BLKS Ży wiec – 6. miej sce 
w kra ju. 

Boks – skla sy fi ko wa no 116 klu bów – nasz 
naj lep szy klub ULKS Hu bal Chle wi ska pla
su je się na 10. miej scu w Pol sce. 

Narciarstwoalpejskie – 39 skla sy fi ko wa
nych klu bów, naj lep szy nasz SRS LZS So kół 
Szczyrk na 4. m. w kraju. 

Piłkasiatkowakobiet – wśród 104 skla sy
fi ko wa nych nasz klub To ma so via To ma szów 
Lu bel ski na 11. miej scu w kra ju. 

Hokejnatrawie – tyl ko 16 skla sy fi ko wa
nych klu bów, LKS Ro go wo drugi w kra ju. 

Piłka ręczna kobiet – na 92 skla sy fi ko
wa ne klu by Spar ta Gu bin pla su je się na 12. 
miej scu w kra ju. 

Piłka nożna M – 219 sklasyfikowanych 
– Polonia Słubice na 39. miejscu w kraju. 

Kajak polo – na 29 sklasyfikowanych 
MOSW Choszczno zajmuje 3. m. w Polsce. 

Biegnaorientację – 49 klubów sklasyfiko
wanych – Azymut Mochy na 5. m. w kraju. 

Koszykówka K – sklasyfikowano 92 
kluby, 27. miejsce zajął MLKS Rzeszów. 

Unihokej – na 19 sklasyfikowanych, nasz 
MLUKS Jedynka Trzebiatów – 3. miejsce 
w Polsce. 

Judokobiet– 109 sklasyfikowanych, nasz 
Samuraj Koszalin na 23. miejscu w kraju. 

Karate WKF – 45 sklasyfikowanych, 
LKS Zarzewie Prudnik na drugim miejscu 
w kraju. 

KoszykówkaM – na 98 sklasyfikowanych 
Spójnia Stargard Szczeciński – 16. m. w 
kraju. 

Kickboxing – 35 skla sy fi ko wa nych, 
LKSW Dan Świd nik – 4. miej sce w Pol sce. 

Sporty wrotkarskie – 14 klubów skla
syfikowanych, TUKS Roztocze Tomaszów 
Lubelski na 1. miejscu w Polsce. 

Żeglarstwo – na 74 sklasyfikowane, ŻLKS 
Kiekrz Poznań na 21. m. w kraju. 

Piłka ręczna M – 86 sklasyfikowanych 
klubów, Jurand Ciechanów na 18. m. w 
Polsce. 

JudoM – na 127 sklasyfikowanych – AKS 
Strzegom na 30. miejscu w kraju

Triathlon – 32 sklasyfikowane kluby, 
MLUKS Triathlon Koło na 16. m. w kraju. 

Pływanie – 106 klubów punktowało – 
Żak Biała Podlaska na 69. miejscu w kraju. 

Jeszczerazwszystkimwyróżnionymgra
tulujemy i życzymy udanego sportowo
roku2009.

Najlepsze kluby

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
podsumowało działalność za 2008 rok
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Klub Spor to wy Agros Za mo ść po wstał 
w 1976 ro ku. W cza sie 32 lat ist nie nia 

za wod ni cy tego klubu zdo by li po nad 300 
me da li mi strzostw Pol ski, kil ka na ście me da
li mi strzostw Eu ro py i świa ta w róż nych 
ka te go riach wie ko wych oraz uczest ni czy li w 
Igrzy skach Olim pij skich w Ate nach i w Pe ki
nie. Sek cje spor to we klu bu – lek ko atle ty ka, 
łucz nic two, za pa sy i ko lar stwo – rok rocz nie 
za si la ją ka dry na ro do we no wy mi za wod
ni ka mi za rów no w rocz ni kach mło dzie żo
wych jak i se nior skich. 

We wszystkich sekcjach trenuje ponad
300młodych,wielceuzdolnionychzawod
ników.

Klub funk cjo nu je głów nie w opar ciu 
o środ ki fi nan so we z bu dże tu mia sta Za mo
ścia. Klub wspie ra tak że sa mo rząd wo je
wódz ki. 

KS Agros Zamość zarejestrowany jest 
ja ko sto wa rzy sze nie, co pozwala mu z jednej 
strony korzystać z dotacji samorządowych, 
z drugiej zaś mo że ubie gać się o środ
ki zewnętrzne. Od 2001 roku do końca
czerwca 2008 r. klub dofinansowywany
był przez Zamojską Korporację Energe
tyczną. W tym cza sie na stą pił zde cy do wa
ny po stęp or ga ni za cyj ny i spor to wy klu bu. 
Naj bar dziej uzdol nie ni za wod ni cy mo gli 
kon ty nu ować dal szą ka rie rę spor to wą na 
miej scu i dzię ki te mu za ha mo wa no od pływ 
naj lep szych za wod ni ków do in nych klu bów. 
Dzię ki po mo cy spon so ra stra te gicz ne go do 
klu bu przy szli no wi, mło dzi wiel ce uta len
to wa ni za wod ni cy ta cy jak: Paweł Fajdek
– mistrz i re kor dzi sta Pol ski ju nio rów, 4. 
za wod nik mi strzostw świa ta ju nio rów w rzu
cie mło tem w 2008 r. czy KonradPartyka 
– 4. za wod nik mi strzostw świa ta ka de tów w 
pchnię ciu ku lą w 2007 ro ku. 

W klu bie pra cu je 17 szko le niow ców z 
upraw nie nia mi tre ner ski mi, a 5 współ pra
cu je pro wa dząc in dy wi du al nie po szcze gól
nych za wod ni ków. 

Po ziom spor to wy i wiek za wod ni ków jest 
zróż ni co wa ny. Np. w sek cji lek kiej atle ty ki 
jest 17 se nio rów a po nad 100 osób to mło
dzież w wie ku od 14 do 21 lat. 

Najważniejszeosiągnięcia

Sek cja lek kiej atle ty ki star tu je w roz gryw
kach I li gi se nio rów – w 2008 ro ku uplaso
wała się na 7 miej scu wśród 16 ze spo łów 
two rzą cych I li gę. Sek cja łucz ni cza star tu je 
w roz gryw kach Eks tra kla sy męż czyzn – w 

se zo nie 2008 ro ku zajęła 3 miej sce w li dze. 
Naj bar dziej zna ne i uty tu ło wa ne za wod

nicz ki klu bu to bie gacz ki AnnaJakubczaki 
DorotaGruca. W 2005 roku obie star to wa
ły w Mi strzo stwach Świa ta w Hel sin kach – 
Anna Jakubczak w biegu na 1500 m, Dorota 
Gruca w biegu maratońskim. W tych samych 
mistrzostwach nasz kraj reprezentowała też 
KatarzynaKita w rzu cie mło tem. W 2005 
ro ku Marcin Kłoda został wicemistrzem 
świata kadetów w łucznictwie, a w 2006 r. na 
Ha lo wych Mi strzo stwach Eu ro py ju nio rów 
w łucz nic twie za jął 5 miej sce. 2007 rok to 
na stę pu ją ce star ty mię dzy na ro do we za wod
ni czek i za wod ni ków Agro su: Ka ta rzy na 
Ki ta – Pu char Eu ro py w Jał cie, Przemysław
Bobrowski – 1 miej sce w ma ra to nie w Lit tle 
Rock (USA), Ka ta rzy na Ki ta – Uni wer sja da 
w Bang ko ku w rzu cie mło tem, Do ro ta Gru
ca – 2 miej sce w ma ra to nie w Am ster da mie. 
Mar cin Kło da – wi ce mi strzo stwo świa ta 
ju nio rów w łucz nic twie w Izmi rze (Tur cja), 
MateuszKosowski– 3 miej sce w Mi strzo
stwach Eu ro py Ju nio rów Młod szych w łucz
nic twie w Por tu ga lii. 

2008 rok – 3 za wod nicz ki KS Agros 
Za mość star to wa ły w Igrzy skach Olim pij
skich w Pe ki nie: An na Ja kub czak w bie gu 
na 1500 m, Do ro ta Gru ca w bie gu ma ra toń
skim i IzabelaKostruba w szta fe cie 4x400 
m. PawełFajdek – za jął 4 miej sce w Mi strzo
stwach Świa ta Ju nio rów w rzu cie mło tem, 
jest mi strzem i re kor dzi stą Pol ski ju nio rów. 

Klub Spor to wy Agros w Za mo ściu w 2008 
ro ku pro wa dził szko le nie spor to we dzieci 
i młodzieży w na stę pu ją cych dys cy pli nach 
spor tu: ko lar stwo, lek ka atle ty ka, łucz nic
two, za pa sy styl kla sycz ny i styl wol ny oraz 
w su mo. 

Jakprezentowalisię
młodzizawodnicyAgrosu?

Pod czas Mię dzy wo je wódz kich Mi strzostw 
Mło dzi ków w bie gach prze ła jo wych ro ze gra
nych w Bia łej Pod la skiej za wod ni cy Agrosu 
Za mość za ję li 3 miej sce. Naj lep si to: Norbert
Małyszek – 1 m na 3000 m, BartłomiejTre
la – 2 m na 3000 m, EwelinaKulik – 4 m na 
2500 m i MagdaPaluch – 5 m na 2500 m. Na 
Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów w Kwi dzy nie 
za wod ni cy Agrosu za ję li 7 miej sce. Do fi na
łów OOM w Słup sku za kwa li fi ko wa ło się 14 
za wod ni czek i za wod ni ków. To re kor do wa 
ilość kwa li fi ka cji w hi sto rii klu bu. Pod czas 
tych że fi na łów zło ty me dal zdo był Mateusz

Stefaniec. W łącz nej punk ta cji klub skla sy fi
ko wa ny zo stał na drugim miej scu. 

Pod czas OOM w za pa sach ko biet 5 miej
sce za ję ły: Klaudia Rusztyn w kat 49 kg 
i Magdalena Chruściel w kat 56 kg, na to
miast śiódma by ła Karolina Berdak w kat 
60 kg. W łącz nej punk ta cji KS Agros upla
so wał się na 7 miej scu. W Mi strzo stwach 
Pol ski Ju nio rek w Sie dl cach srebr ny me dal 
zdo by ła Katarzyna Jurkiewicz w kat 72 
kg, a brą zo we PatrycjaKiecanakat 67 kg i 
WiolettaKozina w kat 51 kg. Piąte miej sce 
za ję ła Iwona Podskarbi w kat 48 kg. Klub 
skla sy fi ko wa no na drugim miej scu w łącz
nej punk ta cji. 

Pod czas Mło dzie żo wych Mi strzostw Pol
ski w za pa sach w sty lu kla sycz nym męż
czyzn KamilKozina zdo był zło ty me dal, a 
ŁukaszKadamus brą zo wy. Ta ki sam me dal 
w sty lu wol nym zdo był JacekKadamus. 

Agros wy grał Mię dzy wo je wódz kie Mi s
trzo stwa Mło dzi ków w łucz nic twie. Pod czas 
Łucz ni czych Ha lo wych Mi strzostw Pol ski 
Ju nio rów i Mło dzie żow ców ze spół ju nio
rów zdo był brą zo wy me dal, a mło dzie żow
ców srebr ny. Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów 
oraz Ogól no pol ska Olim pia da Mło dzie ży 
w 2008 ro ku nie by ły dla klubu zbyt uda ne, 
głównie ze wzglę du na to, że za wod ni cy 
Agro su by li o rok młod si od kon ku ren tów. 
Bar dzo do brze wy pa dli za to mło dzie żow cy 
zdo by wa jąc w MMP zło ty i srebr ny me dal 
od po wied nio MarcinKłoda i JakubGucz. 
Pod czas Ha lo wych Mi strzostw Pol ski w łucz
nic twie ze spół se nio rów za jął 3 miej sce. 

Nie źle ra dzi li so bie lek ko atle ci. W pierw
szej li dze ju nio rów zajęli 7 miej sce. Pod
czas Ha lo wych Mi strzostw Pol ski ju nio rów 
i ju nio rów młod szych Mateusz Stefaniec 
za jął 3 miej sce w bie gu na 2000 m, Tomasz
Wiater był czwarty w cho dzie, a Zbigniew
Woś piąty w bie gu na 600 m. 

Mi strzo stwa Pol ski Ju nio rów za koń czy ły 
się suk ce sem klu bu. Paweł Fajdek zdo był 
zło ty me dal a BartłomiejBłachowski brą
zo wy me dal w rzu cie mło tem, 4 miej sce 
za ję ła MałgorzataKołdej w bie gu na 100 m 
a AndrzejJaros był piąty w bie gu na 400 m, 
po dob nie Monika Suska i Tomasz Wiater 
w cho dzie. 

Pod czas Mło dzie żo wych Mi strzostw Pol
ski AnnaZwolak za ję ła 4 miej sce w bie gu na 
400 m a szta fe ta męż czyzn 4x100 m była 8.

Łączny dorobek Klubu w 2008 roku to
664,63pkt.Jestto10%wzrostwporówna
niudoroku2007.Taktrzymać!

Agros Za mość
klub z suk ce sa mi

Wśród 20 najlepszych klubów w kraju we współzawodnictwie młodzieżowym znalazły się cztery kluby naszego Zrzeszenia –
WLKSSiedlceIganieNowe–12.miejsce,StalGrudziądz–14,PodlasieBiałystok–16.ana18.miejscuuplasowałsięAgrosZamość.
Wpoprzednimwydaniu„WS”przedstawiliśmyosiągnięciapierwszychtrzechwymienionychklub,poranatenzZamościa.
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Wkażdej w zasadzie dyscyplinie jest
określonyrejestrśrodkówtreningu.

Ikażdemuztychśrodkówtreningubądź
grupieśrodkówjestprzypisanyjakiśkod,
wartość.Przy kła do wo, je den to trucht, dwa 
– gim na sty ka, trzy – prze bież ki, czte ry – ćwi
cze nia na mię śnie brzu cha, grzbie tu itd. 
Efek tyw ny czas wy ko na nia ćwi cze nia wpro
wa dza się do kom pu te ra, ana li zu jąc każ de 
po je dyn cze ćwi cze nie. Z tym, że nie ogól ny 
czas ćwi czeń, bo je że li nasz za wod nik ma 
wy ko nać dzie sięć prze bie żek z pił ką, czy 
bie gów do szyb kie go ata ku w ko szy ków ce i 
trwa to łącz nie na tre nin gu 15 mi nut, to nie 
oszu kuj my się, ale czy stej pra cy mo że jest 
mi nu ta, dwie. Przez resz tę cza su za wod nik 
od po czy wa. To jest jed na z moż li wo ści, któ
ra po ka że nam rze czy wi stą pra cę wy ko na ną 
przez za wod ni ka. Ana li za te go wszyst kie go 
od by wa się na dwóch ob sza rach. Ob sza
rze in for ma cyj nym i ener ge tycz nym, któ re 
mó wią o po nie sio nym wy sił ku, a ści ślej o 
tym, co ten wy si łek zmie nia w czło wie ku. 
Co się mie ści w po ję ciu ob szar in for ma cyj
ny i ener ge tycz ny? 

