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XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
Małopolska 2011 – Podlasie 2011

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest corocznie rozgrywaną imprezą sportową dla najmłodszych wybitnych zawodników  
reprezentujących kluby sportowe z całej Polski i stanowi oficjalne mistrzostwa Polski juniorów młodszych oraz w większości  
rozgrywanych dyscyplin także mistrzostw Polski juniorów. Jest też dla większości zawodników pierwszą poważną imprezą,  
w której biorą udział.

System rozgrywek OOM został podzie-
lony na trzy bloki: sportów zimowych 

odejmujących 12 dyscyplin, sportów halo-
wych – 24 dyscypliny oraz sportów letnich 
– 25 dyscyplin.

Tegoroczne finały OOM w sportach zimo-
wych odbyły się w Małopolsce w dniach 
6-24 luty. Warto przypomnieć, że podczas 
tej imprezy pierwsze kroki stawiali: Jagna 
Marczułajtis, Justyna Kowalczyk czy Kamil 
Stoch, dziś najpopularniejsi przedstawiciele 
sportów zimowych w naszym kraju. 

Zawody przeprowadzono na obiektach 
sportowych Krynicy-Zdroju, Zakopanego, 
Kościeliska, Nowego Targu i Oświęcimia. 
Uroczyste otwarcie Olimpiady 
odbyło się w Zakopanem 
na Placu Niepodległości, 
10 lutego br., natomiast 
zakończenie 24 lute-
go w Krynicy-Zdroju. 
Walczono o medale w 
następujących dyscy-
plinach: biathlon, cur-
ling, hokej na lodzie, 
łyżwiarstwo figurowe, 
łyżwiarstwo szybkie – tor 
długi, łyżwiarstwo szybkie – 
short track, narciarstwo alpejskie, 
narciarstwo klasyczne – biegi, skoki i kom-
binacja norweska, saneczkarstwo lodowe, 
snowboard. Wystartowało ok. 1200 zawod-
niczek i zawodników. W klasyfikacji gene-
ralnej województw już po raz 11 zwycięży-
ło województwo małopolskie zdobywając 
ponad 2500 punktów (najwięcej ponad 300 
w biathlonie, narciarstwie alpejskim i kla-
sycznym), drugie miejsce zajęło wojewódz-
two śląskie (ponad 1300 punktów), a trzecie 
woj. dolnośląskie (ponad 700 punktów). 

Startowali także reprezentanci klubów 
zrzeszonych w LZS. Jak sobie poradzi-
li? Zacznijmy od skoków narciarskich. Do 
tej rywalizacji przystąpili zawodnicy repre-
zentujący 6 klubów z dwóch województw. 
Wśród juniorów młodszych świetnie spi-
sał się Tomasz Byrt z Wisły Ustronianki, 
który na dużej skoczni zajął 1. miejsce, a 
na małej był trzeci. Juniorzy młodsi tego 
klubu zajęli 2. miejsce drużynowo. Trzecie 
miejsce na dużej skoczni wywalczył junior 
młodszy Szymon Biegun z SSR LZS Sokół 
Szczyrk. Wśród juniorów na HS-94,5 m 

najlepszy był Szczepan Kupczak SSR LZS 
Sokół Szczyrk, a drugie miejsce zajął Jędrzej 
Ścisłowicz LKS Klimczok Bystra, na dużej 
skoczni zwyciężył Adam Cieślar z Wisły 
Ustronianiki, drugi był Szczepan Kupczak, 
a trzeci Paweł Słowik. Drużynowo wśród 
juniorów dwa pierwsze miejsca zajęli skocz-
kowie Wisły Ustronianki.

W biegach narciarskich o medale walczyli 
reprezentanci 31 klubów z 8 województw. 
W punktacji drużynowej drugie miejsce 
zajęli zawodnicy LKS Poroniec Poronin, 
piąte MULKS Tomaszów Lubelski, a szóste 
LKS Witów Mszana Dolna. Oto niektó-

re wyniki. Juniorka Patrycja Wąchała z 
Witowa zajęła 2. miejsce w biegu 

łączonym i trzecie w biegu 
sprinterskim. W biegu indy-

widualnym na 5 km dru-
gie miejsce zajęła junior-
ka młodsza Magdalena 
Czusz z Tomaszowa 
Lubelskiego. To histo-
ryczne wydarzenie – 

ponieważ jest to pierwszy 
medal dla Lubelszczyzny 

zdobyty na OOM w spor-
tach zimowych. Jej trenerem 

jest Waldemar Kołcun. Biegaczki 
z Tomaszowa dorzuciły jeszcze dwa meda-
le brązowe – zdobyły je sztafety sprinter-
skie – wśród juniorek Kaja Żółkiewska 
i Izabela Jarczak, wśród juniorek młod-
szych – Magdalena Czusz i Katarzyna 
Sikora. To, że medale zdobywają zawodni-
cy z „górskich” województw to normalne. 
Cieszy, że jest w Zrzeszeniu klub „z nizin”, 
który z góralami potrafi współzawodniczyć. 
I te sukcesy są dostrzegane przez lokal-
ne władze i środowisko. Kaja Żółkiewska 
została wybrana sportowcem roku 2010 
Tomaszowa Lubelskiego w plebiscycie już 
po raz 17 organizowanym przez gazetę 
„Rewizje Tomaszowskie”. W pierwszej piąt-
ce znaleźli się inni narciarze tego klubu 
– Mateusz Soból (3 miejsce) i Magdalena 
Czusz (5). Należy też wspomnieć, że wszy-
scy wymienieni zawodnicy trenują jeszcze 
inną dyscyplinę, w której też odnoszą suk-
cesy – jazdę na wrotkach.

Wracajmy do wyników OOM. Warto 
jeszcze wymienić Pawła Klisza z Klimczoka 
Bystra, juniora młodszego, który wygrał 

bieg łączony, Andrzeja Pradziada Poroniec 
Poronim za drugie miejsce w biegu na 
10 km i juniora Patryka Chudobę z tego 
samego klubu za zajęcie 2. miejsca w biegu 
na 10 km.

W kombinacji norweskiej wystartowało 
10 klubów z 4 województw. Najlepsi w kla-
syfikacji drużynowej okazali się zawodnicy 
Wisły Ustronianki.

Rozpoczęła się już także rywalizacja 
w sportach halowych. Gospodarzem tej 
części OOM jest Podlasie. Zawody prze-
prowadzone zostaną w siedmiu miastach 
tego województwa: Białystok, Augustów, 
Grajewo, Łomża, Sokółka, Suwałki i 
Zambrów oraz 4 miastach z poza woje-
wództwa: Biała Podlaska, Ciechanów, 
Tomaszów Mazowiecki oraz Warszawa. 
Zawodnicy startować będą w następujących 
dyscyplinach: akrobatyka, badminton, boks, 
brydż, gimnastyka sportowa i artystyczna, 
judo, koszykówka, kręglarstwo, piłka siat-
kowa, pływanie synchroniczne, podnosze-
nie ciężarów, skoki do wody, szachy, szer-
mierka, taekwondo ITF i olimpijskie, tenis 
stołowy, zapasy styl wolny i klasyczny. Jako 
pierwsi do boju ruszyli szachiści. Turniej 
odbył się w Suwałkach. Były do jednocze-
śnie mistrzostwa Polski juniorów i junio-
rek do lat 14. Świetnie spisały się juniorki 
KSz Javena Hańcza Suwałki, klubu naszego 
Zrzeszenia – Katarzyna Murawko zajęła 2. 
miejsce, a Kamila Jaśkiewicz – trzecie. W 
turnieju wystartowało 60 klubów – Javena 
zajęła w punktacji końcowej drugie miejsce.

Uroczyste otwarcie XVII OOM w 
Sportach Halowych odbyło się 30 kwietnia 
w Białymstoku, zakończenie odbędzie się 13 
maja w Białowieży.

Relacje z innych aren w następnym 
nu merze.
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Pod znakiem 65-lecia

– Dwa wydarzenia są ważne w tym roku 
w Zrzeszeniu – przygotowania do zjazdu, 
który odbędzie się w 2012 roku, jak zwykle 
w maju oraz 65-lecie istnienia Ludowych 
Zespołów Sportowych. Jak przygotowujemy 
się do zjazdu i czy będą jakieś centralne 
obchody jubileuszu? 

– Zacznijmy od przygotowań do zjaz-
du. Już w grudniu 2010 Prezydium Rady 
Głównej Zrzeszenia LZS przygotowało 
założenia programowo-organizacyjne do 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która 
trwać będzie przez cały 2011 rok, aż do 
zjazdu w 2012 roku. Będzie to XVII zwy-
czajny Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia 
LZS. Do zjazdu należy więc przeprowa-
dzić kampanię sprawozdawczo-wyborczą 
w województwach i wybrać delegatów. 
Terminarz i sposób prowadzenia kampanii 
oraz zasady wyboru delegatów zgodnie z 
kompetencjami określają na swoim terenie 
władze statutowe Wojewódzkich Zrzeszeń 
LZS. Podstawą wyliczenia liczby delegatów 
dla WZ LZS jest zgodnie z paragrafem 23 
pkt. 2 statutu KZ LZS liczba osób praw-
nych – członków Wojewódzkich Zrzeszeń 
LZS na podstawie danych z roku poprze-
dzającego. Wojewódzkie Zjazdy Delegatów 
muszą zakończyć się do 28 lutego 2012 roku. 
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ogni-
wach podstawowych – LZS, LKS, ULKS, 
LKT – oraz gminne i powiatowe zjazdy 
powinny odbyć się do końca tego roku. 

– Często jeździsz na imprezy organizo-
wane przez ogniwa Zrzeszenia. O jakich 
problemach będą dyskutować działacze? 