Wobszarze informacyjnymmamytrzy
rodzaje obciążeń. Obciążenia o charak
terze wszechstronnym, ukierunkowanym
i specjalnym. Ob cią że nia o cha rak te rze 
wszech stron nym to ta kie, któ re roz wi ja ją 
po ten cjał ru cho wy za wod ni ka. Nie ma ją 
one bez po śred nie go wpły wu na wy nik spor
to wy, ale kształ tu ją spraw ność ogól ną za wod
ni ka. Na stęp nie ma my ćwi cze nia o cha rak te
rze ukie run ko wa nym, któ re roz wi ja ją nam 
funk cjo nal ne me cha ni zmy wy sił ków spe cja
li stycz nych. Są ta kim po mo stem po mię dzy 
ogól no ro zwo jów ką a ćwi cze nia mi spe cjal
ny mi. I wresz cie ćwi cze nia spe cjal ne do sto
so wa ne ty po wo do dys cy pli ny, kon ku ren cji. 
Co bę dzie więc ćwi cze niem wszech stron
nym ukie run ko wa nym spe cjal nie? Je że li pił
karz pój dzie grać w ko szy ków kę, po pły wać 
lub po jeź dzić na ro we rze bę dzie to tylko 
ćwi cze nie o cha rak te rze wszech stron nym. 

Co róż ni cu je ob cią że nia o cha rak te rze 
ukie run ko wa nym i spe cjal nym? W du żym 
uprosz cze niu: je że li pił karz ma z pił ką bie
gać po bo isku, zmie niać kie run ki, utrzy my
wać się przy pił ce itd., to naj pierw mu si być 
zdol ny do te go, że by w ogó le bie gać. Czy li 
je że li bę dzie ro bił prze bież ki, kształ to wał 
szyb kość mak sy mal ną, bę dzie wy ko ny wał 
ćwi cze nia o cha rak te rze ukie run ko wa nym. 
Je że li dam mu do no gi pił kę w tej prze
bież ce, bę dzie to ćwi cze nie o cha rak te rze 
spe cjal nym. 

Mamy też drugi obszar, obszar energe
tyczny,którymówinamjaknawewnętrzne
mechanizmyoddziałujetoćwiczenie.Jest 

5 stref in ten syw no ści ćwi czeń. Do pierw szej 
np. za licz my trucht czy ćwi cze nia roz cią ga
ją ce, któ re kształ tu ją wy trzy ma łość ogól ną, 
ale nie roz wi ja ją me cha ni zmów ener ge tycz
nych. Ty po we ćwi cze nia tle no we to bieg czy 
ćwi cze nia wy ko ny wa ne w dru gim za kre sie. 
Trze cia stre fa to prze mia ny tle no wo be ztl en
owe, czwar ta o cha rak te rze bez tle no wym o 
du żej in ten syw no ści, prze dłu żo nym wy sił
ku. I wresz cie pią ta, wy sił ki o cha rak te rze 
sprin ter skim bądź si ło wym, krót kim cza sie 
trwa nia, mak sy mal nej in ten syw no ści. Każ
de z ćwi czeń od po wia da nie tyl ko ja kie
muś ob sza ro wi in for ma cyj ne mu ale rów
nież ener ge tycz ne mu. Wpły wa dwo ja ko na 
za wod ni ka, kształ tu jąc i przy go to wu jąc go 
pod wzglę dem struk tu ry ru chu, ale rów nież 
przy go to wu je je go or ga nizm do fi zjo lo gicz
ne go za bez pie cze nia te go wy sił ku. 

Dzisiajtrenerowiprzyszkoleniuzawod
nika pomaga technika komputerowa. Są 
od po wied nie pro gra my. Ma jąc je, wpro wa
dza my do kom pu te ra każ de ćwi cze nie. Kom
pu ter so bie wszyst ko zli cza i po ka zu je nam 
wszyst kie ćwi cze nia o cha rak te rze wszech
stron nym, ukie run ko wa nym i spe cjal nym. 
Po li czy też ile by ło ćwi czeń o cha rak te rze 
pod trzy mu ją cym tle no wym, a ile by ło tle
no wych. Co nam to da? W peł ni mo ni to
ru je my za wod ni ka. Mo że my wziąć do ana
li zy do wol ny okres cza su i po ka zać jak ten 
za wod nik pra co wał. 

Jednym z takich programów jest Swim
2001 pomagającyprzy treningupływaka. 
Oprócz te go, że analizuje, zbie ra i do ku men
tu je nam da ne, prze ja wia po cząt ki sztucz nej 
in te li gen cji. Jest w sta nie wy ge ne ro wać sam 
pew ne roz wią za nie tre nin go we. Czy li da je 
ja kąś dro gę, uła twie nie dla tre ne ra te go, co 
moż na by by ło zro bić z tym za wod ni kiem. 
Ten pro gram po da je nam za da nie w 9 róż
nych za kre sach. Od ogól nych za dań tre
nin go wych, po przez pro po no wa ne prze rwy 
wy po czyn ko we, wy sił ki tle no we itp. 

Kolejny przykład to program trenigu
siły, któ ry skła da się z dwóch czę ści: kształ
to wa nia si ły mak sy mal nej, oraz kształ to wa
nia si ły spe cjal nej, czy li do sto so wa nej do 
po trzeb za wod ni ka. In nej si ły po trze bu je 
za pa śnik a in nej dys ko bol, czy ju do ka, któ
ry przez kil ka mi nut wy ko nu je wy si łek o 
cha rak te rze si ło wym czę sto uży wa jąc si ły 
sta tycz nej w na pię ciach, trzy ma niach, du sze
niach. Pro gram wy ko rzy stu je róż ne ty py 
pra cy si ło wej. Od roz wo ju ma sy mię śnio
wej, po przez elek tro sty mu la cję. Przy kła dem 
ta kie go ćwi cze nia są sko ki przez płot ki, 
ze sko ki w głąb, gdzie po roz cią gnię ciu mię
śnia jest fa za od bi cia, na pię cia i wy sko ku. 
Jest to pro gram bar dzo po pu lar ny we Wło

szech, Fran cji, wy ko rzy sty wa ny przez tre ne
rów m.in. pił ki noż nej. 

Naj wię cej pro gra mów kom pu te ro wych 
do pra co wa ło się pły wa nie. Więc kil ka słów 
o kolej nym ta kim pro gra mie. Highquorck
manager posiada dwie biblioteki obcią
żeń treningowych. Jed na to na bie żą co 
ak tu ali zo wa na bi blio te ka z ob cią że nia mi 
tre nin go wy mi, któ re wpro wa dza tre ner na 
pod sta wie tre nin gu za wod ni ka. Dru ga to 
pew ne roz wią za nia mo de lo we. Tre ner na 
pod sta wie tych mo de li usta wia ob cią że nie 
dla gru py naj lep szych za wod ni ków. Czę sto 
ma my za wod ni ków o róż nym po zio mie 
za awan so wa nia, ale zwy kle wszy scy ćwi czą 
to sa mo, bo tak ła twiej. Ten pro gram usta la 
ob cią że nia i pro po nu je roz wią za nia dla każ
dej gru py za wod ni ków. 

Sport testery to urządzenia na bieżą
co monitorujące wartości tętna. Ja kie są 
za le ty te go urzą dze nia? Po za funk cją ja ką 
ma ją zwy kłe sto pe ry, czy li po miar cza su 
tre nin go we go, po szcze gól nych od cin ków, 
in ter wa łów, przerw, su ma rycz ny czas tre nin
gu, do sta je my in for ma cje na te mat tęt na w 
trak cie wy ko ny wa nej pra cy w do wol nym 
mo men cie. Obec ne sport te ste ry mo gą być 
pod łą czo ne do każ de go w za sa dzie kom pu te
ra. Wy star czy sys tem ope ra cyj ny Win dows i 
już ist nie je moż li wość czy ta nia i ana li zo wa
nia przy po mo cy opro gra mo wa nia, któ re 
jest do łą czo ne do sprzę tu. Jest to nie tyl ko 
mo ni to ro wa nie pra cy na tre nin gu, ale rów
nież na za wo dach, po ka zu je nam jak re agu je 
or ga nizm w zmien nych wa run kach tre nin
gu, w za leż no ści od po go dy, od róż nych 
wa run ków te re no wych. Czy to jest tre ning 
na bież ni, czy w ba se nie, czy w le sie itd. Da je 
wresz cie moż li wość wy zna cza nia pew nych 
prze dzia łów pra cy tęt na, któ re tre ner so bie 
za ży czy – od tych naj niż szych ta kich, że 
za wod nik nie po wi nien wy ko ny wać wy sił ku 
lżej sze go niż 130 ude rzeń na mi nu tę, do tej 
gór nej gra ni cy, że by kształ to wać rze czy wi
ście to, o co tre ne ro wi cho dzi. 

Do my ślam się, że wie lu z Pań stwa po wie, 
że wa szych klu bów na to nie stać. Sport 
te ste ry kosz tu ją od kil ku ty się cy do stu 
pięć dzie się ciu zło tych. Ja kie in ne na rzę dzia 
mo gli by śmy tu za sto so wać? Funkcjonujew
fizjologiitzw.testConconiego. Po zwa la on 
okre ślić próg prze mian ae ro bo wych, czy li 
ta ką in ten syw ność wy sił ku, po wy żej któ rej 
za wod nik re ali zu je wy si łek o cha rak te rze 
bez tle no wym, za kwa sza się. Jest to bar dzo 
istot ne przy dłu gich okre sach wy sił ku czy 
wy sił kach o cha rak te rze wy trzy ma ło ścio
wym. Waż ne jest że by był to wy si łek po wta
rzal ny, z okre so wo wzra sta ją cą in ten syw no
ścią. Po każ dej in ten syw no ści ana li zu je my 

Mo ni to ro wa nie tre nin gu
Druga część wykładu dr Ja kuba Adam czyka, z Za kładu Teo rii Sportu  
AWF War sza wa wygłoszonego na szkoleniu w grudniu 2008 roku



k w i e c i e ń  2 0 0 9 9

tęt no za wod ni ka. W każ dym pod ręcz ni ku 
fi zjo lo gii znaj dzie my ten test, nie ge ne ru je 
więc on żad nych kosz tów, a da je du żo in for
ma cji i po zwa la nam do sto so wać in ten syw
ność tre nin gu do moż li wo ści za wod ni ka. 

Tre ne rzy na ogół chcę, że by za wod ni cy za 
wszel ką ce nę zre ali zo wa li plan tre nin go wy. 
Z punk tu wi dze nia teo rii spor tu jest to błąd. 
Po nie waż ce lem tre nin gu jest osią gnię cie 
wy ni ku spor to we go, a w dal szej czę ści re ali
za cja pla nu tre nin go we go. To, że my na kre
śli my ja kiś plan, to jesz cze nie zna czy że 
za wod nik rze czy wi ście wy ko nu je to ła two. 
Otóż jest pew na ska la, zwa na skaląBorga, 
któ ra po le ga na su biek tyw nej oce nie in ten
syw no ści wy sił ku. War to ta ką ska lę spró bo
wać wy ko rzy stać, że by skon fron to wać to, 
co nam się wy da je, że za wod nik ro bi z tym, 
jak on to od bie ra. Ta ska la jest tak skon
stru owa na, że w przy pad ku mło dych osób 
po mno że nie war to ści tej ska li przez 10, 
po win no od po wia dać czę sto tli wo ści skur
czów ser ca ja kie za wod nik osią gnął. Na wet 
je że li te go tęt na nie mie rzy li śmy to ma my 
ja kiś ob raz, a je że li mie
rzy li śmy to mo że my też 
od nieść to do de kla ro
wa nej przez za wod ni ka 
war to ści. Tych punk tów 
jest 20, w za sa dzie roz po
czy na się od 6, bo je że li 
po mno ży my to przez 10 
to war tość 60 ude rzeń na 
mi nu tę jest war to ścią spo
czyn ko wą, wyj ścio wą w 
przy pad ku spor tow ców. 
Do 20 – do wy sił ku mak
sy mal ne go, gdzie za wod
nik jest bar dzo wy czer
pa ny po tym wy sił ku, co 
2 bądź co je den sto pień 
ko lej na gra da cja. W ten 
spo sób wzbo ga ci my 
na szą do ku men ta cję tre nin go wą. 

Międzynarodowytestsprawnościfizycz
nej.Za nim o te ście, chciał bym wy ja śnić czte
ry pod sta wo we po ję cia – ce chy mo to rycz ne, 
spraw ność fi zycz na, spraw ność ru cho wa i 
uzdol nie nie ru cho we. Ce chy mo to rycz ne. 
Co to jest? Otóż są to wła ści wo ści, któ re 
cha rak te ry zu ją ak tu al ny po ziom czy za kres 
moż li wo ści ru cho wych czło wie ka. Da lej 
ma my spraw ność fi zycz ną, czy li pew ne efek
tyw ne roz wią zy wa nie za dań ru cho wych. 
I oczy wi ście spraw ność fi zycz na jest uwa
run ko wa na stop niem ukształ to wa nia cech 
mo to rycz nych. Wbrew po zo rom nie jest 
tak, że im wyż szy po ziom cech mo to rycz
nych tym le piej dla spraw no ści. Tylkoopty
malny rozwój poszczególnych cech daje
możliwośćpodniesieniasprawnościfizycz
nej.Wy obraź my so bie czło wie ka, któ ry ma 
bar dzo du żą si łę. Ale czy to się prze kła da na 
je go spraw ność fi zycz ną? Praw do po dob nie 
nie, bo bar dzo wy so ki po ziom si ły mo że 
za bu rzyć je go po ziom wy trzy ma ło ści, czy 
gib ko ści. Po dob nie bę dzie z szyb ko ścią czy 

wy trzy ma ło ścią. Wy so ki po ziom jed nej z 
tych cech mo że ha mo wać wzrost ce chy dru
giej. Tyl ko opty mal ny roz wój wszyst kich 
cech mo to rycz nych jest pod sta wą do kształ
to wa nia spraw no ści fi zycz nej. 