– Będzie to z jednej strony rozlicznie z 
czterech lat działania, a z drugiej planowanie 
tego, co można i należy zrobić dla rozwoju 
kultury fizycznej i sportu na swoim terenie. 
Na pewno gorące dyskusje wywoła sprawa 
finansów. Od niedawna żyjemy „pod władzą” 
nowej „Ustawy o sporcie”, znowelizowana 
została również „Ustawa o pożytku publicz-
nym i wolontariacie” – musimy nauczyć się 
je czytać i wykorzystywać. O tym jak rozwija 
się sport w danej gminie czy powiecie decy-
dują odpowiednie jednostki samorządu tery-
torialnego. W oparciu o wspomniane wyżej 
ustawy gminy i powiaty mogą zlecać organi-
zacjom pozarządowym wykonywanie zadań 
własnych, a do takich należą m.in. sprawy 
kultury fizycznej i turystyki. Ale jak wiemy, 
w wielu gminach i powiatach sport i jego 
uprawianie nie jest sprawą priorytetową. Ale 

są i takie, które nie żałują pieniędzy na kultu-
rę fizyczną. Tak więc, to od naszych działaczy 
i członków zależy jak uzasadnią potrzebę 
wydawania pieniędzy na sport. Jakie stworzą 
lobby. Łatwiej jest oczywiście tym, którzy 
od lat działają i sprawdzili się w organizo-
waniu różnego rodzaju imprez sportowych. 
Generalnie samorządy są naszym głównym 
partnerem. Zresztą najlepiej to pokazuje 
konkurs Ministra Sportu i Turystyki „Na 
najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży w 
środowisku wiejskim” – na terenie całego 
kraju LZS-y zorganizowały tysiące imprez 
dla setek tysięcy osób – wszystkie otrzymały 
wsparcie gmin czy powiatów. 

– Czasami jednak słychać tu i tam narze-
kanie na konieczność udziału w konkursach? 

– Narzekanie zawsze będzie, ale takie jest 
obecnie obowiązujące prawo. My też, jako 
Krajowe Zrzeszenie, już od lat startujemy 
w konkursach organizowanych przez mini-
sterstwo. Trzeba się po prostu tego nauczyć. 
Staramy się organizować dla naszych kole-
gów jak najwięcej szkoleń w tej dziedzinie, 
może jest ich jeszcze za mało, może za 
wolno reagujemy na wprowadzane przepisy, 
ale bywa i tak, że nie ma chętnych na takie 
szkolenia. Ważne jest także to byśmy umie-
li wykorzystywać różnego rodzaju okazje. 
W tym roku np. jest to rok wolontaria-
tu, czy Polska prezydencja w Radzie Unii 
Europejskiej. Powinniśmy bardziej zaanga-
żować się w ogólnokrajowy projekt „Moje 
Boisko Orlik 2012”. O tym, że „Orliki” nie są 
jeszcze należycie wykorzystywane mówiły na 
naszym szkoleniu w grudniu 2010 roku panie 
Aleksandra Gołdys i Anna Rogaczewska. Od 
lat organizujemy wiele chwalonych przez 
wszystkich imprez o zasięgu ogólnopolskim, 
szkolimy młodzież, ale musimy także myśleć 
o nowych inicjatywach. 

– Niewątpliwie, ważnym dla zrzeszenia 
LZS był po dwuletnim okresie drastycznych 
cięć budżetowych powrót do względnie stabil-
nej sytuacji w zakresie planowania i realiza-
cji zadań państwowych. Jaki będzie ten rok? 

– Trudny, głównie z tego powodu, że po 
raz pierwszy od kilku lat ministerstwo zmie-
niło zasady ubiegania się o fundusze. Do tej 
pory po przyjęciu naszej oferty podpisywali-
śmy umowę na cały rok – w tym roku wpro-
wadzono okresy półroczne. Po drugie zbliża 
się olimpiada w Londynie i przygotowania 
naszych olimpijczyków stanowią priorytet 

dla ministerstwa. A są one kosztowne. No 
i mamy jeszcze w kraju czas rządowych 
oszczędności. Przyjdą więc znowu chude 
lata dla sportu powszechnego. Zamierzamy 
jednak zrealizować wszystkie nasze plany i 
walczyć o każdy grosz.

14 kwietnia br. spotkaliśmy się, tzn. prze-
wodniczący RG KZ LZS Roman Jagieliński, 
Stanisław Kopeć, wiceprzewodniczącym 
oraz ja z Adamem Gierszem ministrem 
sportu i turystyki by o tych problemach 
porozmawiać. Zwracaliśmy na spotkaniu 
szczególną uwagę na negatywny wpływ 
nowego systemu zlecania zadań na pla-
nowanie i realizację naszych wiodących 
przedsięwzięć takich jak Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS czy Piłkarska Kadra Czeka. 
Rozmawialiśmy również o potrzebie podej-
mowani w środowisku wiejskim przez 
Zrzeszenie LZS nowych inicjatyw takich jak 
np.: powoływanie stowarzyszeń przy odda-
wanych do użytku „Orlikach” z perspektywą 
wspierania ich działalności przez samorządy 
i Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

– A obchody 65-lecia? 
– Cóż, nie planujemy, na razie żadnych 

centralnych obchodów. Każde nasze ogniwo 
ma tu wolną rękę. Na wszystkich impre-
zach podkreślamy ten ważny dla nas jubile-
usz. Bo przecież mamy się czym pochwalić. 
Jedno zostało postanowione. W tym roku 
poza wyborem 10. najlepszych sportow-
ców LZS, 10. najlepszych trenerów i 5. 
nadziei olimpijskim ogłosimy konkurs na 
65. najlepszych sportowców LZS na 65-lecie. 
Podobny konkurs zorganizowaliśmy 5 lat 
temu. 30 czerwca powołamy Kapitułę, a 
do listopada, konkretną datę podamy w 
terminie późniejszym, przyjmować będzie-
my zgłoszenia od wojewódzkich zrzeszeń, 
ale swoje typy będzie mógł zgłosić każdy 
na specjalnym kuponie, który już wkrót-
ce wydrukujemy na łamach „Wiadomości 
Sportowych”. Wyniki ogłosimy w grudniu. 
Wybór nie będzie łatwy, bo w historii LZS 
było wielu świetnych zawodników. 

– Dziękuję za rozmowę.
Iwona Derlatka

Ludowych Zespołów Sportowych

„Wiadomości Sportowe” rozmawiają z Wacławem Hurko, 
wiceprzewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS
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Sport to wszelkie formy aktywności fi-
zycznej, które poprzez uczestnictwo 

doraźne lub zorganizowane stawiają sobie 
za cel wypracowanie lub poprawienie kon-
dycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosun-
ków społecznych lub osiągnięcie wyników 
sportowych na wszystkich poziomach – to 
treść artykułu 2. Europejskiej Karty Spor-
tu, a także definicja sportu zawarta w nowej 
„Ustawie o sporcie”. Nic więc dziwnego, że 
jednym z najważniejszych zadań z zakresu 
upowszechniania aktywności fizycznej róż-
nych grup społecznych jest zadanie „Popu-
laryzacja i wspieranie rozwoju sportu dla 
wszystkich”. I właśnie to zadanie od 1997 
roku, dzięki programowi upowszechniania 
kultury fizycznej w środowisku wiejskim 
pod nazwą „Sport dla Wszystkich” realizuje 
nasze Zrzeszenie. 

Imprezy sportowe organizowane przez 
LZS obejmują swoim zasięgiem cały kraj i 
są adresowane do wszystkich mieszkańców 
wsi, niezależnie od wieku, pozycji społecz-
nej, stopnia sprawności. Zrzeszenie objęło 
swoją ofertą sportowo-rekreacyjną również 
grupy osób słabszych, zagrożonych margi-
nalizacją (osoby starsze, bezrobotne, żyjące 
w ubóstwie i niepełnosprawne). Organiza-
torzy elzetesowskich imprez zapraszają na 
nie każdego, uczestnictwo jest bezpłatne – 
trzeba tylko chcieć. Choć to pewnie za mało, 
bo nie każdy, ot tak sam z siebie odważy się 
przyjść na imprezę sportową. Dlatego też, by 
ściągnąć tych „bojących się” często naszym 
imprezom sportowym towarzyszą imprezy 
kulturalne i turystyczne. 

Są to przede wszystkim imprezy wielosz-
czeblowe, eliminacyjne, kończące się fina-
łem krajowym i organizowane w najbardziej 
popularnych w środowisku wiejskim dyscy-
plinach sportowych. Ponieważ sport kon-
kuruje dzisiaj z oglądaniem telewizji i kom-
puterem imprezy te muszą być perfekcyjnie 
zorganizowane, bo dziś nawet mieszkaniec 
najmniejszej wsi byle czym się nie zado-

woli. I choć dziś nadal piłka nożna jest naj-
popularniejszym sportem w Polsce, w tym 
oczywiście na wsi i w małych miasteczkach, 
gdzie kibice żyją meczami swoich lokalnych 
drużyn, to coraz częściej na wieś wkraczają 
sporty elitarne i niszowe, jak choćby bilard, 
snooker, czy kręgle. W woj. opolskim bez 
przesady można rzec, że w co drugiej wsi 
jest właśnie kręgielnia.

Wiemy, że nie każdy chce grać w szachy, 
tenisa, podnosić ciężary czy uprawiać zapa-
sy, ale każdy sprawny fizycznie może biegać, 
ciągnąć linę czy rzucać do celu, albo upra-
wiać nordic walking. Bowiem konkurencje 
na naszych imprezach są zróżnicowane. 
Często ,,przyciągamy” na nie uczestników 
proponując prelekcje poświęcone prawidło-
wemu odżywianiu się – bo kto z nas choć 
raz w życiu nie był na jakiejś diecie? – na-

mawiamy do dbania o zdrowie, kontrolowa-
nia ciśnienia, poziomu cukru czy testujemy 
Cooperem. 

Aby aktywność fizyczna weszła nam w 
krew, by sport był ważnym elementem na-
szego życia, ważne jest by imprez masowych 
było jak najwięcej i by były atrakcyjne. 

W tym roku planujemy, że w imprezach 
odbywających się w ramach tego zadania, 
dofinansowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, weźmie udział około 
80 tysięcy uczestników w różnym wieku: 
od przedszkolaka do seniora,   z przewa-
gą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 
Wszystkie imprezy zostaną przeprowadzane 
na obiektach sportowych własnych Zrzesze-
nia LZS i publiczno-samorządowych, w tym 
na kompleksach sportowych „Moje Boisko 
Orlik 2012”.

Do najważniejszych imprez realizowa-
nych w tym roku należeć będą:

1. Ogólnopolskie Igrzyska LZS 
2.  Ogólnopolskie Masowe Biegi  

Przełajowe
3.  Ogólnopolskie Rodzinne Rozgrywki 

Sportowe

4.  Ogólnopolski Turniej Piłkarska  
Kadra Czeka

5.  Masowe Imprezy Sportowe
O Ogólnopolskich Igrzyskach LZS na 

razie wiele napisać nie możemy, gdyż od-
będą się one w II półroczu, a więc musimy 
o nie „powalczyć” w konkursie ofert MSiT. 
Jest to impreza sportowa organizowana 
przez Zrzeszenie już od 14 lat. To swoiste 
podsumowanie całokształtu działań LZS w 
upowszechnianiu kultury fizycznej. W za-
wodach startuje zawsze ok. 2 tysięcy zawod-
ników i zawodniczek. 