Sprawnośćruchowaifizycznatonieto
samo.Spraw ność ru cho wa jest to zdol ność 
wy ko ny wa nia kon kret nych za dań ru cho
wych. Oso ba spraw na fi zycz nie bę dzie w 
sta nie prze biec ja kiś od ci nek, wy ko nać prze
wrót w przód, sal to, pod sko czyć itd. Na to
miast oso ba spraw na ru cho wo to po nie kąd 
każ dy z nas, bo po sia da ja kiś za kres na wy
ków ru cho wych. Uzdolnieniaruchowe zaś 
to ze spół pre dys po zy cji, dzię ki któ rym czło
wiek mo że w mia rę szyb ko i w mia rę trwa le 
uczyć się zdol no ści ru cho wych. 

Cosięskładanaprzygotowaniespraw
nościowezawodnika? Ma my sześć pod sta
wo wych pa ra me trów: si ła, szyb kość, ko or dy
na cja i gib kość, skocz ność, wy trzy ma łość. 
Kla sycz ny trój kąt zdol no ści mo to rycz nych 
two rzą – si ła, szyb kość i wy trzy ma łość. 
Po zo sta łe są jak by ce cha mi hy bry do wy mi. 

O mię dzy na ro do wym te ście spraw no ści 
fi zycz nej za czę to my śleć pod czas kon gre
su na ukow ców na Olim pia dzie w To kio w 
1964 ro ku. Po wo ła no ko mi tet stan da ry za cji 
te stów spraw no ści fi zycz nej po nie waż każ
dy kraj miał wte dy wła sne. Po kil ku la tach 
pra cy ten ko mi tet przy go to wał osiem ta kich 
prób, któ re mia ły słu żyć po rów ny wa niu 
spraw no ści fi zycz nej lu dzi z róż nych kra
jów, z róż nych kon ty nen tów. W prak ty ce 
spor to wej jest to też test spraw dza ją cy przy
dat ność za wod ni ka do spor tu, do po szcze
gól nych dys cy plin spor to wych ale po zwa la 
tak że śle dzić zmia ny w ob rę bie spraw no ści 
fi zycz nej. 

Jakiezatempróbysąwtymteście?Jest
ichosiem.

Wysiłekszybkościowytobiegna50m.
Wy ko nu je się go z po zy cji star to wej wy so
kiej. Czas li czy my z do kład no ścią do 0,1 
se kun dy. Wy ko nu je my dwie pró by. Za wod
nik bie gnie po pro stej i naj le piej by by ło 
bez wietrz nie. W bie gu po win no star to wać 
wię cej za wod ni ków po nie waż współ za wod

nic two wy zwa la do dat ko we emo cje i do dat
ko wo mo ty wu je. 

Druga próba to test mocy nóg, cho ciaż 
mó wi się o pró bie skocz no ści. To skok w dal 
z miej sca. Za wod nik sta je za li nią, po czym 
z od bi cia obu nóg wy ko nu je jak naj dal szy 
skok. Oczy wi ście skok, po dob nie jak w 
pró bie szyb ko ści, wy ko nu je się dwu krot nie, 
mie rzy się ślad stóp. 

Próba wytrzymałości. In na dla ko biet, 
in na dla męż czyzn. Dla ko biet pro po nu je się 
bieg na 800 m po wy żej 12 lat, dla męż czyzn 
bieg na 1000 m. Na to miast do 12 ro ku ży cia 
dla wszyst kich dy stans 600 m. Czas mie rzy
my z do kład no ścią do 1 se kun dy. 

Próba siły mięśni dłoni. Jest to pró ba 
wy ko ny wa na za po mo cą dy na mo me tru. 
Na le ży ści snąć przy rząd dło nią do mi nu ją cą, 
sil niej szą. Nad gar stek po wi nien być prze dłu
że niem li nii przed ra mie nia, a rę ka, któ rą 
wy ko nu je my pró bę, nie mo że do ty kać tu ło
wia. Wy ko nuj emy dwie pró by. 

Próba siły kończyn górnych i obręczy
barkowych.Ta pró ba jest róż na dla ko biet 

i męż czyzn. Ćwi cze nie 
po le ga na wy ko ny wa
niu pod cią gnięć, czy li 
ugięć ra mion w zwi sie 
na drąż ku. Na le ży przy 
tym pa mię tać, że po wi
nien to być zwis pod 
chwy tem, nie nad chwy
tem. By ćwi cze nie by ło 
za li czo ne wzrok po wi
nien być po wy żej drąż
ka. Pró bę wy ko nu je się 
tyl ko raz. Test prze ry wa 
się je że li ba da ny wy ko nu
je dłuż szą prze rwę. Dla 
pań jest to zwy kły zwis 
o ra mio nach ugię tych z 
chwy tem nad drąż kiem. 
Li czy się czas pró by. 

Bieg zwinnościowy, czy li bieg wa ha dło
wy na 10 me trów z prze no sze niem kloc ka 
z jed nej li nii na dru gą. Pró ba koń czy się po 
od by ciu czte rech 10m etr owych od le gło ści 
i prze nie sie niu kloc ków. Kloc ki nie mo gą 
być rzu ca ne, mu szą być prze no szo ne. Pró bę 
wy ko nu je my dwu krot nie. Li czy się czas. 

Próbasiłymięśnibrzucha.Są to skło ny 
wy ko ny wa ne z le że nia ty łem w cią gu 30 
se kund. Za wod ni cy le żą na ple cach, ko la na 
ugię te pod ką tem pro stym, rę ce po win ny 
być sple cio ne na kar ku, sto py mo gą być 
za cze pio ne o dra bin ki, ewen tu al nie trzy ma
ne przez współ ćwi czą ce go. 

Próba gibkości. Za wod ni ka sta wia się 
na pod wyż sze niu tak, że by pal ce stóp by ły 
na kra wę dzi ta bo re tu czy sto li ka. Wy ko
nu je skłon w przód. Ilość cen ty me trów, 
któ re je ste śmy w sta nie skło nić się po ni żej 
po zio mu na któ rym się stoi, mó wi nam o 
po zio mie gib ko ści. Pró bę rów nież wy ko nu je 
się dwu krot nie. Na le ży pa mię tać, że skłon 
po wi nien być wy ko ny wa ny płyn nie, bez 
gwał tow nych ru chów.



War miń sko -M azu rski e Zrze sze nie LZS
Pod su mo wa nie 2008 ro ku
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16 mar ca 2009 ro ku w Sa li Se syj nej 
Sej mi ku Wo je wódz twa War miń sko 

M azu rski ego od by ło się sta tu to we ze bra nie 
Ra dy Wo je wódz kiej War miń sko Ma zur skie
go Zrze sze nia LZS w Olsz ty nie. Przed sta wio
no spra woz da nie z dzia łal no ści w ro ku 2008 
oraz pod jęto uchwa łę do ty czą cą dzia łań i 
za dań Zrze sze nia na rok 2009. 

Wyróżniono najlepszą dziesiątkę gmin
w województwie w sportowym współza
wodnictwie oraz 5 najlepszych klubów
za lata 20072008 zrzeszonych w LZS.
Dy plo my wój tom i bur mi strzom naj lep
szych miast i gmin wrę czył Julian Osiec
ki, prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa 
War miń sko M azu rski ego. 

Na wnio sek władz wo je wódz kich Zrze

sze nia Wacław Hurko, za stęp ca prze wod
ni czą ce go Kra jo we go Zrze sze nia LZS w 
War sza wie, wrę czył dzia ła czom spor to wym 
Od zna ki Za słu żo ne go Dzia ła cza LZS oraz 
naj wyż sze od zna cze nia KZ – Zło te Ho no
ro we Od zna ki LZS, któ re otrzy ma li: Jan
Przyborski, wójt gm. Iło wo Os ada, Marek
Brzezin wójt gm. Ostró da oraz wie lo let
ni dzia łacz LZS z po wia tu mrą gow skie go 
JulianOsiecki. 

War to w tym miej scu za zna czyć, że spor
to we współ za wod nic two gmin re ak ty wo wa
no po 10 la tach prze rwy. Przy czy ni ło się 
do te go du że za in te re so wa nie oraz licz ny 
udział gmin w im pre zach spor to wych i 
re kre acyj nych or ga ni zo wa nych przy współ
udzia le LZS. Sa mo rzą dy lo kal ne co raz chęt
niej wspie ra ją kul tu rę fi zycz ną. Opra co wa
no re gu la min, na pod sta wie któ re go gmi ny 
zdo by wa ły punk ty za udział i wy ni ki w 
im pre zach WMZLZS, za or ga ni za cję im prez 
na swo im te re nie, a tak że za udział dru żyn 
w roz gryw kach i star tach or ga ni zo wa nych 
przez Kra jo we i Okrę go we Związ ki Spor
to we. W 2008 roku punkty zdobyło i we
współzawodnictwieuczestniczyło74gmi
ny.Wśród 10 naj lep szych z na la zły się na stę
pu ją ce gmi ny (wg ko lej no ści al fa be tycz nej) 
– Biskupiec, gm. Ełk, gm. Iława, Iłowo
Osada, gm.Lubawa, Olecko, Orzysz, gm.
Ostróda, Purda i Reszel. 

Za rząd WZLZS po sta no wił tak że wy róż
nić 5 naj lep szych klu bów spor to wych zrze
szo nych w LZS za la ta 2007–2008. Do oce
ny klu bów bra ne by ły przede wszyst kim 
do ko na nia na are nie ogól no pol skiej i mię
dzy na ro do wej – m.in. zdo by wa ne me da le 
we wszyst kich ka te go riach wie ko wych na 
mi strzo stwach Zrze sze nia LZS, mi strzo
stwach Pol ski, oraz re pre zen tan ci kra ju na 
mi strzo stwa Eu ro py i świa ta. Jak rów nież 
punk ty zdo by wa ne w spor to wym współ
za wod nic twie dzie ci i mło dzie ży. Oto 5 
naj lep szych klu bów (rów nież w ko lej no ści 
al fa be tycz nej): LUKS ART. PRINT Olsz
tyn, LUKS Łoś Gołdap, LUKS Warmia
LidzbarkWarmiński– te nis, za pa sy, MLKS
Ostródzianka Ostróda – te nis, sza chy, 
MLKSWikingowiePisz. 

19 lu te go 2009 ro ku w Gmin nym Ośrod
ku Kul tu ry w Klesz czo wie, Lu do wy 

Klub Spor to wy „Ome ga” Klesz czów zor ga
ni zo wał uro czy stość pod su mo wa nia ro ku 
spor to we go 2008. Oprócz spor tow ców, tre
ne rów, dzia ła czy i spon so rów przy by li tak że 
za pro sze ni go ście, m.in. MarekMazur, prze
wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Łódz
kie go, Kazimiera Tarkowska, wójt gmi ny 
Klesz czów, Paweł Bujacz, prze wod ni czą cy 

Ra dy Gmi ny Klesz czów, Grzegorz Kępa 
– prze wod ni czą cy Ra dy Po wia to wej Z LZS 
w Beł cha to wie. 

Uczest ni ków spo tka nia przy wi tał Jan
Gurazda, pre zes Za rzą du LKS „Ome ga” 
Klesz czów, któ ry ser decz nie po dzię ko wał 
tre ne rom i dzia ła czom za do brą pra cę i 
osią gnię te wy ni ki. Na stęp nie ogło sił wy ni ki 
ple bi scy tu na naj lep sze go spor tow ca gmi ny 
– zo stał nim RafałSnochowski, lek ko atle ta, 
któ ry w 2008 ro ku za jął m.in. 3 miej sce na 
Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów w bie gu na 
3000 m z prze szko da mi, dru gi był Mateusz
Podawca, rów nież lek ko atle ta a trzeci Piotr
Chrostowski, czo ło wy za wod nik II li gi teni
sa stołowego. 

Na gro dzo no tak że 27 mło dych spor tow
ców za wy ni ki uzy ska ne w ubie głym ro ku 
– trzy naj lep sze to lek ko atlet ki – Katarzyna
Chojnowska (skok w dal), Joanna Woje
woda (200 m) i KlaudiaJagusiak(600 m i 
bie gi prze ła jo we). 

Za wy bit ne osią gnię cia spor to we wy róż
nio no ko szy ka rzy – Tomasz Frukacz, 
Mariusz Gieroń, Rafał Błasiński, Maciej

Turlejski – od dzie się ciu lat są nie prze rwa
nie mi strza mi wo je wódz twa łódz kie go. 

Wy róż nio no tak że spor tow ców, któ rzy w 
2008 ro ku osią gnę li b. do bre wy ni ki – oka
za ły się ni mi sa me pa nie – JadwigaCieślak 
– war ca by, Jolanta Muszyńska – war ca by 
i te nis sto ło wy i Marta Barańska– ko szy
ków ka. 

Nie za po mnia no o spor to wa cach nie peł
no spraw nych, któ rzy świet nie spi sa li się na 
Ogól no pol skich Igrzy skach LZS – wy róż
nio no JanaWojewodę i MirosławaKrzym
pieca. 

Wresz cie wy róż nio no tych, bez któ rych 
nie ma efek tów spor to wych – tre ne rów i 
wy cho waw ców: Longina Wróbla, tre ne ra 
II li gi te ni sa sto ło we go i TomaszaBednar
skiego, tre ne ra sek cji lek ko atle tycz nej w 
klu bie, Magdalenę Wieczorek i Jolantę
Posmyk, na uczy ciel ki wf. Naj więk sze bra wa 
i po dzię ko wa nia ze bra li spon so rzy klu bu 
i wła dze sa mo rzą do we, dzię ki któ rym w 
gmi nie mo że się tak do brze roz wi jać sport i 
kul tu ra fi zycz na.            