Masowe biegi przełajowe cieszą się w na-
szym Zrzeszeniu dużą popularnością. Pew-
nie dlatego, że mogą być uprawiane przez 
większość ludzi i jest to sport tani, a tras 
biegowych nie trzeba specjalnie przygoto-
wywać, bo są to tereny leśne, polne, parki. 
Nawet w lokalnych zawodach uczestniczy 
kilkaset osób. Większość z planowanych bie-
gów przełajowych  będzie upamiętniać waż-
ne rocznice, wydarzenia historyczne. Będą 
również odbywać się pod hasłami uwzględ-
niającymi Europejski Rok Wolontariatu   i 
polską prezydencję w Radzie Unii Europej-
skiej. Wszystkie biegi są etapem eliminacyj-
nym do Ogólnopolskich Masowych Biegów 
Przełajowych Zrzeszenia LZS, które odbędą 
się 1 października 2011 r. w Wolborzu (woj. 
łódzkie), i w których uczestniczyć będzie jak 
co roku krajowa czołówka biegaczy. 

Od kilku lat Zrzeszenie LZS stara się 
upowszechniać sport w rodzinie. Program 
Ogólnopolskich Rodzinnych Rozgrywek 
Sportowych obejmuje zawody dla rodzin 
wielopokoleniowych w różnych konku-
rencjach   sportowych. Całość ma tworzyć 
atmosferę rodzinnej zabawy i rywalizacji 
sportowej dzieci, rodziców i dziadków. I li-
czy się tu głównie udział w zawodach i dobra 
zabawa, a nie wynik sportowy. Bierzemy tu 
pod uwagę to, że obecnie notuje się spadek 
znaczenia wyniku sportowego jako czynni-
ka stymulującego aktywność ruchową.

Turniej Piłkarska Kadra Czeka organi-
zowany jest od 1984 roku i cieszy się ciągle 
niesłabnącym zainteresowaniem. Piłka noż-
na jest najpopularniejszym sportem upra-
wianym w Zrzeszeniu.  Obecnie jej popular-
ność   jeszcze wzrasta z uwagi na zbliżające 
się EURO 2012 oraz coraz liczniej powsta-
jące w środowisku wiejskim   „Orliki”. Każ-
dego roku w turnieju chłopców uczestniczy 
około 2 800 drużyn, a w turnieju dziewcząt 
rozgrywanym od lat 10   około 400 drużyn. 
W tym roku finał chłopców odbędzie się w 
Słubicach a dziewcząt w Grudziądzu (24.05-
03.06.2011) z udziałem 16 drużyn. 

Po raz pierwszy zostanie rozegrany  Ogól-
nopolski Turniej Mała Piłkarska Kadra 
Czeka dla dziewcząt i chłopców do lat 

Sport dla Wszystkich
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Nie ulega wątpliwości, że wolontariat 
sportowy jest dziś jedną z najszyb-

ciej rozwijających się form nieodpłatnej 
pomocy na świecie. Przyczyna jest prosta: 
wsparcie jakie oferują wolontariusze to pod-
stawa sprawnego przebiegu każdej impre-
zy sportowej, szczególnie tej o charakterze 
masowym. Wiedzą o tym zarówno między-
narodowe organizacje sportowe (np. UEFA, 
FIFA, Olimpiady Specjalne Polska), jak i te 
lokalne (np. Stowarzyszenie Maraton). Bez 
pomocy choćby kilkunastu wolontariuszy 
trudno byłoby przeprowadzić typowy bieg 
uliczny w jednym z polskich miast, a co 
dopiero Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
(turniej, którego Polska jest współorganiza-
torem w 2012 roku). 

Organizacje sportowe są z natury bar-
dzo zróżnicowane, od dużych piłkarskich 
klubów, które działają jak firmy po małe, 
lokalne kluby, oparte w całości na czę-
sto nieodpłatnej pracy pasjonatów sportu. 
Na tychże pasjonatach sportu, działaczach 
sportowych, jak my to nazywamy, opiera się 
przecież od lat także działalność Ludowych 
Zespołów Sportowych. Wolontariusze to 
ludzie, którzy dobrowolnie poświęcają swój 
prywatny czas i energię na działanie na 

rzecz naszej organizacji. Przypominamy 
także, że ten rok został ogłoszony przez 
Unię Europejską – Rokiem Wolontariatu.

Zrzeszenie LZS właśnie zaczyna reali-
zować – po raz pierwszy pod taką nazwą – 
szkolenie profesjonalnych koordynatorów 
wolontariatu sportowego. Po raz pierw-
szy wystartowaliśmy bowiem w konkursie 
ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki na 
„Promowanie wolontariatu sportowego 
oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej 
postawy obywatelskiej”.

Szkolenie odbędzie się w formie kursów 
o charakterze stacjonarnym, prowadzone 
będą zajęcia merytoryczne i praktyczne. 
Weźmie w nich udział 70 osób z czte-
rech województw: opolskiego, lubuskiego, 
podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego. 
Etapem wstępnym będzie przeszkolenie 4 
trenerów wojewódzkich – nie chodzi tu 
oczywiście o trenerów sportowych – w 
kształceniu ustawicznym trenerem nazywa 
się osobę prowadzącą szkolenie, którego celem 
jest nie tyle przekazanie wiedzy, co trenowa-
nie odpowiednich umiejętności i zachowań. 

Osoby uczestniczące w kursie zostały 
wskazane przez wojewódzkie zrzeszenia – 
są to organizatorzy sportu dzieci i młodzie-

ży, pracownicy Zrzeszenia LZS, młodzież 
szkolna i działacze klubowi. 

Celem szkolenia jest przede wszystkim 
przekazanie kursantom podstawowej wie-
dzy z zakresu wolontariatu – idea wolonta-
riatu, zagadnienia terminologiczne, wolon-
tariat w sporcie, prawa i obowiązki wolon-
tariusza, bezpieczeństwo imprez masowych, 
pomoc przedmedyczna, itp. Wykładowcy 
uwzględnią w procesie szkolenia specyfikę 
prowadzenia wolontariatu sportowego w 
środowisku wiejskim. Bowiem aby szerzej 
wykorzystać ideę wolontariatu potrzeb-
na jest w naszej strukturze organizacyj-
nej grupa wolontariuszy-koordynatorów. 
Niebagatelne jest także podnoszenie kwali-
fikacji oraz aktywizacja lokalnych liderów. 
Celem nadrzędnym zaś, stworzenie w przy-
szłości bazy wolontariuszy, bo to współcze-
sny skarb każdej organizacji pozarządowej. 
W trakcie kursu przygotowane też zostaną 
materiały szkoleniowe, które będzie można 
wykorzystywać podczas kolejnych szkoleń. 

Przy realizacji tego zadania współ-
pracujemy z innymi partnerami, są to 
– Fundacja Volonteers for Sport oraz 
Projekt Społeczny 2012+. 

13.  Turniej w całym cyklu rozgrywek, na 
wszystkich etapach eliminacyjnych będzie   
rozgrywany tylko na „Orlikach”. Finały z 
udziałem 32 zespołów odbędą się jesienią   
na terenie województwa opolskiego. 

Oba turnieje promować będzie telewizja 
TVR  (nie kodowana  telewizja rolnicza do-
stępna w Internecie i na wiodących platfor-
mach cyfrowych). 

Masowe Imprezy Sportowe pod hasłem 
„Od Sportu do Zdrowia” to zawody w naj-
bardziej  popularnych sportach w środowis-
ku wiejskim. Często celem tych imprez jest 
zachęcenie do uprawiania konkretnego 
spor tu ale i selekcja   najzdolniejszych do 
sek cji sportowych. Przewiduje się po dwie 
imprezy na terenie każdego województwa. 

Jedną z największych imprez będzie Fi-

nał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju 
Szachowego o Złotą Wieżę.   Turniej ten 
jest jedyną  centralną, drużynową,  imprezą 
szachową w Zrzeszeniu o najstarszym rodo-
wodzie w kraju. Rozgrywany jest w cyklu 
rocznym.

Szachy są od dawna bardzo popularne w 
środowisku wiejskim. Eliminacje na szcze-
blu wsi, szkoły i gminy gromadzą zawsze 
największą liczbę uczestników. Obecnie z 
uwagi na rozwój komputeryzacji  oraz zalety 
tej gry – nauka logicznego myślenia, rozwi-
janie pamięci i uwagi –   szachy przeżywają 
swój renesans. Średnio w ostatnich latach w 
każdym cyklu turnieju uczestniczy około 15 
tysięcy zawodniczek i zawodników. Tego-
roczny finał zostanie rozegrany w dniach 29 
maja – 3 czerwca w Augustowie. Regulamin 
konkursu modyfikują jego uczestnicy. I tak 
w tym roku w finale uczestniczą bez elimi-
nacji obrońca tytułu oraz po dwie zwycięskie 
drużyny z eliminacji wojewódzkich. W przy-
padku rezygnacji drugiej drużyny, jej miejsce  
można udostępnić trzeciej drużynie z innego 
województwa. Ponadto turniej będzie speł-
niał warunki FIDE do liczenia rankingu ELO 
i zdobywania norm dla kandydata.

O innych zadaniach Zrzeszenia realizo-
wanych w tym roku w następnym numerze.

wolontariatu sportowego

Szkolenie profesjonalnych koordynatorów
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kolarstwo przełajowe

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Najlepsi polscy kolarze przełajowi 
za kończyli w Słubicach kolejny sezon 

startowy. Podczas dwudniowych zawodów 
(15-16 stycznia br.) najpierw wzięli udział 
w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS a następ-
nie XI edycji Pucharu Polski. 

Lubuskie Zrzeszenie LZS w Gorzowie 
Wlkp., OSiR w Słubiach, miasto Słubice 
i starostwo słubickie nie po raz pierw-
szy są organizatorami tych mistrzostw. Nie 
powinno to dziwić, gdyż już od wielu lat 
prym w tej dyscyplinie sportu wiodą lubu-
szanie i to głównie błotniacy ze Strzelec 
Krajeńskich, Zielonej Góry, Gorzowa, czy 
Bieganowa okupowali podium, zgarnia-
jąc główne nagrody. Zawodnicy ścigali się 

na trudnej trasie wokół słubickiego Parku 
Komunalnego. Zmagania kolarzy obserwo-
wali m.in.: starosta słubicki Andrzej Bycka, 
wicestarosta Leopold Owsiak oraz zastępca 
burmistrza Piotr Łuczyński. Kolarze starto-
wali w następujących kategoriach: młodzik, 
junior młodszy, junior, orlik, elita (open), 
zarówno kobiety jak i mężczyźni. O tytu-

ły mistrzów LZS walczyli juniorzy młodsi, 
juniorzy i orlicy (także kobiety). W sumie 
ponad 60 zawodników i zawodniczek repre-
zentujących 15 klubów z 8 województw.

Pierwsi do walki wystartowali młodzi-
cy – walczyli o Puchar Burmistrza Słubic. 
Zwycięzcą w tej kategorii został Marc Drees, 
reprezentujący Niemcy i to on wywalczył 
Puchar, drugi na mecie był Dawid Fercho 
Gorzów Wlkp., a trzeci Anastasya Guz, 
także z Niemiec. 

Wśród juniorek młodszych najlepsza była 
Łucja Pietrzak z Koźminianki Corratec 
Team, drugie i trzecie miejsce zajęły repre-
zentujące UKS Jedynka Limaro Kórnik 
Nikol Płosaj i Natalia Radzicka. 

Kolejność wśród juniorów młodszych 
przedstawiała się następująco: 1. Michał 
Paluta – LKS POM Strzelce Krajeńskie, 2. 
Kamil Małecki – Baszta Bytów, 3. Piotr 
Konwa – LKS Trasa Zielna Góra.

Mistrzynią LZS juniorek została Marta 
Turoboś z LKK LUKS Sławno, druga była 
Aleksandra Bycka LUKS Bizon Bieganów, 
a trzecia Maria Ziółkowska LKK LUKS 
Sławno.

Najlepsze orliczki to: 1. Małgorzata 
Zalewska LUKS Szyłak Karmelek Prim 
Ełk, 2. Patrycja Wiza UKS Jedynka Limaro 
Kórnik, 3. Katarzyna Janicka LKS Trasa 
Zielona Góra.

Mistrzem LZS wśród juniorów został 
Wojciech Szyniec z LKS POM Strzelce 
Krajeńskie, drugi był Patryk Kostecki 
MGLKS Olimpijczyk Szczekociny, a trzeci 
– Wojciech Malec MGLKK Ziemia Brzeska.

Wsród orlików kolejność była następują-
ca: 1. Wojciech Herba – LKS Trasa Zielona 
Góra, 2. Sebastian Młyński – Baszta Bytów, 

3. Mateusz Chmurzewski – MGLKS 
Błękitni Mexller Koziegłowy.

Klasyfikacja klubowa – 1. LKS Trasa 
Zielona Góra – 67 pkt., 2. Baszta Bytów – 56 
pkt., 3. LKS POM Strzelce Krajeńskie – 54 
pkt., 4. LUKS Sławno – 40 pkt., 5. Jedynka 
Limaro Kórnik – 34 pkt., 6. LUKS Bizon 
Bieganów.

Klasyfikacja wojewódzka – 1. Lubuskie 
– 163 pkt., 2. Pomorskie – 56 pkt., 3. 
Wielkopolskie – 42 pkt.

Jak już informowaliśmy, były to także 
zawody kończące XI edycję Pucharu Polski. 
W przekroju całego sezonu w tym pucha-
rze wśród juniorek młodszych najlepsza 
okazała się Malwina Nieradka z LKS Trasa 
Zielona Góra, wśród młodzików Damian 
Sławek z LKS POM Strzelce Krajeńskie, 
najlepszy junior młodszy to Piotr Konwa z 
LKS Trasa Zielona Góra, a najlepszy junior 
to – Patryk Kostecki z MGLKS Olimpijczyk 
Szczekociny. 

Skoro już jesteśmy przy podsumowaniach 
to warto przypomnieć, że tydzień wcze-
śniej 9 stycznia w Gościęcinie rozegrano 
Mistrzostwa Polski. Tu też sukcesy świę-

Jak zwykle jako pierwsi w tym roku do walki o medale i tytuły mistrzowskie przystąpili kolarze przełajowcy, czyli tak zwani  
błotniacy. Odbyły się też mistrzostwa w zapasach w stylu klasycznym i wolnym, biegach przełajowych i w podnoszeniu ciężarów  
do lat 18 i 20. Organizatorem wszystkich zawodów było Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS oraz wojewódzkie 
zrzeszenia, na terenie których odbywały się mistrzostwa oraz władze lokalne i kluby LZS. Poniżej przedstawiamy wyniki uzyskane 
podczas tych mistrzostw.

Słubice 2011



k w i e c i e ń  2 0 1 1 7

cili kolarze z naszego zrzeszenia. Wśród 
juniorów najlepszy był Wojciech Szyniec, 
a juniorów młodszych Michał Paluta, 
mistrzem elity został po raz ,,enty” Mariusz 
Gil – wszyscy reprezentują POM Strzelce 
Krajeńskie. Wśród pań mistrzyniami zosta-
ły: juniorki Marta Turoboś, juniorki młod-
sze Łucja Pietrzak. Co ważne – w tym roku 
na mistrzostwach przeprowadzono kontrolę 
antydopingową. To zapewne nauczka po 
wpadce braci Szczepaniaków. 

Pod koniec stycznia w niemieckim St. 
Wendel odbyły się mistrzostwa świata. 
Polskę reprezentowało 10 zawodników, naj-
lepiej wypadł ubiegłoroczny brązowy meda-
lista Marek Konwa w orlikach – 15. miejsce. 
Juniorzy nie popisali się, najlepszy z nich 
Marcin Malewicz Orlęta Gorzów Wlkp. 
zajął 37. miejsce.

Generalnie, jak twierdzą specjaliści, 
kolarstwo przełajowe przechodzi w naszym 
kraju od kilku lat kryzys. Wzdłuż trasy stoi 

garść kibiców, do startu przystępuje garst-
ka zawodników. Klubom i organizatorom 
wyścigów brakuje funduszy. Wyrosła także 
duża konkurencja – MTB. Od czasu do 
czasu pojawi się jakś „jaskółka”, ale szybko 
gaśnie, bo klubów nie stać na to, by wysy-
łać swoich zawodników na światowe trasy. 
Brakuje też sponsorów, a to nie jest tani 
sport, więc uprawiają go tylko pasjonaci. 
Czy będzie lepiej?

Aż 19 medali (7 złotych, 5 srebrnych 
i 7 brązowych) zdobyły zapaśniczki 

Cementu Gryf z Chełma na rozegranych w 
Stargardzie Szczecińskim Mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS w Zapasach kadetek i 
juniorek (4-6 marzec br.). Bezapelacyjnie 
zdobyły pierwsze miejsce drużynowo uzy-
skując łącznie aż 154 punkty. KS Sobieski 
Poznań zajął drugie miejsce – 56 pkt., a 
WLKS Siedlce Iganie Nowe zdobyło 55 
pkt. i przypadło mu trzecie miejsce. W 
klasyfikacji województw pierwsze miej-
sce zajęło lubelskie przed wielkopolskim i 
mazowieckim. Za najlepszą zawodniczkę 
turnieju uznano Ilonę Sobczyńską, oczy-
wiście też z Cementu Gryf. W zawodach 
wystartowały 133 zawodniczki z 25 klu-
bów, reprezentujących 10 województw. 
Organizatorami byli: Zachodniopomorskie 
Zrzeszenie LZS, Prezydent Miasta Stargard 
Szczeciński, Starostwo Powiatowe w 
Stargardzie Szczecińskim, Gimnazjum Nr 
3 w Stargardzie Szczecińskim i LKS Feniks 
Stargard Szczeciński.

Swoją „zapaśniczą” potęgę Cement Gryf 
Chełm potwierdził na mistrzostwach Polski 
seniorek w Janowie Lubelskim, które odbyły 
się 16 kwietnia. Ponownie wygrał klasyfika-
cję drużynową przed WLKS Siedlce Iganie 
Nowe i ZTA Zgierz. Zawodniczki z Chełma 
zdobyły tym razem 8 medali (2 złote, 2 
srebrne i 4 brązowe). Trener kadry narodo-
wej zapaśniczek Jan Godlewski jako dobry 
ocenił poziom tegorocznych mistrzostw, w 

których po raz pierwszy startowało ponad 
osiemdziesiąt zawodniczek. – Z krajowej 
czołówki zabrakło tylko dwóch medalistek 
z Dortmundu, ale Kasia Krawczyk ma pro-
blemy z kolanem, zaś Iwona Matkowska 
zachorowała na anginę. Za niespodziankę 
uznać można przegraną bardziej utytuło-
wanej Agaty Pietrzyk, ale z inną kadro-
wiczką Roksaną Zosiną. Mistrzostwa w 
Janowie Lubelskim zdominowały zapaśnicz-
ki Cementu Gryfa Chełm, gdzie prowadzo-
na jest znakomita praca szkoleniowa dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu wiceprezesa 
Mieczysława Czwalińskiego i znakomitego 
trenera Dariusza Kucharskiego – podkreślił 
Godlewski. Równie zadowolony z wyników 
i organizacji imprezy był Stanisław Kopeć, 
wiceprzewodniczący RG KZ LZS.

zapasy kobiet

Stargard Szczeciński 2011

Mistrzynie LZS kadetki
38 kg – Roksana Cieślak – Spartakus Pyrzyce
40 kg – Alicja Piersa – Orlik Nawiady
43 kg – Katarzyna Święcka – WLKS Siedlce Iganie Nowe
46 kg – Izabela Pyzik – Cement Gryf Chełm
49 kg – Monika Czajkowska – Cement Gryf Chełm
52 kg – Kamila Pyżewska – Wisła Świecie
56 kg – Klaudia Klemm – Sobieski Poznań
60 kg – Magdalena Soból – Warmia Lidzbark Warmiński
65 kg – Roksana Kaczmarska – Sobieski Poznań
70 kg – Anna Urbanowicz – Cement Gryf Chełm

Mistrzynie LZS juniorki
44 kg – Katarzyna Olszewska – WLKS Siedlce Iganie Nowe
48 kg – Agata Łagoźna – Zagłębie Wałbrzych (ZKS)
51 kg – Ilona Sobczyńska – Cement Gryf Chełm
55 kg – Sylwia Szulc – Sobieski Poznań
59 kg – Karolina Krawczyk – Cement Gryf Chełm
63 kg – Małgorzata Król – Znicz Podzamcze Chęciny
67 kg – Aleksandra Janik – Cement Gryf Chełm
72 kg – Weronika Maleszka – Cement Gryf Chełm
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5 marca 2011 roku w Żerkowie koło 
Jarocina odbyły się Mistrzostwa 

Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych. 
Współorganizatorami zawodów byli: 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Urząd 
Miasta i Gminy Żerków, UKS Przełaj 
Żerków, finansowo zawody wspomógł 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. Startowało 350 zawod-
ników i zawodniczek z 13 województw. 
Biegaczom towarzyszyła zimowa aura ze 
śniegiem, mrozem oraz mocnym wiatrem. 
Trasy też były trudne, ale dobrze przygo-
towane. 