E.Różycki

Gmi na Klesz czów pod su mo wa ła rok spor to wy 2008



Ma ło pol skie Zrze sze nia LZS
Pod su mo wa nie 2008 ro ku

k w i e c i e ń  2 0 0 9 11

2 mar ca 2009 ro ku w My śle ni cach, Ma ło
pol skie Zrze sze nie LZS w Kra ko wie 

do ko na ło pod su mo wa nia swo jej dzia łal no
ści za rok 2008. Spo tka nie za szczy ci li swo ją 
obec no ścią m.in. Helena Koziej – Dy rek
tor Biu ra Kra jo we go Zrze sze nia LZS, Sta
nisław Sorys – wi ce wo je wo da ma ło pol ski, 
AndrzejSztorc – prze wod ni czą cy Sej mi ku 
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Krzysztof
Krzysztofiak – pre zes Za rzą du Ma ło pol skiej 
Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go, Krystyna
Paluchowska – Dy rek tor Wy dzia łu Spor
tu i Ini cja tyw Spo łecz nych Urzę du Mia sta 
Kra ko wa, Stanisław Lichosyt – bur mistrz 
Mia sta Su cha Be skidz ka, MałgorzataMar
dyła – wójt gmi ny Mo gi la ny, BarbaraJanik 
– Dy rek tor Biu ra ds. EU RO 2012 w Kra ko
wie oraz licz ni spon so rzy i dzia ła cze LZS. 
Uro czy stość otwo rzył JacekDoniec– pre zes 
Ma ło pol skie go Zrze sze nia LZS w Kra ko wie, 
któ ry od czy tał tak że list od prze by wa ją ce go 
w szpi ta lu mar szał ka Wo je wódz twa Ma ło
pol skie go – MarkaNawary. Na stęp nie wi ce
wo je wo da ma ło pol ski wrę czył od zna cze nia 
pań stwo we przy zna ne przez Pre zy den ta RP 
Lecha Kaczyńskiego dłu go let nim dzia ła
czom MZ LZS. 

Zło te Krzy że Za słu gi otrzy ma li: Adam
Bałos, JanuszBoryczko, StanisławGołda, 
JózefaMartaJelonek, JacekKucybała i Sta
nisław Kowalczyk. Srebr ny Krzyż Za słu gi 
otrzy mał Jacek Czekaj, a brą zo we: Paweł
Cieślicki, RyszardŁośi JanWęgrzyn. Brą
zo wą Od zna ką „Za Za słu gi dla Spor tu” 
wy róż nio na zo sta ła CzesławaMentlewicz. 

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści by ło 
wrę cze nie me da li sa mo rzą do wych, któ re 
otrzy ma li: WładysławKijak, ZbigniewJur
kiewicz, Stanisław Herchel, Aleksander
Giertler i JanuszMentlewicz. 

Wresz cie Zło te Ho no ro we Od zna ki LZS 
otrzy ma li tre ne rzy, wy cho waw cy olim pij
czy ków i me da li stów mi strzostw świa ta i 
Eu ro py. Wrę cza ła je He le na Ko ziej. Uho no
ro wa ni zo sta li: AleksanderJabłoński, Piotr
Karkoszka, Marcin Mamcarczyk, Tomasz
Świerzowski, IrenaBubula, MarekKowal

czyk, Stanisław
TrebuniaTutka i 
RyszardJasicz. 

Wszyst kim wy róż
nio nym ser decz nie 
gra tu lu je my. A te raz 
po ra przed sta wić 
naj więk sze osią gnię
cia re pre zen tan tów 
Ma ło pol skie go Zrze
sze nia LZS w 2008 
ro ku. 

Chrystian Pół
chłopek z ULKS 
Spływ Sro mow ce 

Wy żne zdo był srebr ny me dal Mi strzostw 
Świa ta Ju nio rów K1 x 3 w Rud ni cach (Cze
chy) i zo stał mi strzem Eu ro py Ju nio rów w 
Ka ja kar stwie Gór skim K1 x 3 w Sol kan 
(Sło we nia). Zo stał też wy bra ny naj lep szym 
za wod ni kiem Ma ło pol skie go Zrze sze nia 
LZS w spo rcie mło dzie żo wym i otrzy mał 
od pry wat ne go spon so ra ro wer gór ski z 
osprzę tem Shi ma no. Przy po mnij my, że w 
po przed nich la tach ty tuł ten przy znano 
m.in. Ka mi lo wi Sto cho wi – LKS Po ro niec 
Po ro nin, srebr ne mu me da li ście Mi strzostw 
Świa ta Ju nio rów w sko kach nar ciar skich 
w dru ży nie oraz Ka ri nie Li piar skiej – LKS 
Kmi ta Za bie rzów – mi strzy ni świa ta ju nio
rek w łucz nic twie. 

W 2008 ro ku 
me dal mi strzostw 
Eu ro py w sza chach 
zdo by ła Aleksandra
Lach – LKS Kłos 
Czar ny Koń Ol kusz. 
Pry wat ny spon sor 
ufun do wał Alek san
drze wy ciecz kę za gra
nicz ną. 

We dług sta nu na 
31 grud nia 2008 ro ku 
Ma ło pol skie Zrze sze
nie LZS zrze sza 20000 
ty się cy człon ków w 540 klu bach spor to wych. 
W 2008 ro ku za wod nicz ki i za wod ni cy Ma ło
pol skie go Zrze sze nia LZS zdo by li prze szło 
1500 punk tów w sys te mie spor tu mło dzie żo
we go, co sta no wi 1/7 do rob ku ca łe go wo je
wódz twa ma ło pol skie go. Wmistrzostwach
Polski oraz w imprezach ogólnopolskich
medale zdobywało 74 sportowców, repre
zentujących 20 klubów Małopolskiego
ZrzeszeniaLZSw11dyscyplinachsporto
wych. 

Następnie Helena Koziej wręczyła pucha
ry dwóm klubom Małopolskiego Zrzeszenia 
LZS. LKS Poroniec Poronin otrzymał 
puchar za za ję cie 1 miej sca w sys te mie 
spor tu mło dzie żo we go wśród klu bów Zrze
sze nia LZS w nar ciar stwie kla sycz nym, a 

WLKSKrakusSwoszowice za 1 miej sce w 
jeź dziec twie. Puchar otrzymał także LKS
Mogilany, wy róż nio ny w ogól no kra jo wym 
kon kur sie „Ome ga” or ga ni zo wa nym przez 
Kra jo we Zrze sze nie LZS. 

Po wy róż nie niach klu bo wych wi ce wo je
wo da, przed sta wi cie le sa mo rzą du, szefo
wie Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz 
sponsorzy imprezy wręczyli puchary dla 
74 zawodniczek i zawodników re pre zen tu
ją cych wo je wódz two ma ło pol skie, medali
stów mistrzostw Polski i imprez ogólnopol
skich oraz ich trenerów klubowych. 

Wy róż nie nia otrzy ma li przed sta wi cie le 
20 klu bów w na stę pu ją cych dys cy pli nach 
spor to wych: 

łucznictwo – LKS Kmi ta Za bie rzów, 
MLKS Dą bro via Dą bro wa Tar now ska, ŁTS 
Za mek Su ski, ULKS So ko le Oko Za wad ka, 

narciarstwo klasyczne – LKS Po ro niec 
Po ro nin, LKS Wi tów Msza na Gór na,

lekkoatletyka – ULKS Li pin ki, MLUKS 
Tar nów, ULKS Faj fer Ła pa nów, LKS Kłos 
Ol kusz,

podnoszenie ciężarów – LKS Po gó rze 
Gor li ce, ULKS No wo są de cza nin Piw nicz na, 
LKS Łuż na, LKS Orzeł Cięż ko wi ce,

kolarstwo – WLKS Kra kus Swo szo wi ce, 
ULKS Do bra Ja rec ki Te am, UKS So kół Kę ty, 
ULKS Sprint Jor da nów, 

jeździectwo – WLKS Kra kus Swo szo wi
ce, KKJK Kra ków, 

kajakarstwogórskie – ULKS Spływ Sro
mow ce Wy żne, 

łyżwiarstwo szybkie – LKS Po ro niec 
Po ro nin, 

piłkaręczna– LKS Kłos Ol kusz, 
szachy – LKS Kłos Ol kusz, 
modelarstwo sportowe – LKS Kłos 

Ol kusz. 
Na zakończenie spo tka nia JacekKucyba

ła po in for mo wał uczest ni ków o za mie rze
niach na 2009 ro ku oraz po dzię ko wał spon
so rom, bez któ rych wie le z wy mie nio nych 
wy żej osią gnięć nie do szło by do skut ku. 
Na le ży więc do dać dzięku je my i pro si my o 
jesz cze. 



Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS  
w Za pa sach Kla sycz nych

Piotrków Trybunalski 2009
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Or ga ni za to ra mi im pre zy by ło Kra jo we 
Zrze sze nie LZS, Łódz kie Zrze sze nie 

LZS, Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki oraz 
go spo darz za wo dów Atle tycz ny Klub Spor
to wy Piotr ków Try bu nal ski. Współ or ga ni
za to ra mi mi strzostw był Urząd Mia sta w 
Piotr ko wie Try bu nal skim, Sta ro stwo Po wia
to we w Piotr ko wie Try bu nal skim i Ośro dek 
Spor tu i Re kre acji w tym mie ście, w któ re go 
obiek cie od by wa ły się za wo dy. Za wod ni cy 
re pre zen to wa li 17 klu bów. Sę dzią głów nym 
był dwu krot ny mistrz olim pij ski z Seu lu i 
Atlan tyAndrzejWroński. 

Uro czy ste go otwar cia za wo dów do ko nał 
prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa 
Łódz kie go, prze wod ni czą cy Ra dy Wo je wódz
kiej LZS w Ło dzi MarekMazur. Na gro dy i 
me da le wrę cza li m.in. RomanJagieliński – 
prze wod ni czą cy Kra jo we go Zrze sze nia LZS, 
HelenaKoziej – Dy rek tor Biu ra Kra jo we go 
Zrze sze nia LZS, StanisławCubała – sta ro
sta piotr kow ski, Anna MizgalskaDąbro
wska – rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Łódz
kie go, Andrzej Kacperek – wi ce pre zy dent 
Piotr ko wa Try bu nal skie go, LeszekHeinzel 
– dy rek tor Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w 
Piotr ko wie Tryb., PiotrWojtysiak – pre zes 
Za rzą du Wo je wódz kie go ZMW oraz Grze
gorzBielecki– pre zes Atle tycz ne go Klu bu 
Spor to we go Piotr ków Try bu nal ski

Wklasyfikacjidrużynowej ka de tów oraz 
ju nio rów trzy pierw sze klu by upla so wa ły się 
na do kład nie tych sa mych miej scach: 

1.  Atle tycz ny Klub Spor to wy Piotr ków 
Try bu nal ski

2. Agros Ża ry
3. So bie ski Po znań
W klasyfikacji województw wygrało

łódzkie,przedlubuskimilubelskim. By ły 
to nie wąt pli wie bar dzo uda ne mi strzo stwa 
dla or ga ni za to ra im pre zy, czy li AKS Piotr
ków Try bu nal ski. Nie dość, że bar dzo spraw
nie zor ga ni zo wał i prze pro wa dził im pre zę to 
jesz cze wy grał dru ży no wo, a in dy wi du al nie 
je go za wod ni cy zdo by li 9 zło tych me da li. 
Cie szy ło to pre ze sa klu bu Grze go rza Bie
lec kie go, któ ry udzie la jąc dzien ni ka rzom 
wy wia dów mó wił: – Jest to podsumowanie
systematycznejpracy trenerów,zawodników,
działalnościcałegoklubu,któryjakwidaćpo
wynikachjestprowadzonywsposóbprawidło
wy. Nie mniej po chleb nie wy ra żał się o za wo
dach mistrz An drzej Wroń ski – Teżzdoby
wałemmedalenatakichimprezach.Ostatnio

poziom seniorów się troszeczkę obniżył, ale
jakwidaćpotymturniejujestdużoutalento
wanychkadetówijuniorów.Miejmynadzie
ję,żebędąznichprzyszliolimpijczycy. 

Wśródkadetów ty tu ły mi strzow skie zdo
by li: 42 kg MarcinKacperski – AKS Piotr
ków Tryb., 46 kg PawełKowalczyk – Agros 
Ża ry, 50 kg MateuszBernatek – AKS Piotr
ków Tryb., 54 kg MaciejDuszyński – AKS 
Piotr ków Tryb., 58 kg Grzegorz Wanke 
– ZKS Miast ko, 63 kg Kamil Smorongie
wicz – Or lik Wierz bi ca, 69 kg Mateusz
Jagodziński– Agros Ża ry, 76 kg PiotrKęp
ski – AKS Piotr ków Tryb., 85 kg Łukasz
Waleszczyński – AKS Piotr ków Tryb., 100 
kg JakubRywacki– Or lik Wierz bi ca. 

Wśródjuniorów mi strza mi zo sta li: 50 kg 
JerzySzulc – Or lę ta Trzciel, 55 kg Krzysz
tof Jończyk – AKS Piotr ków Tryb., 60 
kg – Ma te usz Bierzabowski – Ce ment 
Gryf Chełm, 66 kg Krzysztof Jagodziński 
– Agros Ża ry, 74 kg Jacek Tomaszewski 
– AKS Piotr ków Tryb., 84 kg ŁukaszKone
ra – AKS Piotr ków Tryb., 96 kg Radosław
Grzybicki – AKS Piotr ków Tryb., 120 kg 
MarcinZawadzki So bie ski Po znań. 

W dniach 1214 marca 2009 roku w Piotrkowie Trybunalskim spotkali się juniorzy i kadeci uprawiający zapasy klasyczne na
MistrzostwachZrzeszeniaLudowychZespołówSportowych.Zapasytojednazwiodącychdyscyplinwnaszejorganizacji.Nicwięc
dziwnego,żeomistrzowskielaurywalczyłonamacie125kadetówi59juniorów.



Na trasach biegowych, wyznaczonych
wokółzamojskiejStarówkiodbyłysię

7marca2009rokuMistrzostwaLZSwbie
gachprzełajowych. Or ga ni za to rzy przy go to
wa li trud ną, ale cie ka wą tra sę – by ła pa gór
ko wa ta z dwo ma pod bie ga mi, na wierzch nia 
żuż lo wo tr awi asta, a gdzie nie gdzie piasz czy
sta i ob lo dzo na. Uczest ni cy za wo dów ści ga li 
się w czte rech ka te go riach wie ko wych, oczy

wi ście z po dzia łem na chłop ców i dziew czę
ta. Tra sy mia ły dłu gość od 1500 do 5000 
m. Wsumierozegranoosiembiegów.Do
metydotarło438zawodniczekizawodni
ków,reprezentujących43kluby. 