Podczas tych mistrzostw odbyły się dwa 
biegi juniorek i juniorów, które były elimi-
nacjami PZLA do reprezentacji Polski na 
mistrzostwa świata w Hiszpanii. W biegu 
na dystansie 4000 m wystartowała Justyna 
Jendro podopieczna Jacka Dziuby (LUKS 
Podium Kup), by walczyć o zwycięstwo i 
tylko jedno miejsce premiowane awansem 
na MŚ. Po pierwszych 1500 m Justyna wraz 
z trzema rywalkami prowadziła bieg, na 
ostatnim 1000 metrowym okrążeniu w lesie 
około 300 m od mety zaatakowała zyskując 
przewagę na rywalkami i wygrała. Po biegu 
długo płakała ze szczęścia i radości. Druga 
była Paulina Furmańska LKS Lubusz 
Słubice, a trzecia Ewelina Lubiejewska 
LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża.

Justyna Jendro największe sukcesy odno-
siła dotychczas w biegu z przeszkoda-
mi. W 2008 r. zdobyła srebrny medal na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a 
przed rokiem sięgnęła po złoto w mistrzo-
stwach Polski juniorek. W tym roku zajęła 4 
miejsce na dystansie 3000 m podczas halo-
wych mistrzostw Polski juniorek. 

Za faworyta w biegu juniorów uważa-
ny był Bartosz Kowalczyk reprezentujący 
Gwdę Piła. Bartosz w ubiegłym roku repre-
zentował nasz kraj na mistrzostwach świata 
juniorów w Kanadzie w biegu na 1500 m, a 
w poprzednich latach zdobywał złote meda-
le mistrzostw Polski na różnych dystansach. 
W gronie faworytów był też Szymon Kulka. 
Rywalizacja odbywała się na dystansie 6 
km – 4 pętle po 1500 m. Pierwsze okrążenie 
wszyscy zawodnicy przebiegli razem w spo-

kojnym tempie i czasie ok. 5 minut, drugie 
już trochę szybciej, bo w 4.35. Na początku 
trzeciego okrążenia Szymon bardzo mocno 
przyspieszył i odskoczył znacznie od rywa-
li. Jego przewaga dochodziła do 50 m. Po 
trzeciej pętli zmalała, ale w połowie czwar-
tej było już wiadome, kto wygra ten bieg. 
Szymon przybiegł na metę z ok. 80 m prze-
wagą nad drugim Bartoszem Kowalczykiem 
– było to jego pierwsze zwycięstwo nad tym 
zawodnikiem. Szymon od początku 2011 

biegi przełajowe

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Żerków 2011

Młodziczki
1.  Anna Sobka – LKS Vektra-DGS 

Włocławek
2.  Aneta Konieczek – WMLKS Nadodrze 

Powodowo
3.  Karena Kroschel – LKS Orkan 

Wielkopolska

Juniorki młodsze 
1.  Alicja Konieczek – WMLKS Nadodrze 

Powodowo
2.  Mariola Grochala – MLKS Sparta 

Złotów
3. Sofia Ennaoui – LKS Lubusz Słubice

Juniorki 
1.  Aleksandra Chałupek – MLKS Sparta 

Złotów
2.  Paula Kopciewska – KS Podlasie 

Białystok
3.  Paulina Mikiewicz – KS Podlasie 

Białystok

Kobiety
1. Aleksandra Gierat – GLKS Świdnica
2. Sonia Jankowska – GLKS Świdnica
3. Paulina Sarat – ULKS Muflon

Młodzicy 
1.  Łukasz Michalak – LUKS Podium Kup
2.  Cezary Mróz – LKS Vektra-DGS 

Włocławek
3.  Mirosław Tomiak – WMLKS 

Nadodrze Powodowo

Juniorzy młodsi 
1. Rafał Matuszczak – LLKS Osowa Sień
2.  Maciej Bielawiec – KS Podlasie Białystok
3.  Dominik Tabor – ULKS Fajfer Łapanów

Juniorzy 
1.  Dawid Konieczek – WMLKS 

Nadodrze Powodowo
2.  Szymon Dorożyński – LKS Orzeł 

Namysłów
3.  Mateusz Bylica – MLKS Nadwiślanin 

Chełmno

Mężczyźni
1.  Damian Żubrowski – LKS Maraton 

Turek
2.  Miłosz Szcześniewski – LLKS Osowa Sień
3. Przemysław Trąbski – PLKS Gwda Piła

Klasyfikacja klubowa (startowali 
reprezentanci 52 klubów):
1. LLKS Osowa Sień 
2. LKS Vektra-DGS Włocławek 
3. KS Podlasie Białystok 
4. LKS Pomorze Stargard 
5. PLKS GWDA Piła 
6. LUKS Podium Kup 

Klasyfikacja województw
1. Wielkopolskie 
2. Kujawsko-Pomorskie 
3. Lubuskie 
4. Zachodniopomorskie 
5. Opolskie 
6. Warmińsko-Mazurskie 
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W dniach 8 – 10 kwietnia 2011 roku w 
Pyrzycach odbyły się Mistrzostwa 

Polski Zrzeszenia LZS w Zapasach styl 
wolny kadetów i juniorów. Organizatorami 
byli: Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS, Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Miasto i Gmina 
Pyrzyce, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
i LKS Spartakus Pyrzyce. KZ LZS reprezen-
tował Tadeusz Pasennik.

Na matach walczyło ponad 200 zawod-
ników z 34 klubów reprezentujących 11 
województw. Zawody zgromadziły całą 
czołówkę krajową w tych kategoriach wie-
kowych.

Pod koniec marca w Teresinie odbyły 
się mistrzostwa Polski juniorów w stylu 
wolnym, uczestniczyło w nich 144 zawod-
ników z 25 klubów. W klasyfikacji drużyno-
wej wygrało Mazowsze Teresin. Najlepszym 

roku jest objęty szkoleniem centralnym, 
jednak nie był jeszcze na obozie sportowym. 
Trzeci był Mateusz Maik z AZS AWF.

Niespełna 18-letni Szymon Kulka (ULKS 
Lipinki, trener Tomasz Świerzowski) ma na 
swym koncie złoto OOM w biegach prze-
łajowych z 2010 r. i brąz w 2009 r. (zwy-
ciężył Bartosz Kowalczyk). W jego dorob-
ku znajdują się również 4 inne medale z 
imprez mistrzowskich: złoto (2008) z Małego 
Memoriału Janusza Kusocińskiego (2000 m), 
srebro (2009 za Kowalczykiem) i złoto (2010) 
z OOM na dystansie 3000 m oraz złoto 
(2010) z halowych mistrzostw Polski junio-
rów młodszych (2000 m). Szymon pobie-
gnie więc w Hiszpanii na dystansie 8000 
m z najlepszymi biegaczami na świecie. W 
piętnastoletniej historii klubu ULKS Lipinki 
będzie to pierwszy start zawodnika reprezen-
tującego ten klub na mistrzostwach świata. 

Zawody w Żerkowie rozegrano w 10 bie-
gach w czterech kategoriach wiekowych

Tydzień później w Zamościu odbyły się 
mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 
seniorów i juniorów. Zawody rozegrano 
przy pięknej słonecznej pogodzie. Świetnie 
spisali się zawodnicy reprezentujący kluby 
zrzeszone w LZS. Wśród seniorek, na 8 km 
najlepsze były zawodniczki LKS Vectra-
DGS Włocławek – Katarzyna Kowalska (1) 
i Iwona Lewandowska (2). 4 km seniorów 
wygrał Tomasz Szymkowiak z LUKS Orkan 
Września, drugi był Artur Kozłowski z 
MULKS MOS Sieradz. 2 km juniorek 
wygrała Paulina Mikiewicz z KS Podlasie 
Białystok, jej koleżanka klubowa Paulina 
Kopciewska wygrała 4 km, druga na tym 
dystansie była Justyna Jendro. 3 km junio-
rów wygrał Bartosz Kowalczyk, a 6 km 
Szymon Kulka. 

Jak startowali nasi zawodnicy na MŚ w 
Hiszpanii? Szymon Kulka zajął 58 miej-
sce, startowało 108 zawodników. Zwyciężył 
Geoffrey Kipsang Kamworor (Kenia). 
Można ten występ Szymka zaliczyć do uda-
nych. Zajął 8 miejsce wśród Europejczyków, 
a najlepszym z nich był Jonathan Hay – 
przybiegł na metę 39. Justyna Jendro zajęła 
69. miejsce na 88 startujących pań.

zapasy styl wolny

Pyrzyce 2011 Mistrzowie LZS kadeci
42 kg –  Dominik Lubelski – Mazowsze 

Teresin
46 kg – Adrian Dylon – Iskra Spiczyn
50 kg –  Tomasz Ogonowski – Suples 

Kraśnik
54 kg –  Hubert Kowalik – Platan 

Borkowice
58 kg –  Kamil Rybicki – Mazowsze 

Teresin
63 kg –  Mateusz Kampik – Dąb Brzeźnica 

– Rudnik
69 kg –  Ryszard Machmudow – Zapasy 

Kołobrzeg
76 kg –  Mateusz Rywacki – Mazowsze 

Teresin
85 kg –  Adrian Czarnecki – AKS 

Białogard
100 kg –  Kamil Pałyska – Mazowsze 

Teresin

Mistrzowie LZS juniorzy
50 kg –  Krzysztof Wróblewski – Wiking 

Wolin

55 kg –  Krzysztof Łazarski – Suples 
Kraśnik

60 kg –  Radosław Drozd – Włodawianka 
Włodawa

66 kg –  Mateusz Pisarski – LMKS 
Krasnystaw

74 kg –  Paweł Koziej – Włodawianka 
Włodawa

84 kg –  Damian Gronczewski – Technik 
Świdwin

96 kg – Patryk Woźniak – AKS Białogard
120 kg –  Lenarcik Krystian – Spartakus 

Pyrzyce

Klasyfikacja klubowa
1. Suples Kraśnik, 2. Mazowsze Teresin,  
3. Spartakus Pyrzyce, 4. AKS Białogard,  
5. Iskra Spiczyn, 6. Technik Świdwin

Klasyfikacja województw
1. Lubelskie, 2. Zachodniopomorskie,  
3. Mazowieckie

zawodnikiem turnieju został Hubert 
Wysocki (74 kg) reprezentant tego klubu i 
mistrz Polski. To drugi tak ważny tytuł w 
karierze tego zawodnika, w 2008 był mię-
dzynarodowym mistrzem Polski kadetów.

Tytuły mistrzów Polski wywalczyli także 
inni zawodnicy spod sztandaru LZS: Patryk 
Dworczyk 55 kg Orzeł Namysłów, Zbigniew 
Baranowski 84 kg AKS Białogard, Damian 
Terenowicz 96 kg ZTA Zgierz.
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W zawodach wystartowało wielu medali-
stów mistrzostw Polski juniorów, które 

zostały rozegrane kilka dni wcześniej. Nie 
wszyscy jednak powtórzyli swoje sukcesy.

Niespodzianką było dopiero trzecie miej-
sce Kamila Tarnawskiego (AKS Piotrków). 
Trzeba jednak zaznaczyć, że startował w 
wadze do 120 kilogramów, a więc wyższej 
niż przed tygodniem kiedy okazał się naj-
lepszy w Polsce. Organizatorów, czyli AKS 
Piotrków, najbardziej ucieszył wynik kadeta 
Mateusza Bernatka. 

– To taka nasza piotrkowska gwiazdecz-
ka. W tym roku dostanie szansę startu na 
mistrzostwach Europy i mistrzostwach świa-
ta. Liczymy na jego dobre starty – powie-
dział dyrektor AKS Piotr Stępień. Srebrny 
medalista olimpijski z Barcelony (1992) 

miał powody do radości. Atletyczny Klub 
Sportowy zdecydowanie zwyciężył w klasy-
fikacji drużynowej. Gospodarze wywalczyli 
w sumie pięć złotych medali. 

Zawodnikom i trenerom gratulacje skła-
dali m.in.: Helena Koziej, członek RG 
KZ LZS i Marek Mazur, przewodniczący 
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.

 Mistrzowie LZS kadeci:
42 kg –  Tomasz Stasiewicz – Amator 

Juchnowice
46 kg – Sebastian Bir – Cartusia Kartuzy
50 kg – Damian Tokarski – Orlik Wierzbica
54 kg – Oskar Rajter – Orlęta Trzciel
58 kg – Mateusz Bernatek – AKS Piotrków
  Trybunalski 
63 kg – Piotr Kaliński – Sobieski Poznań
69 kg –  Amadeusz Walczak – Zagłębie 

Wałbrzych (ZKS)
76 kg –  Rafał Mańka – Agros Żary
85 kg –  Tomasz Ulewiński – Orlik 

Wierzbica
100 kg – Bartosz Dorosz – Agros Żary

W tym miejscu warto zaznaczyć, że na 
podium międzynarodowych mistrzostw 
Polski kadetów, które odbyły się w marcu 
br. stanęli także dzisiejsi mistrzowie LZS – 
Sebastian Bir (2. m), Damian Tokarski (3), 
Mateusz Bernatek (1), Bartosz Dorosz (1). 

 Mistrzowie LZS juniorzy:
50 kg –  Łukasz Puzio – Olimp Janów 

Lubelski
55 kg –  Przemysław Witych – AKS 

Piotrków Trybunalski
60 kg –  Dawid Tejchman – Zagłębie 

Wałbrzych (ZKS)
66 kg –  Arkadiusz Medyński – Agros 

Żary
74 kg –  Tomasz Stolarski – AKS 

Piotrków Trybunalski
84 kg – Piotr Kępski – AKS Piotrków
96 kg –  Tadeusz Michalik – Sobieski 

Poznań
120 kg – Piotr Ratajczyk – AKS Piotrków

Klasyfikacja klubowa: 1. AKS Piotrków 
Trybunalski – 135 pkt., 2. Sobieski Poznań 
– 69 pkt., 3. Cartusia Kartuzy – 59 pkt., 4. 
Agros Żary – 50 pkt., 5. Zagłębie Wałbrzych 
(ZKS) – 45 pkt., 6. Orlik Wierzbica – 43 pkt.

Klasyfikacja województw: 1. Łódzkie, 2. 
Wielkopolskie, 3. Lubuskie

Aż sześć medali wywalczyli zapaśnicy 
AKS Piotrków Trybunalski w rozegra-
nych w Zamościu mistrzostwach Polski 
juniorów w stylu klasycznym. Mistrzami 
Polski zostali: Dawid Szkodziński (55 kg) i 
Kamil Tarnawski (96 kg), a AKS Piotrków 
wygrał klasyfikację klubową. Na podium z 
mistrzów LZS stawali: Dawid Tejchman (3), 
Piotr Kępski (3), Tadeusz Michalik (84 kg 
1 m) i Piotr Ratajczyk (3).

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

W związku z ostatnimi pozytywnymi wynikami laboratoryjnymi Komisja do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie ostrzega zawodników, trenerów oraz lekarzy sportowych 
przed stosowaniem odżywek i suplementów diety, zawierających w swoim składzie lub 
zanieczyszczonych substancją określoną z grupy s. 6 metyloheksanamina. W przeszłości 
metyloheksanamina była używana w sprayach udrażniających nos. Jednakże z uwagi na 
to, że substancja ma również efekt pobudzający, coraz częściej można ją spotkać w odżyw-
kach. Metyloheksanamina jest także składnikiem olejku bodziszkowego. Dlatego może 
być też określona na etykietach odżywek (w składzie) jako: wyciąg z olejku kwiatowego 
(bodziszka), wyciąg z olejku bodziszkowego. W odżywkach metyloheksanaminę często 
łączy się z kofeiną w celu zwiększenia efektu pobudzającego i termogenicznego. W takiej 
postaci występuje najczęściej w dwóch rodzajach produktów: odżywki ułatwiające utratę 
wagi, np. koncentraty napojów w proszku i tabletki ułatwiające i przyspieszające usu-
wanie tłuszczu lub obniżanie wagi. W odżywkach tych często znajdowała się efedryna, 
która także znajduje się na liście zabronionych substancji WADA. Sportowcy powinni 
mieć świadomość potencjalnego ryzyka związanego z zażywaniem jakichkolwiek odży-
wek i pamiętać, że ponoszą całkowitą i bezpośrednią odpowiedzialności za stosowanie 
niedozwolonego dopingu.

W naszej reprezentacji na mistrzostwa 
Europy w zapasach w Dortmundzie zna-
lazło się 10 sportowców reprezentujących 
kluby Zrzeszenia LZS. 

Styl wolny – Adam Bieńkowski(AKS 
Białogard), kat. 55 kg, Sebastian Jezie-
rzański (Dąb Brzeźnica), kat. 74, Kamil 
Skaskiewicz (AKS Białogard), kat. 96 
kg. Styl klasyczny – Edward Barsegjan 
(Cartuzia Kartuzy), kat. 60 kg, Edgar 
Melkumow (Cartuzia Kartuzy), kat. 66 
kg, Andrzej Deberny (AKS Piotrków 
Trybunalski), kat. 96 kg. Kobiety – 
Iwona Matkowska (Agros Żary) 48 kg, 
Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf 
Chełm) 55 kg, Agata Pietrzyk (Suples 
Kraśnik) 59 kg, Monika Michalik 
(Orlęta Trzciel) 63 kg. I to one spisa-
ły się najlepiej – Iwona Matkowska i 
Katarzyna Krawczyk zdobyły brązowe 
medale. Brązowy krążek wywalczyła też 
Agnieszka Wieszczek-Kordus reprezen-
tująca obecnie barwy WKS Grunwald 
Poznań.

Uwaga na metyloheksanaminę

Mistrzostwa w Dortmundzie

183 zawodników z 22 klubów reprezentujących 9 województw uczestniczyło 
w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS kadetów i juniorów w zapasach w stylu klasycz-
nym, które w dniach 15-17 kwietnia br. rozegrane zostały w Piotrkowie Trybunalskim. 

Piotrków Trybunalski 2011
zapasy styl klasyczny
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W dniach od 15 do 17 kwietnia w 
Siedlcach odbyły się Mistrzostwa 

Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów 
juniorów i juniorek do lat 18 i 20. 
Gospodarzem mistrzostw był WLKS Siedlce 
Iganie Nowe, jeden z najlepszych klubów 
naszego zrzeszenia, który w tym roku obcho-
dzi jubileusz 35-lecia istnienia. To jedna z 
wielu imprez, które odbyły się i odbędą w 
gościnnych progach siedleckiego klubu. W 
tym roku w mistrzostwach padł rekord 
frekwencji. W obu grupach wiekowych 
wystartowało 234 sztangistów i sztangi-
stek – 84 dziewczęta i 150 chłopców, z 35 
klubów reprezentujących 11 województw. 
Oznacza to, że elzetesowskie „ciężary” mają 
się całkiem dobrze, że jest chętna i zdolna do 
uprawiania tego sportu młodzież i wypróbo-
wani trenerzy oraz działacze. W Siedlcach 
jak zwykle wszystko zostało świetnie zor-
ganizowane, zarówno przygotowanie sali, 
obsługa techniczna, zakwaterowanie i wyży-
wienie, jak i uroczystość nagradzania zawod-
ników. To olbrzymia zasługa Andrzeja Łuki, 
szefa Komitetu Organizacyjnego i oczywi-
ście dyrektora WLKS Siedlce Iganie Nowe – 
Stefana Długosza oraz sporej grupy wolon-
tariuszy. Należy się także uznanie sędziom 
pod wodzą Stanisława Wyszomirskiego, 
którzy niestrudzenie pracowali codzienne 
od 8 rano do późnych godzin wieczornych. 
Świetni byli spikerzy oraz mistrz tablicy 
świetlnej i komputera Jerzy Łukasik. 