Or ga ni za to ra mi mi strzostw by li: Kra jo we 
Zrze sze nie LZS, Wo je wódz kie Zrze sze nie 
LZS w Lu bli nie, Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry
sty ki, Urząd Mia sta Za mość, Ośro dek Spor tu 
i Re kre acji w Za mo ściu oraz Klub Spor to
wy Agros Za mość. Zma ga nia za wod ni ków 
ob ser wo wa li m.in. Mirosław Korbut, dyr. 
De par ta men tu Kul tu ry, Edu ka cji i Spor tu 
Urzę du Mar szał kow skie go w Lu bli nie, Kazi
mierzChrzanowski, dyr. Wy dzia łu Edu ka cji 
i Spor tu Urzę du Mia sta w Za mo ściu, Wacław
Hurko, wiceprzewodniczący KZ LZS,  Józef
Poterucha, przewodniczący Lubelskiego 
LZS i Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS 
oraz Konrad Firek, wi ce prze wod ni czą cy 
RW ZLZS w Lu bli nie a jed no cze śnie pre zes 
klu bu Agros Za mość. 

Klasyfikacjęwojewództw wy gra ło lu bel
skie przed ku jaw sko p omo rskim i łódz kim. 
Wśródklubów najlepszy był LKS Po mo rze 
Star gard Szcze ciń ski. Kolejne miejsca zajęli: 
MKS Żak Bia ła Pod la ska i Agro s Za mość. 

Mi strza mi LZS wśród mło dzi ków – bieg 
na 1500 m – zo sta li: AleksandraOlszewska 
z MLUKS Czar ni Olec ko (woj. war miń
sko m azu rskie) i Marcin Koziura – bieg 
na 2000 m – z SKS So kół Mal bork (woj. 
po mor skie). 

Mi strza mi LZS wśród ju nio rów młod
szych zo sta li: Patrycja Prudaczuk z MKS 

Żak (woj. lu bel skie) – bieg na 2000 m i 
MariuszKikowski z MULKS Ju ve nia Głu
cho ła zy (woj. łódz kie) – bieg na 3000 m. 

Naj lep si wśród ju nio rów to: BeataPusto
ła z WLKS Sie dl ceIga nie No we (woj. ma zo
wiec kie) – bieg na 3000 m i MarcinGryn
kiewicz – bieg na 4000 m – z LKS Po mo rze 
Star gard (woj. za chod nio po mor skie). 

Zło te me da le mi strzostw LZS w ka te go rii 
mło dzie żow ców „wy bie ga li” – AnnaWojna 
z ULKS Li pin ki (woj. ma ło pol skie) – 3000 
m i ŁukaszMianowiczz WLKS Sie dl ceIga
nie No we – bieg na 5000 m. 

Na tych samych trasach odbywały się
OtwarteMistrzostwaWojewództwaLubel
skiego.W kla sy fi ka cji szkół gim na zjal nych 
wy gra ło Gim na zjum nr 6 Bia ła Pod la ska, a 
wśród szkół po nad gim na zjal nych naj lep sze 
by ło LO Bia ła Pod la ska. Kla sy fi ka cję klu bo
wą wy grał Żak Bia ła Pod la ska przed Agro
sem Za mość i Zni czem Bił go raj. Naj lep sze 
po wia ty to: 1. Bia ła Pod la ska, 2. Za mość, 3. 
Bił go raj.

WOdolanowiewdniach35kwietnia
2009 roku odbyły się Mistrzostwa

Zrzeszenia LZS juniorów i kadetów w
zapasach w stylu wolnym. Or ga ni za to ra
mi by li: Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki, 
Wiel ko pol skie Zrze sze nie LZS w Po zna niu, 
Urząd Mia sta i Gmi ny Odo la nów, UKS Bar
tosz Odo la nów i LKS Ce ra mik Kro to szyn. 
Wal ki to czy ły się na trzech ma tach. Wśród 
ju nio rów star to wa ło 75 za wod ni ków z 24 
klu bów. Naj le piej ob sa dzo ne by ły ka te go rie 
74 kg – 15 za wod ni ków i 84 kg – 16 za wod
ni ków. Do wal ki o me da le przy stą pi ło 163 
ka de tów z 37 klu bów. Naj le piej ob sa dzo ne 
ka te go rie to: 63 kg – 34 za wod ni ków i 69 kg 
– 22 za wod ni ków. 

Mi strza mi Zrze sze nia LZS wśród ju nio
rów w po szcze gól nych wa gach zo sta li: 50 kg 

– DariuszBodys – Spar ta kus Py rzy ce, 55 kg 
– Adam Słowiński – Ce ra mik Kro to szyn, 
60 kg – AdamBinkowski – AKS Bia ło gard, 
66 kg – KrzysztofBinkowski – AKS Bia ło
gard, 74 kg – KrystianMisztal – Su ples Kra
śnik, 84 kg – PatrykNowak– Orzeł Na my
słów, 96 kg – Radosław Baran – Ce ra mik 
Kro to szyn, 120 kg – Marcin Łodygowski
– Spar ta kus Py rzy ce. 

Mi strza mi Zrze sze nia LZS wśród ka de
tów zo sta li: 42 kg – HubertKowalik– Pla
tan Bor ko wi ce, 46 kg – PatrykŻelichowski 
– Piast Wo la, 50 kg – DamianWoźniak – 
AKS Bia ło gard, 54 kg – DanielUrbańczyk 
– Piast Wo la, 58 kg – Sebastian Kotwica 
– Su ples Kra śnik, 63 kg – ArkadiuszSzeja 
– Piast Wo la, 69 kg – RyszardNowak – Dąb 
Brzeź ni ca, 76 kg – Mateusz Pukas – Dąb 

Brzeź ni ca, 85 kg – RobertBaran – Ce ra mik 
Kro to szyn, 100 kg – KamilOlender – LUX 
Mar cin ko wo. 

Najlepszekluby to: Ce ra mik Kro to szyn, 
Su ples Kra śnik i Spar ta kus Py rzy ce. Najlep
sze województwa – za chod nio po mor skie, 
lu bel skie, wiel ko pol skie. 

Medale zawodnikom wręczali i bacznie 
przyglądali się zawodom m.in. Mariusz
Kubiak, przedstawiciel Departamentu 
Sportu i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, KrzysztofPiasek, sekre
tarz Rady Głównej KZ LZS, starostowie 
– LeszekKulka (Krotoszyn) i LechJanicki 
(Ostrzeszów) oraz burmistrz Odolanowa 
– Janusz Wajs i jego zastępca Marian
Janicki.  

Mi strzo stwa Zrzeszenia LZS  
w Bie gach Prze ła jo wych Za mość 2009

Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS Ju nio rów i Ka de tów  
w Za pa sach w Sty lu Wol nym                            Odolanów 2009
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W   Słu bi cach „błot nia cy” za koń czy li 
swój se zon. 17 stycz nia 2009 ro ku 

od by ły się Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS, 
dzień póź niej fi nał Pu cha ru Pol ski. W tych 
dwu dnio wych zma ga niach wzię ło łącz nie 
udział bli sko 150 ko la rzy. 

Pa tro nat nad mi strzo stwa mi spra wo wa li 
mi ni ster spor tu Mirosław Drzewiecki oraz 
RomanJagieliński prze wod ni czą cy Kra jo we

go Zrze sze nia LZS. Ho no ro wym go ściem na 
sa mych mi strzo stwach był Krzysztof Piasek 
se kre tarz KZ LZS w War sza wie. Nie za bra
kło tak że władz sa mo rzą do wych, któ re re pre
zen to wa li: zca bur mi strza Słu bic Katarzyna
MintusTrojan oraz sta ro sta słubicki Andrzej
Bycka, a tak że TadeuszJesionka przed sta wi
ciel Lu bu skie go Związ ku Ko lar skie go. 

W klasyfikacji klubów zwyciężył UKS
JedynkaLimaroKórnik,przedLKKLUKS
Sławno i LUKK PRIM Ełk. Najlepsze
województwa to: wielkopolskie, lubuskie
orazłódzkie.

Pod wzglę dem or ga ni za cyj nym wszyst ko 
wy pa dło bar dzo do brze, co po twier dza li 
licz nie za pro sze ni go ście ho no ro wi jak też, 
co naj waż niej sze, sa mi ko la rze. Au ra, lek ko 
zi mo wa i prze pięk nie usy tu owa na tra sa na 
wzgó rzach za OSiR spra wi ła, że ki bi ce, któ

rzy przy by li ob ser wo wać to wi do wi sko na 
pew no nie ża ło wa li. 

Mi strza mi Zrze sze nia LZS na rok 2009 
zo sta li: 

•  w ka te go rii or lik – Kamil Gradek – 
MGLKS Błę kit ni SOK POL Do bra wa, 

•  w ka te go rii ju nior – Bartosz Pilis – 
MGLKS Błę kit ni SOK POL Do bra wa, 

•  w ka te go rii ju nior młod szy – Mar
cin Malewicz – LKS Or lę ta Go rzów 
Wlkp., 

•  w ka te go rii ju nior ki – BarbaraStanisła
wiak – LKK LUKS Sław no, 

•  w ka te go rii ju nior ki młod sze – Marta
Turoboś – LKK LUKS Sław no, 

•  w ka te go rii or licz ka – KatarzynaPaw
łowska – UKS Je dyn ka Li ma ro Kór nik.      

MistrzostwaZrzeszeniaLZSwpodno
szeniuciężarówdolat18rozegrano

w dniach 35 kwietnia w Dobryszycach.
Wystartowała rekordowa liczba uczestni

ków – 209 zawodniczek i zawodników z
15 województw. Za wo dy roz ry wa ne by ły 
w no wo wy bu do wa nej i od da nej 3 mie sią ce 
te mu do użyt ku sa li gim na stycz nej Ze spo łu 
Szkół Rol ni czych. 

W opi nii tre ne ra ka dry na ro do wej ju nio
rek Antoniego Czerniaka po ziom za wod
ni czek i za wod ni ków był do bry, bi to i po dej
mo wa no pró by bi cia re kor dów Pol ski. Ale 
jak pod kre śla li wszy scy naj waż niej sze to 
wła śnie du ża licz ba uczest ni ków. Na stra ja to 
opty mi stycz nie. Część z za wod ni ków przy je
cha ła po na ukę – mó wiono, ale ta ką wła śnie 
ro lę ma ją speł niać mi strzo stwa LZS. Na le ży 
tak że pod kre ślić do brą or ga ni za cję im pre zy, 
za co na le żą się po dzię ko wa nia go spo da
rzom mi strzostw. 

Mi strza mi Zrze sze nia LZS w po szcze gól
nych ka te go riach wie ko wych wśród męż
czyzn zo sta li: 56 kg – Krzysztof Breczko 
– LKS Te re spol, 62 kg – Michał Hawryło 
– Tar pan Mro cza, 69 kg – ŁukaszKrawczyk 
– EKO PAK Do bry szy ce, 77 kg – Krystian

Sroka – Tar pan Mro cza, 85 kg – Paweł
Jurecki– Tar pan Mro cza, 94 kg – Tomasz
Remiszewski – AKS My śli bórz, 105 kg 
– Grzegorz Klimek – Bu dow la ni No wy 
To myśl, +105 kg – Wysocki Mariusz – 
Ma zo via Cie cha nów. 

Mi strzy nia mi Zrze sze nia LZS w po szcze
gól nych ka te go riach zo sta ły: 48 kg – Pauli
naSroka – Tar pan Mro cza, 53 kg – Monika
Gierszewska – Pro mień Opa le ni ca, 58 kg 
– Martyna Mędza – WLKS Sie dl ce Ig anie 
No we, 63 kg – Katarzyna Grabarczyk – 
EKO PAK Do bry szy ce, 69 kg – Katarzyna
Marcinkowska – GLKS Orzeł Ka ro le wo, 75 
kg – MałgorzataKrause – Tar pan Mro cza, 
+75 kg – Katarzyna Portka – LKS Znicz 
Bił go raj. 

W punktacji łącznej klubów najlepsi
to:MazoviaCiechanów,TarpanMroczai
WLKSSiedlceIganieNowe.

W punktacji województw najlepsze
okazałysięmazowieckie,przedlubelskim
iłódzkim.
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Mi strzo stwa Zrzeszenia LZS  
w Ko lar stwie Prze ła jo wym

Słubice 2009

Mi strzo stwa Zrze sze nia LZS w Pod no sze niu  
Cię ża rów do lat 18 Dobryszyce 2009



Jed nym z wa lo rów raj du jest je go lo ka li
za cja. Bia ły Du na jec, łą czą cy się z bar
dziej zna nym Po ro ni nem, po ło żo ny jest 

w bli skim są siedz twie Za ko pa ne go, z je go 
mnó stwem atrak cji tu ry stycz nych i kra jo
znaw czych. Jest tam ta nia, w po rów na niu 
z za ko piań ski mi ce na mi, ba za noc le go wo 
ż ywi eni owa, co nie jest bez zna cze nia dla 
tu ry stów z nie zbyt du ży mi za so ba mi pie nięż
ny mi, a do ta kich moż na za li czyć tu ry stów 
ze wsi i ma łych mia ste czek. 

W tym roku  XIV Ogól no pol ski Pod ha lań
ski Rajd Nar ciar ski LZS odbył się w marcu 
(1213). Wie le osób wy ra ża ło oba wy, czy 
w tym cza sie bę dzie jesz cze wy star cza ją ca 
po kry wa śnież na, aby moż na by ło bez prze
szkód ro ze grać re gu la mi no we kon ku ren cje 
nar ciar skie. Na szczę ście rze czy wi stość prze
ro sła naj śmiel sze ocze ki wa nia naj więk szych 
opty mi stów. Przy jeż dża ją cych z ca łe go kra ju 
tu ry stów Bia ły Du na jec po wi tał ob fi ty mi opa
da mi śnie gu i kil ku stop nio wym mro zem. 

Na ju bi le uszo wy rajd przy je cha ło po nad 
500 osób z 10 wo je wództw. To re kor do wa 
licz ba w cią gu ostat nich kil ku lat. Przy by li 
re pre zen tan ci tak od le głych wo je wództw, 
jak: za chod nio po mor skie, war miń sko m azu
rskie, pod la skie, czy ku jaw sko p omo rskie. 

W uro czy sto ści otwar cia raj du, któ ra mia
ła miej sce przed bu dyn kiem Urzę du Gmi
ny w Bia łym Du naj cu uczest ni czy li m.in.: 
wójt gmi ny Bia ły Du na jec – AndrzejJacek
Nowak, se kre tarz Urzę du Gmi ny – Wła
dysław Majerczyk. Uro czy ste go otwar cia 
im pre zy do ko nał zca prze wod ni czą ce go 
Ra dy Głów nej Kra jo we go Zrze sze nia LZS 
– Wacław Hurko. W swo im wy stą pie niu 
pod kre ślił zna cze nie roz wo ju tu ry sty ki i 
kra jo znaw stwa w dzia łal no ści Lu do wych 
Ze spo łów Spor to wych, w tym zwłasz cza 

upo wszech nia nia tej dzie dzi ny wśród mło
dzie ży szkol nej wy wo dzą cej się ze śro do
wisk wiej skich i ma ło mia stecz ko wych. 

Po otwar ciu im pre zy uczest ni cy uda li się 
na miej sce roz gry wa nia re gu la mi no wych 
kon ku ren cji raj do wych. Na sta dio nie LKS 
,,Bia li” wy ty czo na zo sta ła tra sa nar ciar skie
go bie gu oraz śnie go we go to ru prze szkód, 
zaś kon kurs wie dzy od był się w sa lach Gmin
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Bia łym Du naj cu. 
W bie gu nar ciar skim na jlep szy był Mate
usz Wiliński (GLKS ,,Mia zga” Brój ce IV), 
śnie go wy tor prze szkód wy grał KamilWol
marczyk – Li be ro 2 pow. Ry ki, kon kurs wie
dzy o re gio nie Pod ha la – Paweł Śliwiński
– Ku ja wia cy. Kon kurs pre zen ta cji „za gro dy 
agro tu ry stycz nej” wy grał po wiat Piotr ków 
Tryb., ale naj lep szym po wia tem oka zał się 
No wy Dwór Ma zo wiec ki. Wśród dru żyn 
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych wy gra
ło Po je zie rze Ełc kie I – pow. Ełk, w kla sy fi
ka cji open LUKS ,,Ku sy” Go ła wi ce II pow. 
No wy Dwór Maz. Kla sy fi ka cję wo je wództw 
wy gra ło ma zo wiec kie przed łódz kim i war
miń sko m azu rski. 

Na stęp ne go dnia, w go dzi nach przed po
łu dnio wych uczest ni cy raj du mie li do po ko
na nia kil ku ki lo me tro wą tra sę nar ciar ską po 
oko li cach Bia łe go Du naj ca. Tra sa ta mia
ła cha rak ter ty po wo tu ry stycz ny (przej ście 
na nar tach), po łą czo ny z kra jo znaw stwem 
(po dzi wia nie pa no ra my Tatr), po zba wio ny 
ele men tów ry wa li za cji (każ da dru ży na za 
po ko na nie ca łej tra sy w peł nym skła dzie 
otrzy my wa ła jed na ko wą licz bę punk tów). 

Na wie czo ry raj do we dy rek tor GOK w 
Bia łym Du naj cu – Bartłomiej Kudasik 
(no ta be ne czło nek zna ne go ze spo łu ,,Za ko
po wer”) przy go to wał kon cer ty ar ty stów 
pre zen tu ją cych folk lor pod ha lań ski. Sa la 

GOK za każ dym ra zem by ła szczel nie wy peł
nio na wi dza mi, któ rzy po dzi wia li wy stę py 
mło dzie żo we go ze spo łu folk lo ry stycz ne go, 
a tak że uczest ni czy li w spo tka niu ze zna
nym za ko piań skim ar chi tek tem i mu zy kiem 
JanemKarpielem,,Bułecką”.

Te go rocz ny rajd na le ży uznać za uda ny 
pod każ dym wzglę dem. Przede wszyst kim 
do pi sa ła au ra, co z ko lei by ło wa run kiem 
do brej fre kwen cji. Uczest ni cy raj du wy ka
za li się wła ści wym przy go to wa niem do 
im pre zy. Go spo da rze gmi ny Bia ły Du na jec 
po sta ra li się o za bez pie cze nie raj du pod 
wzglę dem or ga ni za cyj no tec hnic znym, a 
tak że za pew ni li cie ka wy pro gram kul tu ral
no a rt ystyc zny. 

Wszyst ko wska zu je na to, że ko lej ne raj dy 
nar ciar skie w Bia łym Du naj cu po win ny być 
rów nie uda ne, a opra wa ca łej im pre zy po win
na być jesz cze cie kaw sza i bar dziej oka za ła. 
Ta ką opi nię wy ra ża li za rów no uczest ni cy 
im pre zy, jak i or ga ni za to rzy oraz go spo da
rze gmi ny pod czas uro czy sto ści za koń cze
nia raj du. 

Do zo ba cze nia za rok! 

XIV Ogólnopolski Podhalański
Rajd Narciarski

Kiedyw1996r.zinicjatywydziałaczyturystycznychZrzeszeniaLZSmiałamiejsceinauguracjaOgólnopolskiegoPodhalańskiego
RajduNarciarskiegoniktjeszczeniemógłprzewidzieć,jakpotocząsiędalszelosytejimprezy.Niewszystkiebowieminicjatywy,
nawettenajlepsze,sprawdzająsięwpraktyce.Pokilkulatachbyłojużjednakwiadomo,żeimprezanastałewejdziedokalendarza
imprezturystycznychZrzeszeniaLZS.Odtejporykażdegorokuuczestniczyłowniejkilkusetturystówzróżnychstronkraju.
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Już po raz XI ro ze gra no Zi mo wą Wiel ko pol
ską Spar ta kia dę LZS Miesz kań ców Wsi o 

Pu char Prze wod ni czą ce go Ra dy Wo je wódz
kiej Zrze sze nia LZS. Fi nał od był się 15 mar ca 
2009 r. w ha li „Świ te zian ka" w Wolsz ty nie. 
Wimpreziewzięłoudział850uczestników
star tu ją cych w na stę pu ją cych dys cy pli nach 
– sza chy, war ca by, te nis sto ło wy, pił ka siat ko
wa i ha lo wa pił ka noż na. Ro ze gra no tak że 
kon ku ren cje re kre acyj ne – wie lo bój ro dzin ny, 
trój bój re kre acyj ny, rzu ty kar ne do bram ki 
i prze cią ga nie li ny. Gry ze spo ło we po prze
dzo ne zo sta ły eli mi na cja mi, któ re ro ze gra ne 

zo sta ły w Ka li szu, Sza mo tu łach, 
Ka zi mie rzu Bi sku pim oraz Śro dzie 
Wlkp. Łącz nie w eli mi na cjach star
to wa ło 63 dru ży ny – oko ło 800 
uczest ni ków. 

Po raz pierw szy prze pro wa dzo no 
tur niej wie dzy o LZS, gdzie do sko
na łą znajomością tematu po pi sał 
się WojciechZiemniak– po seł na 
Sejm RP zaj mu jąc II miej sce. Obok nie go 
w im pre zie bra li udział: Mariusz Kubiak 
– kie row nik De par ta men tu Spor tu i Tu ry sty ki 
Urzę du Mar szał kow skie go w Po zna niu, po sło

wie Stanisław Stec, Tadeusz Tomaszewski 
(prze wod ni czą cy RW Z LZS w Poznaniu) 
oraz kil ku na stu sta ro stów, bur mi strzów i wój
tów ja ko kie row ni cy swo ich re pre zen ta cji. 

W za cię tej, ale spor to wej ry wa li za cji w kla
sy fi ka cji ge ne ral nej zwy cię ży ła re pre zen ta cja 
po wia tu czarn kow sko tr zci ane cki ego wy prze
dza jąc po wia ty: zło tow ski, średz ki, ostrow ski, 
gnieź nień ski i ko niń ski. Ro lę go spo da rzy peł

ni li RyszardKurp, sta ro sta wolsz tyń ski oraz 
KrzysztofPiasek, se kre tarz Rady Głównej KZ 
LZS, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Wolsz tyń
skie go. (R.S.)

Choć to już kwie cień cią gle pod su mo wu
je my do ko na nia ostat nie go ro ku. Ta kie

go do ko na no też w Lu bi nie. W tam tej szym 
Ośrod ku Kul tu ry ze bra li się bur mi strzo wie, 
wój to wie, sta ro sto wie i dzia ła cze LZS z wo je
wódz twa dol no ślą skie go by pod su mo wać 
trwa ją ce pra wie ca ły rok IX Igrzy ska LZS i 
Miesz kań ców Wsi swo je go wo je wódz twa, 
nad któ ry mi pa tro nat ho no ro wy ob jął Mar
sza łek Wo je wódz twa Dol no ślą skie go. 

WIXIgrzyskachLZSiMieszkańcówWsi
wzięłoudział101gminoraz27powiatów. 
Ry wa li zo wa no w ta kich dys cy pli nach spor
to wych jak: ha lo wa pił ka noż na chłop ców 
do lat 13stu, te nis sto ło wy, lek ko atle ty ka, 

sza chy, bie gi prze ła jo we wio sen ne i je sien ne, 
cy klicz ne za wo dy w ra mach Pił kar ska Ka dra 
Cze ka dziew cząt i chłop ców, tur niej sa mo
rzą do wy, pił ka siat ko wa ko biet i męż czyzn, 
ko szy ków ka, war ca by 100 po lo we.

Odbyło się 17 finałów i 93 eliminacje
strefowe. To wszyst ko po prze dzo ne był eli mi
na cja mi po wia to wy mi a wcze śniej gminnymi 
i śro do wi sko wy mi. Ogółem w igrzyskach
startowało 102 tysiące osób w 968 impre
zach sportowych. Na gro dzo no 20 naj lep
szych gmin i 27 po wia tów. 

Na gro dy wrę cza li m.in. prze wod ni czą cy 
Dol no ślą skie go Zrzeszenia LZS se na tor Sta
nisławJurcewicz i AgnieszkaWilk, przed

sta wi ciel ka Dol no ślą skie go Urzę du Mar szał
kow skie go. 

Najlepszegminy: Oła wa, Lu bin, Ka mien na 
Gó ra, Śro da Ślą ska, Kłodz ko, Świd ni ca, Lwó
wek Ślą ski, Choj nów, Zgo rze lec, Żmi gród.

Najlepszepowiaty:Lu bin, Świd ni ca, Oła wa, 
Kłodz ko, Trzeb ni ca, Lwó wek Ślą ski, Zgo rze lec, 
Ka mien na Gó ra, Je le nia Gó ra, Le gni ca.

Kon kurs opar ty jest o prze sła nie Ja na 
Paw ła II skie ro wa ne do lu dzi spor tu: 

„Sporttozdrowie,aletakżeszkołażyciawyra
biającaosobistycharakteriuczącawspólnego
działania”. 

W kon kur sie mo gą uczest ni czyć jed nost ki 
z oso bo wo ścią praw ną pro wa dzą ce sta tu to wą 
dzia łal ność w za kre sie upo wszech nia nia kul
tu ry fi zycz nej i spor tu wśród dzie ci i mło dzie
ży: klu by spor to we (np. UKS, ULKS, ULPKS, 
LKS,) sto wa rzy sze nia spor to we, związ ki sto
wa rzy szeń spor to wych szcze bla gmin ne go. 

Do kon kur su mo gą być zgła sza ne pro jek ty w 
for mie im prez re kre acyj nospor to wych, fe sty
nów, tur nie jów i in nych im prez dla dzie ci i 
mło dzie ży – rów nież o cha rak te rze ro dzin
nym i in te gra cyj nym, pro mu ją cych ak tyw ny 
wy po czy nek, wy ko rzy stu ją cych edu ka cyj ne, 
wy cho waw cze i proz dro wot ne war to ści spor
tu oraz słu żą ce or ga ni zo wa niu cza su wol ne go 
dzie ci i mło dzie ży oraz ini cja ty wy po łą czo ne 
z pro mo cją ist nie ją cych obiek tów spor to wych 
i po wsta ją cych w ra mach pro gra mów in we sty
cyj nych Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki. 

Pro jek ty mo gą być wspie ra ne or ga ni za cyj
nie i fi nan so wo przez sa mo rzą dy lo kal ne, 
dy rek cje szkół, or ga ni za cje po za rzą do we, 
lo kal ne sto wa rzy sze nia, itp. 

Do 20 kwietnia 2009 na le ży po twier dzić 
przy stą pie nie do kon kur su w for mie szcze gó
ło we go opi su przed się wzię cia w Ko mi sjach 
Wo je wódz kich. Do 30 kwietnia Ko mi sje 
Wo je wódz kie WZ ZLZS mu szą prze ka zać do 
Ko mi sji Kra jo wej Zrze sze nia osta tecz ne li sty 
star tu ją cych w kon kur sie. 

Zgłoszoneimprezymusząbyćzrealizowa
neod1kwietniado30września2009roku. 
Do 5 paź dzier ni ka na le ży przy słać spra woz da
nie, a do 25 paź dzier ni ka kon kurs zo sta nie roz
strzy gnię ty. Na gro dy i wy róż nie nia to środ ki 
fi nan so we na za kup sprzę tu spor to we go od 35 
tys. zł za I miej sce do 7 tys. za wy róż nie nie.

Wiel ko pol ska Zi mo wa Spar ta kia da w Wolsz ty nie

IX Igrzy ska LZS i Miesz kań ców Wsi – Lu bin 

Przypominamy, że w tym roku Krajowe
ZrzeszenieLZSwspólniezMinisterstwem
Sportu i Turystyki organizuje konkurs

„Karol”nanajlepsząinicjatywęzzakresuupowszechnianiakulturyfizycznej isportu
wśróddzieciimłodzieżywśrodowiskuwiejskim. Wszystkiezałożeniakonkursuznajdu
jąsięnastronieinternetowejZrzeszenia – www.lzs.pl.

Kon kurs „Ka rol”
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Na sza hi sto ria
40-l ecie Miej skie go Ko lar skie go Klu bu Spor to we go Gryf Szcze cin

27 lu te go 2009 ro ku do Ośrod ka Wy po
czyn ko we go „La ola” w Po bie ro wie 

zje cha li ko la rze, tre ne rzy i dzia ła cze Klu bu 
Spor to we go „Gryf Szcze cin” by wziąć udział 
w Ga li Ju bi le uszo wej Mi strzów. Uro czy stość 
uświet nił m.in. Marek Hok, wi ce mar sza
łek Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go, 
któ ry w imie niu Urzę du Mar szał kow skie
go naj bar dziej za słu żo nym wrę czył zło te 
Gry fy. Otrzy ma li je: WaldemarMosbauer, 
Czesław Polewiak, Ryszard Konkolewski, 
Ryszard Dawidowicz i Marian Turowski. 
Pre zes klu bu prof.JanLubiński wy róż nio
ny zo stał pa miąt ko wą pa te rą. 