 Mistrzynie LZS juniorki do lat 18:
48 kg –  Magdalena Ambroziak – 

UOLKA Ostrów Maz.
53 kg –  Marlena Polakowska – POM 

Iskra Piotrowice
58 kg –  Kamila Breczko – MLUKS 

Terespol
63 kg –  Ewa Wróblewska – Mazovia 

Ciechanów
69 kg –  Milena Kruczyńska – UOLKA 

Ostrów Maz.
75 kg –  Kinga Kaczmarczyk – UOLKA 

Ostrów Maz.
+75 kg –  Marta Droździel – Znicz Biłgoraj

Mistrzynie LZS do lat 20:
48 kg –  Weronika Kałmucka – Promień 

Opalenica
53 kg –  Wioleta Jastrzębska – WLKS 

Siedlce Iganie Nowe
58 kg –  Katarzyna Grabarczyk – LKS 

Dobryszyce
63 kg –  Natalia Kraszewska – Mazovia 

Ciechanów
69 kg –  Katarzyna Marcinowska – Orzeł 

Karolewo
75 kg –  Żaneta Kessler – UOLKA Ostrów 

Maz.
+75 kg –  Magdalena Pasko – Lechia 

Sędziszów Młp.
 Mistrzowie LZS juniorzy do lat 18:
56 kg –  Andrzej Tomczyk – UMLKS 

Radomsko
62 kg – Dominik Kwapisz – Stal Kunów
69 kg – Wojciech Bala – Tarpan Mrocza
77 kg –  Patryk Słowikowski – Mazovia 

Ciechanów
85 kg – Błażej Grela – Gryf Bujny
94 kg –  Jakub Kuffel – Promień 

Opalenica
105 kg –  Mateusz Rudnicki – Unia 

Hrubieszów
+105 kg –  Bartosz Łoziński – AKS 

Myślibórz

Mistrzowie LZS juniorzy do lat 20:
56 kg – Bartłomiej Kula – Gryf Bujny
62 kg –  Kamil Leśnik – Mazovia 

Ciechanów
69 kg –  Damian Sikorski – Mazovia 

Ciechanów
77 kg –  Łukasz Paliświat – Włókniarz 

Konstantynów
85 kg –  Łukasz Krawczyk – LKS 

Dobryszyce
94 kg – Krystian Sroka – Tarpan Mrocza
105 kg – Paweł Jurecki – Tarpan Mrocza
+105 kg –  Szymon Drwal – Lechia 

Sędziszów Młp.

Klasyfikacja klubowa: 1. Mazovia 
Cicechanów (129 pkt., w tym 82 punkty 
juniorzy), 2. UOLKA Ostrów Maz. (88 pkt., 

w tym 71 juniorki), 3. Unia Hrubieszów (81 
pkt., juniorki 48, juniorzy 33 pkt.), 4. Gryf 
Bujny (68 pkt., w tym juniorzy 46 pkt.), 5. 
WLKS Siedlce (56 pkt., w tym juniorki 34 
pkt.), 6. Tarpan Mrocza (52 pkt., w tym 
juniorzy 46 pkt.).

Klasyfikacja województw: 1. Mazowieckie, 
2. Lubelskie, 3. Łódzkie, 4. Wielkopolskie, 5. 
Zachodniopomorskie, 6. Kujawsko-pomorskie.

Gratulacje należą się trenerom najlep-
szych klubów – Wojciechowi Gesekowi 
(jest też trenerem kadry narodowej do lat 
17) i Markowi Sachmacińskiemu z Mazovii 
Ciechanów, Zygmuntowi Klepackiemu 
z UOLKA Ostrów Maz., Antoniemu 
Czerniakowi z Unii Hrubieszów (także tre-
nerowi kadry narodowej juniorek do lat 
20), Henrykowi Furmaniukowi z Gryfa 
Bujny, Dawidowi Fertykowskiemu z 
WLKS Siedlce Iganie Nowe, Ireneuszowi 
Cheł mowskiemu i Dominikowi Miko łaj-
czykowi z Tarpana Mrocza.

Najlepszymi zawodnikami mistrzostw 
byli triumfatorzy klasyfikacji Sinclaira. 
Dziewczęta U-18 – Milena Kruczyńska z 
Ostrowi Mazowieckiej (184 kg i 218,7 pkt w 

wadze 69 kg) i U-20 – Katarzyna Grabarczyk 
z LKS Dobryszyce (174 kg i 228 pkt w wadze 
58 kg), juniorzy lat 18 – Błażej Grela z Gryfa 
Bujny (262 kg i 340,9 pkt w wadze 85 kg) oraz 
U-20 – Krystian Sroka z Tarpana Mrocza 
(325 kg i 381,1 pkt w kategorii do 94 kg). 
Gospodarzom gratulował świetnie zorgani-
zowanej imprezy a zawodników dekorował 
Wacław Hurko, wiceprzewodniczący Rady 
Głównej KZ LZS. 

Niedługo mistrzostwa świata w podno-
szeniu ciężarów U-17. Odbędą się one w 
Limie. Do reprezentacji powołano m.in. 
zawodników z klubów zrzeszonych w LZS, 
a są nimi – wśród dziewcząt – Izabela 
Wróblewska 53 kg (Mazovia Ciechanów) i 
Kamila Breczko 58 kg (MULKS Terespol), 
wśród chłopców zaś – Patryk Słowikowski 
(Mazovia Ciechanów, 77 kg), Jakub Kuffel 
(Promień Opalenica, 94), Bartosz Łoziński 
(AKS Myślibórz, plus 94).

podnoszenie ciężarów

Siedlce 2011
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W mistrzostwach Starego Kontynentu 
rozegranych w Kazaniu (Rosja) 

reprezentanci Polski zdobyli dwa brązowe 
medale – pierwszy wywalczyła Aleksandra 
Klejnowska-Krzywańska (Zawisza Byd-
goszcz) w wadze 58 kg, a drugi Bartłomiej 
Bonk (Budowlani Opole) w wadze 105 kg. 

Jak poradzili sobie zawodnicy spod 
znaku LZS? Zacznijmy od pań, bo to 
wśród nich najwięcej było zawodniczek 
spod naszego znaku. Marzena Karpińska 

ze Znicza Biłgoraj w wadze 48 kg zajęła 4. 
miejsce – nie udało się jej obronić srebra z 
Mińska, ale na jej usprawiedliwienie można 
podać, że niedawno przeszła operację i nie 
przepracowała całego cyklu treningowego. 

W wadze 63 kg startowały nasze 2 zawod-
niczki – Anna Leśniewska z Mazovii 
Ciechanów zajęła 6. miejsce, a Dominika 
Misterska-Zasowska z WLKS Siedlce 
Iganie Nowe była 8. (Pani Dominika po 
przerwie spowodowanej macierzyństwem 

wróciła do dźwigania sztangi). W wadze 69 
kg także startowały dwie zawodniczki – Ewa 
Mizdal z Unii Hrubieszów zajęła 5. miejsce, 
a Martyna Mędza z WLKS Siedlce Iganie 
Nowe była 11.

Wśród panów startowało dwóch zawod-
ników z klubów naszego Zrzeszenia. 
Tomasz Zieliński z Tarpana Mrocza zajął 
piąte miejsce w kategorii 94 kg, a Krzysztof 
Klicki z Mazovii Ciechanów w wadze +105 
kg był dziewiąty. 

29 kwietnia 2011 roku, 
nad ranem w szpi-

talu w Warszawie po dłu-
giej chorobie zmarł dwu-
krotny mistrz olimpijski 
w podnoszeniu ciężarów 
Waldemar Baszanowski. 
W 2007 roku, na swojej 

działce pod Warszawą, spadł z drzewa. W 
wyniku upadku uszkodził rdzeń kręgowy i 
złamał kręgosłup. Został niemal całkowicie 
sparaliżowany i mógł poruszać tylko głową 
oraz rękami, większość czasu spędzał w 
pozycji leżącej na łóżku. 

Miał 75 lat, był jedną z najwybitniejszych 
postaci nie tylko polskiego, ale i światowego 
sportu. Wieloletni prezydent Europejskiej 
Federacji Podnoszenia Ciężarów (1999-
2008). Baszanowski był najwybitniej-
szym polskim sztangistą, pięciokrotnym 
mistrzem świata i sześciokrotnym mistrzem 
Europy. Łącznie na podium tych imprez 
stanął 19-krotnie. Złote medale olimpijskie 

zdobył w Tokio (1964) i Meksyku (1968). 
W sumie startował w czterech igrzyskach 
(1960-1972), w trzech był chorążym naszej 
reprezentacji podczas otwarcia – w Tokio, 
Meksyku i Monachium. 

W 1972 roku pojechał do Monachium 
po trzecie olimpijskie złoto. Miał już wtedy 
37 lat, ale formę ponoć rewelacyjną, na 
treningach dźwigał ciężary grubo powyżej 
rekordów świata. Niestety, podczas zawo-
dów forma gdzieś uleciała i zajął dopie-
ro 4 miejsce. To był jego ostatni występ 
na pomoście. Rekordy świata poprawiał 24 
razy, a kraju – 61. Pismo World Weightlifting 
w 1997 roku uznało go za trzeciego najlep-
szego sztangistę wszech czasów, za Turkiem 
Naimem Suleymanoglu oraz Węgrem Imre 
Foeldim.

Najtrudniejsze zapewne były mistrzos-
twa w 1969 roku, które odbywały się w 
Warszawie. Baszanowski startował w nich 
zaledwie w kilka tygodni po strasznym 
wypadku samochodowym, w którym zginę-

ła jego żona, a on sam i jego kilkuletni syn 
zostali ranni. Mimo tej tragedii stanął na 
pomoście i nie tylko zwyciężył, ale jeszcze 
pobił kilka rekordów świata. Zachwyceni 
kibice znieśli Go z pomostu na rękach. 
W 1969 czytelnicy ,,Przeglądu Sportowego” 
wybrali Go najlepszym sportowcem Polski.

Warto nadmienić, że zaczął swoje zmaga-
nia ze sztangą dopiero w wieku 22 lat! Dziś, 
w tym wieku wielu mistrzów kończy już 
sportową karierę.

Mówiono o nim „Fenomen sztangi”, 
„Herkules XX wieku”. Sztanga nie miała 
dla niego tajemnic. Bezbłędnie opanował 
technikę rwania, drugiej konkurencji trój-
boju. Jego występy filmowano i pokazywano 
wszystkim, aby naśladowali.

Urodził się 15 sierpnia 1935 roku w 
Grudziądzu. Przez 15 lat kariery sportowej 
był wierny barwom AZS AWF Warszawa, 
uczelni, której był absolwentem i pracowni-
kiem naukowym. 

Cześć Jego pamięci!

I w tym roku odbędzie 
się Konkurs Ministra 

Sportu i Turystyki ,,Na 
najciekawszą inicjatywę z 
zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży 

w środowisku wiejskim”. Konkurs realizowany 
jest jako zadanie z zakresu promocji sportu 
dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. Będzie to jego trzecia edy-
cja, wliczając tę, która odbyła się w 2009 roku i 
zwana była popularnie „Karolem”.