 Prze wod ni czą cy Za chod nio po mor skiej 
Ra dy Olim pij skiej, po seł Stanisław Kopeć, 
w imie niu Ra dy Głów nej KZ LZS nadał 
od zna ki Za słu żo ne go Dzia ła cza LZS Arka
diuszowi Tomczykowi, Władysławowi
Kowalskiemu, Stanisławowi Kordyce, 
Eugeniuszowi Szmatłochowi i Janowi
Lubińskiemu. 

Od zna ka mi Ra dy Za chod nio po mor skiej 
LZS wyróżniono – Wojciecha Matusiaka, 
Ryszarda Dawidowicza, Mariana Turow
skiego, Damiana Zielińskiego i Ryszarda
Konkolewskiego. 

Dy rek tor In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej Uni
wer sy te tu Szcze ciń skie go prof. Je rzy Eider, 
ab sol wen tów In sty tu tu i ko la rzy – Ryszarda
Konkolewskiego, Wojciecha Matusiaka i 
Jerzego Siarneckiego oraz kan dy da ta na 
ab sol wen ta DamianaZielińskiego uho no ro
wał upo min ka mi ufun do wa ny mi przez Uni
wer sy tet Szcze ciń ski. Upo min ki otrzy ma li 
rów nież MariolaKonkolewska i Arkadiusz
Tomczyk. 

Za rząd Klu bu, przy go to wał oko licz no ścio
we me da le za pro jek to wa ne przez Ar ka diu
sza Tom czy ka. Wrę czał je wszyst kim obec
nym na ga li wi ce pre zes EdwardOsina. 

Wśród uczest ni ków ga li by ło wie lu se kre
ta rzy i dy rek to rów klu bu, a tak że by ły pre zes 
puł kow nik WładysławKowalski, wie lo let ni 
me cha nik klu bo wy Lech Rychtarski oraz 

licz ne gro no olim pij
czy ków, me da li stów 
mi strzostw świa ta i 
Eu ro py. Uro czy stość 
pro wa dził Arka
diusz Tomczyk 
– je den z za ło ży cie
li klu bu i wie lo let ni 
dzia łacz. W krót kim 
wy stą pie niu przy po
mniał naj waż niej sze 
osią gnię cia „Gry
fa Szcze cin”. Już w 
1968 ro ku za wod ni
cy uczest ni czy li w 
Wy ści gu Ko lar skim 

Bor do – San Se ba stian. Uru cho mio no Ośro
dek Szko le nia Olim pij skie go w ko lar stwie, 
któ ry stał się wzo rem dla in nych. Szcze ciń
skie klu by ko lar skie, któ rych wów czas by ło 
wie le – Ar ko nia, Czar ni, Pio nier, Ogni wo 
– też na tym sko rzy sta ły. Re ak ty wo wa no 
ko lar stwo ko bie ce. Klub za po cząt ko wał 
udział w Pu cha rach Eu ro py pol skich ko la
rzy to ro wych – dwa ra zy w Zu ry chu i w 
Ber ga mo. Ja ko pierw si śmia ło wpro wa dza li 
in no wa cje w ro we rach – słyn ne „ko zy” Lesz
ka Rych tar skie go. 

Klubmożepochwalićsię10olimpijczy
kami, 5 medalistami mistrzostw świata,
125tytułamimistrzaPolskiseniorówi245
medalami mistrzostw Polski seniorów. A 
oto naj lep si za wod ni cy „Gry fa Szcze cin”. 
Czesław Polewiak – 7 ra zy był mi strzem 
Pol ski w wy ści gach prze ła jo wych, w wy ści
gach szo so wych i gór skich, mi strza mi kra
ju by li: Wojciech Matusiak, Henryk Woź
niak, ZygfrydJarema, RajmundZieliński, 
a jesz cze wcze śniej mi strza mi Pol ski by li 
ich tre ne rzy BernardPruski i MarianBed
narek. Szko le niem za wod ni ków do dnia 
dzi siej sze go zaj mu je się WaldemarMosbau
er, mistrz Pol ski w wy ści gach na to rze. W 
za sa dzie nie by ło kon ku ren cji w ko lar stwie, 
w któ rej klub nie miał by mi strza kra ju. 
W wy ści gach tan de mów by łi to: Zygmunt
Figiński,RyszardKonkolewski, Krzysztof
Kaczała, Zbigniew Płatek; w wy ści gu na 
1000 me trów: Ry szard Kon ko lew ski 3 ra zy, 
RyszardDawidowicz 3 ra zy, MariuszNar
kiewicz i Kamil Kuczyński; w wy ści gu na 
4000 me trów in dy wi du al nie (na do cho dze
nie): Raj mund Zie liń ski 6 ra zy, Ry szard 
Da wi do wicz 6 ra zy, Andrzej Sikorski 3 
ra zy, MarianTurowski i RobertKarśnicki; 
w wy ści gu dru ży no wym na 4000 me trów: 
Ry szard Da wi do wicz 8 ra zy, An drzej Si kor
ski rów nież 8 ra zy, Ma rian Tu row ski 5 ra zy, 
Ry szard Kon ko lew ski 4 ra zy, GrzegorzCie
śla 3 ra zy, Woj ciech Ma tu siak, Raj mund 
Zie liń ski, Stanisław Labocha, Stanisław

Weryk, Bernard Kręczyński, Kazimierz
Wąsaty, KrzysztofCiechanowski po 2 ra zy, 
a po jed nym ra zie: Zygfryd Jarema, Zbi
gniew Broszczak, Józef Paluch, Henryk
Fryca, JerzySiarnecki, WaldemarWójcik, 
GrzegorzKorczyński. 

W wy ści gu dy stan so wym – dzi siaj punk
to wym: Raj mund Zie liń ski 2 ra zy, Woj ciech 
Ma tu siak i Ry szard Da wi do wicz. W wy ści
gu ame ry kań skim pa ra mi – dzi siaj ma di
son: Hen ryk Fry ca, Ber nard Krę czyń ski, 
Ka zi mierz Wą sa ty, Ry szard Kon ko lew ski, 
Wal de mar Wój cik. W sprin cie kla sycz nym 
Da mian Zie liń ski i Ka mil Ku czyń ski. 

W wy ści gu sprin tu olim pij skie go – dzi siaj 
dru ży no we go: Grze gorz Krej ner, Da mian 
Zie liń ski, To masz Bal cer, Ka mil Ku czyń ski, 
Ra fał Po per. W wy ści gu ke irin: Grze gorz 
Krej ner i Ra fał Po per. W wy ści gu za mo to ra
mi (dziś już tej kon ku ren cji nie ma) – Józef
Radłowski. 

Klub za wsze też miał świet nych or li ków, 
ju nio rów czy mło dzi ków. 

Wszyst ko to osią gnię to dzię ki za anga żo
wa niu świet ne go ze spo łu tre ner skie go, do wo
dzo ne go przez Wal de ma ra Mos bau era na 
to rze oraz Ber nar da Pru skie go i Ma ria na 
Bed nar ka na szo sie. Ich po czy na nia za wsze 
by ły wspie ra ne przez in nych szko le niow ców, 
m.in.: DominikaWołkowicza, JackaWidze
wicza, Jacka Pożarlika, Zygfryda Jachow
skiego, RyszardaRychlewskiego, Kazimie
rza Kucharskiego, Krzysztofa Kaczałę, 
ZygfrydaJaremę i wie lu in nych oraz licz ne 
gro no dzia ła czy. Wsparcia klubowi udziela
ły także władze wo je wódz kie. Zgro ma dze ni 
uczci li mi nu tą ci szy tych tre ne rów, dzia ła czy 
i za wod ni ków, któ rzy ode szli. 

Do bra za ba wa trwa ła do póź nych go dzin 
noc nych. A za pew ni li ją go spo da rze ośrod
ka w Po bie ro wie – pań stwo Kon ko lew scy. 
  By ło wspa nia le, a nie jest to tyl ko mo je 
od czu cie – po twier dza ją to zgod nie wszy scy, 
któ rzy bra li udział w ga li. 

ArkadiuszTomczyk
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Wie ści z kra ju Pierw sza po moc (1)

Niestety jak wykazują różne badania,
mimo licznych prelekcji w szkołach,

audycjiradiowychitelewizyjnychorazdzia
łań organizacji społecznych, ciągle niewiele
osób wie jak udzielać pierwszej pomocy. 
Wy pa dek mo że zda rzyć się wszę dzie i w każ
dej chwi li. Od re ak cji oto cze nia, czy li od nas, 
od na sze go roz sąd ku, przy tom no ści umy słu 
i opa no wa nia mo że za le żeć czy jeś ży cie. Sy tu
acje groź ne dla ży cia mo gą być róż ne, róż ny 
mo że też być stan po szko do wa ne go, ale ist nie ją 
czte ry ele men tar ne kro ki – eta py udzie la nia 
pierw szej po mo cy: 1. Oce na sy tu acji i tro ska o 
za bez pie cze nie miej sca wy pad ku 2. Oce na sta
nu po szko do wa ne go i spraw dza nie czyn no ści 
ży cio wych 3. We zwa nie po mo cy 4. Udzie la nie 
pierw szej po mo cy

Alejednarzeczjestważna–zawszepamię
tajowłasnymbezpieczeństwie. Nie na ra żaj się 
na ry zy ko po dej mu jąc ja kieś bo ha ter skie ak cje. 
Pod czas udzie la nia pierw szej po mo cy za wsze 
ist nie je ry zy ko bez po śred nie go kon tak tu z pły
na mi ustro jo wy mi, wy dzie li na mi i wy da li na mi 
po szko do wa ne go: przez co mo że dojść do za ra
że nia wie lo ma cho ro ba mi prze no szo ny mi ty mi 
dro ga mi np. wi ru so we za pa le nie wą tro by, wi rus 
HIV – dla te go pod czas wy ko ny wa nia wszel
kich czyn no ści przy po szko do wa nym ra tow nik 
po wi nien mieć za ło żo ne la tek so we lub fo lio we 
rę ka wicz ki jed no ra zo we go użyt ku. 

Przede wszyst kim na le ży za bez pie czyć miej
sce wy pad ku – po sta wić trój kąt ostrze gaw czy. 
Na stęp nie oce nić stan po szko do wa nych i w 
pierw szej ko lej no ści udzie lić po mo cy oso bie 
naj bar dziej po trze bu ją cej. Je śli jej stan jest sta
bil ny – oso ba ta jest przy tom na, ma za cho wa ny 
wy dol ny od dech i krą że nie po zo sta wia my ją w 
sa mo cho dzie i wzy wa my po moc. Gdy jed nak 
za cho dzi nie bez pie czeń stwo wy bu chu lub po ża
ru, tak że w przy pad ku na głe go po gor sze nia 
się sta nu oso by po szko do wa nej i ko niecz no ści 
wy ko na nia za bie gów re ani ma cyj nych trze ba ją 
usu nąć z jezd ni lub sa mo cho du. Pamiętaj–aby
odciągnąćosobęnieprzytomnąwbezpieczne
miejsceużywamytzw.chwytuRauteka: bę dąc 
za ple ca mi ran ne go, wkła da my rę ce pod je go 
ra mio na, zgi na my rę kę po szko do wa ne go pod 
ką tem pro stym i chwy ta my za nią obu rącz. 

Pierwszą czynnością, którą jednak należy 
wykonać u osoby nieprzytomnej to spraw

dzić czy oddycha. Jak to zrobić? Przykładamy 
policzek nad jej usta, obserwując zarazem czy 
unosi się klatka piersiowa (tzw. widzę, sły
szę, czuję – je śli ra tow nik na po licz ku nie 
wy czuł od de chu, nie usły szał je go świ stu ani 
nie zo ba czył uno szą cej się i opa da ją cej klat ki 
pier sio wej po wi nien uznać, że po szko do wa ny 
nie od dy cha). Uwaga – zasinienie ust i skó
ry twarzy wskazuje na poważne kłopoty z
oddychaniem. Jak udroż nić dro gi od de cho we? 
Prze wróć po szko do wa ne go na ple cy, uklęk nij 
obok, otwórz mu usta. Je śli zo ba czysz ja kieś 
cia ła ob ce – usuń je. Po łóż dłoń na gło wie 
ra to wa ne go i ode gnij ją do ty łu, a jed no cze śnie 
dru gą rę ką unieś pod bró dek ran ne go tak, by 
skie ro wać bro dę ku gó rze. Je śli za cho dzi po dej
rze nie ura zu krę go słu pa szyj ne go udraż nia nie 
wy ko nu je się przez wy su nię cie żu chwy do gó ry. 
Ustaw się za gło wą po szko do wa ne go, pal ca mi 
obej mij oba ką ty żu chwy, kciu ki oprzyj na bro
dzie, prze suń żu chwę do przo du tak, by dol ne 
uzę bie nie zna la zło się przed gór nym. 

Po szko do wa ne go z za bu rze nia mi świa do
mo ści lub nie przy tom ne go ran ne go, któ ry 
od dy cha, a je go ser ce bi je na le ży uło żyć w 
bez piecz nej po zy cji na bo ku. Fa cho wo na zy wa 
się to po zy cja bocz na usta lo na. Za po bie ga ona 
przy pad ko we mu za chły śnię ciu śli ną, krwią lub 
wy mio ci na mi i po zwa la nam bez obaw od da lić 
się, by we zwać po moc. Ale uwa ga – nie wol no 
tej po zy cji sto so wać przy po dej rze niu ura zu 
krę go słu pa. Jak wy ko nać to uło że nie? Ułóż 
ran ne go na ple cach, uklęk nij obok i je go rę kę 
znaj du ją cą się po two jej stro nie ze gnij w ra mie
niu pod ką tem pro stym. Dru gą rę kę po szko do
wa ne go prze łóż na skos przez klat kę pier sio wą, 
tak by grzbiet je go dło ni przy le gał do po licz ka 
po two jej stro nie. Na stęp nie chwyć ran ne go 
za udo no gi dal szej od cie bie, pod cią gnij je go 
ko la no do gó ry, a na stęp nie jed ną rę ką przy trzy
mu jąc rę kę po szko do wa ne go po cią gnij je go 
udo ku so bie, tak by ob ró cić cia ło w swo ją 
stro nę. No gę znaj du ją cą się na gó rze ze gnij w 
ko la nie pod ką tem pro stym. Od chyl gło wę ra to
wa ne go do ty łu, by udroż nić dro gi od de cho we. 
Sprawdź czy po ło że nie jest trwa łe. Cze ka jąc na 
le ka rza spraw dzaj stan ran ne go, je go od dech 
i tęt no. Je śli po moc nie nad cho dzi szyb ko, 
co 30 mi nut prze wra caj po szko do wa ne go na 
dru gi bok. 

NurowskiponownieprezesemPKOl
Piotr Nu row ski zo stał 4 kwiet nia 2009 r. pod

czas Wal ne go Zgro ma dze nia Spra woz daw czo 
W ybo rcz ego Pol skie go Ko mi te tu Olim pij skie
go wy bra ny pre ze sem na dru gą ka den cję. W 
wy bo rach nie miał kontr kan dy da ta. Wy bra no 
tak że Za rząd PKOl. 

Nadziejeolimpijskie
Mi łym ak cen tem Zgro ma dze nia Pol skie

go Ko mi te tu Olim pij skie go by ło wrę cze nie 
przy zna wa nych co ro ku przez PKOl na gród 
Na dziei Olim pij skich im. Eu ge niu sza Pie tra si
ka, prze zna czo nych dla wy bit nych spor tow ców 
mło de go po ko le nia. Za rok 2008 wy róż nie nia 
te otrzy ma li – za pa śnicz ka LUKS Kra śnik, 
AgataPietrzykoraz ko larz LKK Pa ci fic To ruń, 
Michał Kwiatkowski. Aga ta to ubie gło rocz na 
brą zo wa me da li sta MŚ se nio rek i mi strzy ni 
Eu ro py wśród ju nio rek, Mi chał zaś – ju nior ski 
mistrz świa ta i mistrz Eu ro py w in dy wi du al
nej jeź dzie na czas oraz brą zo wy me da li sta 
to ro wych ME w wy ści gu punk to wym. Wy róż
nie nia otrzy ma li rów nież tre ne rzy dwoj ga mło
dych za wod ni ków – AleksanderPłatek i Wal
demarCebula. 

MedalenaMEwzapasach
MonikaMichalik z klu bu Or lę ta Trzciel zdo

by ła zło ty me dal w ka te go rii 63 kg na Mi strzo
stwach Eu ro py w Wil nie. Naj bar dziej uty tu ło
wa na pol ska za wod nicz ka ma te raz w swo jej 
ko lek cji 3 zło te, 2 srebr ne i 2 brą zo we me da le 
ME oraz dwa brą zo we krąż ki Mi strzostw Świa
ta. Dru gi me dal, brą zo wy, wy wal czy ła w Wil
nie, w kat. 72 kg, AgnieszkaWieszczek (He ro s 
Czar ny Bór), któ ra po przed nio zdo by wa ła na 
ME dwu krot nie brą zo we me da le i krą żek te go 
sa me go ko lo ru na Igrzy skach Olim pij skich 
w Pe ki nie. Do brze spi sa li się tak że pa no wie. 
MariuszŁoś (Agros Za mość) w wa dze 55 kg 
i Edward Barsegjan (Car tu sia Kar tu zy) w 
wa dze 60 kg zo sta li wi ce mi strza mi Eu ro py. 

MedalnaMEwpodnoszeniuciężarów
Marzena Karpińska za ję ła trze cie miej sce 

w dwu bo ju (78 kg i 92 kg) w ka te go rii do 48 
kg pod czas mi strzostw Eu ro py w pod no sze
niu cię ża rów w Bu ka resz cie. To ży cio wy suk
ces 21le tniej sztan gist ki. Za wod nicz ka Zni cza 
Bił go raj zo sta ła siód mą Po lką, któ ra zdo by ła 
me dal ME.

i ze świa ta
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Czy wiecie co znaczy słowo hipokine
zja? Tak na uko wo na zy wa się de fi cyt 

ru chu. A ten moż na po wie dzieć bez prze sa
dy do ty czy mi lio nów Po la ków. Dla więk szo
ści z nas ak tyw ność fi zycz na spro wa dza się 
do zwy kłych czyn no ści, ta kich jak, nie dziel
ny spa cer po obie dzie, od cza su do cza su 
wy ciecz ka ro we ro wa, mo że u nie któ rych 15 
mi nut gim na sty ki, a u większości to pad na 
kanapę i telewizorek. To raczej nie wy star
cza by za cho wać spraw ność fi zycz ną. Mo że 
na po czą tek prze znacz my na sport choć 30 
mi nut dzien nie, ale przynajmniej 3 razy w 
tygodniu. Ale przed tem war to prze ko nać się 
ja ki jest stan fi zycz ny na sze go or ga ni zmu. 
Wy ko naj my je den z po niż szych te stów. 

Test marszowy po le ga na przej ściu 1 
ki lo me tra w jak naj krót szym cza sie lub jak 
naj dłuż sze go od cin ka w cza sie 30 mi nut. 
Jak oce nia my wy ni ki – je że li czas przej ścia 
jed ne go ki lo me tra wy no si po ni żej 8 mi nut 
to po ziom spraw no ści ma my bar dzo wy so
ki, przy 1012 min. – wy so ki, 1215 min. 
– śred ni, po wy żej 15 mi nut – ni ski. I je śli w 
cią gu 30 mi nut prze szli śmy 3,8 km i wię cej 
– po ziom spraw no ści mamy bar dzo wy so
ki, 33,8 km – wy so ki, 22,5 km – śred ni, 
po ni żej 2 km – ni ski. 

Test Coopera to jed na z naj bar dziej 
po pu lar nych me tod oce ny wy trzy ma ło ści. 
Po le ga on na prze bie gnię ciu w cią gu 12 
mi nut jak naj dłuż sze go dy stan su. Je śli prze

bie gli śmy po ni żej 1600 me trów na sza kon
dy cja jest bar dzo sła ba, 16002000 – sła ba, 
20002400 – za do wa la ją ca, 24002800 m 
– do bra, po wy żej 2800 – bar dzo do bra. 

Testkolarski po le ga na prze je cha niu na 
rowe rze dy stan su 12 km po pła skim te re nie. 
Mo że my stwier dzić, że ma my do brą kon dy
cję, gdy po ko na my ten od ci nek – ko bie ty w 
40 mi nut, męż czyź ni – w 30. 

Testpływackipo le ga z ko lei na prze pły
nię ciu w cią gu 6 mi nut jak naj dłuż sze go 
dy stan su. Je śli prze pły ną łeś 300 i wię cej 
me trów twój po ziom spraw no ści jest bar
dzo wy so ki, przy 250300 m – wy so ki, przy 
200250 śred ni, przy 150200 ni ski, po ni żej 
150 me trów – bar dzo ni ski. 

Sport na co dzień
Te sty kon dy cyj ne

Wdniach 2529 marca 2009 r. odby
łysięwPruszkowieMistrzostwach

Świata w kolarstwie torowym. W cią gu 
pię ciu dni ry wa li za cji roz da no 19 kom ple
tów me da li. Naj wię cej z nich tra fi ło do 
Au stra lij czy ków, któ rzy wy wieź li z Pol ski 
10 krąż ków, w tym aż czte ry zło te. Dzię ki 
naj szyb sze mu sprin te ro wi świa ta – Gre go re
mu Bau ge – na dru gie miej sce w kla sy fi ka cji 
me da lo wej wy szli Fran cu zi. Bar dzo do brze 
spi sa li się rów nież Bry tyj czy cy, któ rzy do 
do mu za bra li 9 me da li. 

Jakspisali sięPolacy? W mi strzo stwach 
wy stą pi ło 16 za wod ni ków (11 męż czyzn, 
5 ko biet), wy star to wa li śmy we wszyst kich 
kon ku ren cjach. Nie ste ty nie uda ło się zdo
być me da lu. Część za wod ni ków po je cha ło 
po ni żej swo ich moż li wo ści, na to miast część 
uzy ska ła naj lep sze cza sy w ży ciu. Moż na 
jed nak opty mi stycz nie pa trzeć w przy szłość, 
gdyż na sza ka dra jest bar dzo mło da i jesz
cze wszyst ko przed nią. Naj lep sze wy ni ki 
Po la ków to 5. miej sce w sprin cie dru ży no
wym – Maciej Bielecki, Kamil Kuczyń

ski i Łukasz Kwiatkowski oraz 8. miej sca
Renaty Dąbrowskiej w omnium i Kamila
Kuczyńskiego na 1 km. 

Czy wiesz, że re gu lar ny wy si łek fi zycz ny 
mo że ci za pew nić do dat ko we 10 lat 

ży cia. Le że nie na ka na pie i oglą da nie te le wi
zji nie jest naj lep szym spo so bem na od po
czy nek. Bie ga nie to naj prost sza, naj bar dziej 
na tu ral na for ma ru chu dla zdro wia. I do daj
my naj tań sza – nie wy ma ga spe cja li stycz
ne go, dro gie go sprzę tu, kar ne tu na si łow
nię i do jaz du do sta dio nu. Bie gać mo żesz 
wszę dzie – na wet wo kół wła sne go do mu. 
Ko rzy ści wy ni ka ją ce z bie ga nia do ce nia ją 
już set ki ty się cy lu dzi – co raz wię cej osób 
bie rze udział w bie gach ulicz nych, pół ma
ra to nach i ma ra to nach or ga ni zo wa nych w 
wie lu pol skich mia stach i mia stecz kach. A 

na roz po czę cie ni gdy nie jest za póź no. Wie
le osób czę sto py ta jak się za brać do bie ga
nia, je śli za czy na się od ze ra? Na pierw szym 
tre nin gu ogra ni cza my się do... szyb kie go 
mar szu. Po 15 mi nu tach mo że my po wo li 
po biec, ale nie dłu żej niż mi nu tę. Przejść 
ka wa łek i zno wu po biec, tak ro bi my ze 
trzy ra zy. Po pół go dzi nie na le ży wy ko nać 
ćwi cze nia roz cią ga ją ce (np. kil ka skło nów) 
i na tym ko niec. Po tem na le ży stop nio wo 
włą czać wię cej od cin ków bie go wych i nie
co je wy dłu żać. Po mie sią cu moż na dojść 
do cią głe go 30 mi nu to we go jog gin gu. Przy 
bie ga niu obo wią zu je for mu ła – 3x30x130, 
czy li ak tyw ność fi zycz na trzy ra zy w ty go
dniu przez 30 mi nut z tęt nem 130 ude rzeń 
ser ca na mi nu tę. 

Czy ist nie ją ja kieś prze ciw ska za nia do 
upra wia nia bie gu? Pierw sza za sa da nie prze
sa dzać. Nie po dej mo wać zbyt du że go wy sił
ku jak na na sze moż li wo ści. Bie ga nie mo że 
być du żym ob cią że niem dla or ga ni zmu 
– na ra żo ne są zwłasz cza sta wy ko la no we 
i krę go słup – dla te go w ra zie po waż niej
szych cho rób ukła du krą że nia, od de cho we
go, kost no mi ęśni ow ego na le ży za się gnąć 
po ra dy le ka rza. Do ty czy to zwłasz cza osób 

star szych. Ge ne ral nie bar dzo nie licz ne 
cho ro by wy klu cza ją tre ning. Pod kon tro lą 
le ka rza mo gą ćwi czyć na wet za wa łow cy. 
Prze ciw wska za nia do upra wia nia róż nych 
dys cy plin spor to wych moż na po dzie lić na 
bez względ ne (np. za awan so wa ne, cięż kie 
nad ci śnie nie tęt ni cze, nie wy dol ność krą że
nia czy nie wy dol ność ne rek), przy któ rych 
ab so lut nie trze ba za po mnieć o ja kich kol
wiek tre nin gach oraz względ ne (np. ast ma 
oskrze lo wa), kie dy mo że my tre no wać pod 
ści słą kon tro lą me dycz ną. 

Ja kie ko rzy ści da je nam re gu lar ne bie ga
nie? Wy mień my tyl ko nie któ re: po więk sza 
ob ję tość ser ca, zmniej sza ry zy ko miaż dży
cy, przy spie sza me ta bo lizm spo czyn ko
wy, co da je więk szą kon tro lę nad wa gą, 
zwięk sza na sy ce nie krwi tle nem, zmniej sza 
ry zy ko za wa łu ser ca, zwięk sza wy dol ność 
fi zycz ną, uak tyw nia układ od por no ścio wy, 
ob ni ża stę że nie złe go cho le ste ro lu, po pra
wia pa mięć, uła twia za sy pia nie i dzia ła 
an ty de pre syj nie. 

Przy szła wio sna, naj lep sza po ra na roz po
czę cie re gu lar nych tre nin gów bie go wych. 
War to za dbać o wła sne zdro wie. Tak nie wie
le prze cież trze ba. 

Bieg po zdro wie

Mi strzo stwa świa ta ko la rzy to ro wych w Prusz ko wie



Z A P R A S Z A M Y !

centralny Ośrodek Szkolenia LZS 
w Mielnie

Relaks i rozrywka
Dla aktywnych turystów mamy mini salkę  
treningową oraz stół bilardowy.

Komfort i wygoda
Dysponujemy dwu i trzyosobowymi pokojami,  
a także dwupokojowymi zestawami  
z łazienką dla całych rodzin.

Konferencje i szkolenia
Dwie sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym.

Dobra kuchnia
Nowoczesna, dobrze wyposażona stołówka  
może pomieścić jednocześnie kilkadziesiąt osób.  
Gwarantujemy smaczne posiłki.

60 metrów od morza
Zacienioną leśną alejką, wśród dzikich wydm  
wiedzie ścieżka na słoneczną, bałtycką plażę.

centralny Ośrodek Szkolnia 
Ludowe Zespoły Sportowe

76032 Mielno, ul. Mickiewicza 3
tel. (094) 318 95 39; 318 92 22, tel./fax (094) 318 92 21

www.lzs.ta.pl
e-mail: cos.lzs.mielno@hot.pl

Z A P R A S Z A M Y !

kolonie  obozy sportowe  zimowiska 
zielone szkoły  szkolenia  wczasy
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