W konkursie mogą uczestniczyć jednost-
ki z osobowością prawną prowadzące sta-
tutową działalność w zakresie upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży: kluby sportowe (np. 
UKS, ULKS, ULPKS, LKS,) stowarzyszenia 
sportowe, związki stowarzyszeń sportowych 
szczebla gminnego. Do konkursu mogą być 
zgłaszane projekty w formie imprez rekre-
acyjno–sportowych, festynów, turniejów i 
innych imprez dla dzieci i młodzieży – 
również o charakterze rodzinnym i integra-
cyjnym, promujące aktywny wypoczynek, 
wykorzystujące edukacyjne, wychowawcze 
i prozdrowotne wartości sportu, służące 
organizowaniu czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży oraz inicjatywy połączone z pro-
mocją istniejących obiektów sportowych i 

powstających w ramach programów inwe-
stycyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przypominamy, że konkurs jest dwusz-
czeblowy. Najpierw imprezy zgłoszone do 
konkursu w danym województwie oceniają 
Komisje Wojewódzkie i wybierają dwóch fina-
listów, Komisja Krajowa ustala ranking od 1 
do 32 miejsca. W tym roku jest ważna zmia-
na w regulaminie – w konkursie nie mogą 
uczestniczyć laureaci poprzednich edycji.

W poprzednich edycjach do konkursu 
przystąpiło ponad stu organizatorów, mamy 
nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. 
Życzymy udanych pomysłów i perfekcyjnej ich 
realizacji. Czekamy także na relacje z imprez.

Mistrzostwa Europy w Kazaniu

Zmarł Waldemar Baszanowski

Przypominamy o Konkursie Ministra Sportu i Turystyki
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Jednym z walorów rajdu jest jego lokali-
zacja. Biały Dunajec, łączący się z bar-

dziej znanym Poroninem, położony jest 
w bliskim sąsiedztwie Zakopanego, z jego 
mnóstwem atrakcji turystycznych i krajo-
znawczych. Jest tam tania, w porównaniu z 
zakopiańskimi cenami, baza noclegowo-ży-
wieniowa, co nie jest bez znaczenia dla tury-
stów z niezbyt dużymi zasobami pieniężny-
mi, a do takich można zaliczyć turystów ze 
wsi i małych miasteczek. 

Organizatorem rajdu było Krajowe 
Zrze szenie LZS przy współudziale Minis-
terstwa Sportu i Turystyki – Departament 
Turystyki, Małopolskiego Zrzeszenia LZS, 
Urzędu Gminy Biały Dunajec, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu. 

W tym roku rajd odbył się w dniach 
3-6 marca. Niestety, śniegu było mało, ale 
udało się zrealizować cały program. Do 
rajdu zostało zgłoszonych 40 drużyn z 8 
województw, które rywalizowały w nastę-
pujących konkurencjach: konkursie wiedzy 
o regionie Podhala i Tatr, sprawnościowym 
biegu narciarskim, śniegowym torze prze-
szkód, promocji zagrody turystycznej. 

W biegu narciarskim najlepszy był 
Łukasz Oraczewski (LUKS Kusy Goławice 
I), drugie miejsce zajął Marcin Stachowiak 
(Chrobry Pińczów), a trzecie Paweł Piskosz 
(Armaty Łuków). Śniegowy tor przeszkód 
wygrał Kamil Kwiecka (Chrobry Pińczów), 
drugi był Mateusz Sęsoła ( Nida Pińczów), 
a trzeci Kamil Wolniarczyk (Libero I 
Ryki). Konkurs wiedzy o regionie wygrał – 
Paweł Śliwiński – Lipnowiacy I uzyskując 
40 pkt, o punkt mniej zdobyli – Ryszard 

Janik (Miedwie), Karolina Garwolińska 
(Olimpic Łuków), i Anna Steckiewicz 
(Chrobry Pińczów). Konkurs prezentacji 
„zagrody agroturystycznej” wygrał powiat 
Ryki przed Pińczowem. 

Kolejnym elementem rajdu było poko-
nania kilku kilometrowej trasy narciarskiej 
spod Urzędu Gminy, wzdłuż rzeki Biały 
Dunajec do okolic szczytu Bustryk. Trasa 
ta miała charakter typowo turystyczny 
(przejście na nartach), połączony z krajo-
znawstwem (podziwianie panoramy Tatr), 
pozbawiony elementów rywalizacji (każda 
drużyna za pokonanie całej trasy w pełnym 
składzie otrzymywała jednakową liczbę 
punktów). 

Klasyfikację powiatów wygrał Pińczów, 
drugi był powiat Ryki, a Trzeci Nowy Dwór 
Mazowiecki. Rywalizację drużyn szkolnych 
wygrali Leśnicy Kietlin, przed Olimpic 
Łuków i Szaniawy I. W klasyfikacji Open 
pierwsze miejsce zajął Chrobry Pińczów, 
druga była Nida Pińczów a trzeci LUKS 
Kusy Goławice I. Klasyfikację województw 
wygrało lubelskie przed kujawsko-pomor-
skim i warmińsko-mazurskim. 

Na wieczory rajdowe dyrektor GOK w 
Białym Dunajcu – Bartłomiej Kudasik 
(nota bene członek znanego zespołu 
„Zakopower”) przygotował koncerty arty-
stów prezentujących folklor podhalański. 
Sala GOK za każdym razem była szczelnie 
wypełniona widzami.

Czas wolny od sportowej rywalizacji 
uczestnicy poświęcali na jazdę na nartach 
po stokach w Białym Dunajcu, w okoli-
cach Bukowiny Tatrzańskiej, zwiedzali też 

Zakopane, oraz byli na Głodówce słynnej z 
pięknej panoramy Tatr. 

Wszystko to wskazuje, że kolejne rajdy 
narciarskie w Białym Dunajcu powinny być 
równie udane, a zawartość imprezy jeszcze 
ciekawsza i bardziej okazała. Do zobaczenia 
za rok!

XVI Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski 
Biały Dunajec 2011

Kiedy w 1996 r. z inicjatywy działaczy turystycznych Zrzeszenia LZS miała miejsce inauguracja Ogólnopolskiego Podhalańskiego 
Rajdu Narciarskiego nikt jeszcze nie mógł przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy tej imprezy. Nie wszystkie bowiem inicjatywy, nawet 
te najlepsze, sprawdzają się w praktyce. Po kilku latach było już jednak wiadomo, że impreza na stałe wejdzie do kalendarza imprez 
turystycznych Zrzeszenia LZS. Od tej pory każdego roku uczestniczyło w niej kilkuset turystów z różnych stron kraju.
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19 lutego 2011 roku w Zajeździe 
Hubertus w Słońsku odbyła się 

gala taneczna będąca podsumowaniem I 
Plebiscytu na Sportowca i Trenera roku 2010 
Województwa Lubuskiego Zrzeszenia LZS. 
Plebiscyt zorganizowany został przez Radę 
Wojewódzką Zrzeszenia LZS w Gorzowie 
Wlkp., firmę Colloseum Marketing Sport 
oraz władze samorządowe gminy Słońsk. 
Sponsorem generalnym imprezy była firma 
Lootor ze Słońska.

W plebiscycie nominowanych było 25 
zawodników oraz 15 trenerów reprezen-
tujących kluby sportowe zrzeszone w pio-
nie LZS na terenie województwa lubu-
skiego. Zwyciężczynią plebiscytu została 
Monika Michalik, zapaśniczka MGLKS 
Orlęta Trzciel, drugie miejsce zajął Marek 
Konwa, kolarz z LKS Trasa Zielona Góra, 
a trzecie Iwona Matkowska, zapaśnicz-
ka MLKS Agros Żary. Kolejne miej-
sca zajęli: 4. Natalia Wojtuściszyn UKS 
Nowiny Wielkie, saneczkarstwo, 5. Artur 
Kargulewicz, LLKS Osowa Sień, 6. Karolina 
Tymińska ZLKL Zielona Góra, 7. Patryk 
Hładuniuk, LKS Lubusz Słubice – lekko-
atleci, 8. Martin Olejnik, GKS Gorzovia 
Gorzów Wlkp. – tenis stołowy, 9. Wojciech 
Praczyk ULKS Uczniak Szprotawa, lekko-
atleta, 10. Aleksandra Żabierek LKS Orlęta 
Gorzów Wlkp. – kolarstwo.

Najlepszym trenerem wybrano Jacka 
Zagozdę UKS Nowiny Wielkie – sanecz-

karstwo. Drugie miejsce zajął Mieczysław 
Kuryś MGLKS Orlęta Trzciel – trener zapa-
sów, trzeci był Kazimierz Prokopyszyn, 
trener kolarstwa z LKS Trasa Zielona 
Góra, czwarte, piąte i szóste miejsca zajęli 
trenerzy lekkiej atletyki Andrzej Orłowski z 
LLKS Osowa Sień, Zygmunt Szwarc z ULKS 
Uczniak Szprotawa i Wojciech Szymaniak 
LKS Lubusz Słubice. Siódme miejsce zajął 
trener tenisa stołowego z GKS Gorzovia 
Gorzów Wlkp. Szymon Kulczycki, ósmy 
był Ryszard Dynowski terener zapasów w 
MLKS Agros Żary, dziewiąta Ewa Barłóg, 
trenerka piłki ręcznej w GMTS Sparta 
Gubin.

Gośćmi gali w Słońsku byli m.in. posłan-
ka Bożena Sławiak i poseł Bogusław 
Wontor. Nagrody wręczali wicemarszałek 
województwa lubuskiego Maciej Szykuła, 
wicewojewoda lubuski Jan Świrepo. Na sali 
roiło się od przedstawiciele władz samorzą-
dowych, prezesów związków, klubów oraz 
większości obecnych w kraju laureatów. Już 

za kilka dni rozpoczęcie przygotowań do 
drugiej edycji plebiscytu, który ma ambicje 
zapisania się na stałe w kartach historii 
lubuskiego sportu.

Do rywalizacji o tytuł najlepsze-
go wielkopolskiego powiatu w XIII 

Zimowej Spartakiadzie LZS o Puchar 
Przewodniczącego WZ LZS stanęło 26 
reprezentacji. Zimowa spartakiada w spor-

tach halowych przyciągnęła do hali spor-
towej OSiR w Przeźmierowie 27 lutego 
br. ponad 800 osób. Podczas uroczystego 
otwarcia wystąpili: zespół taneczny OSiR 
JAST Tarnowo Podgórne, orkiestra dęta 

pod batutą Pawła Joksa. Gospodarzami 
spartakiady byli: Tadeusz Tomaszewski – 
poseł i przewodniczący WZ LZS, Tadeusz 
Czajka – wójt gminy Tarnowo Podgórne 
oraz Bernard Broński – dyrektor OSiR 
Tarnowo Podgórne. Impreza odbywała się 
we wszystkich halach sportowych OSiR, tzn. 
w Baranowie, Przeźmierowie i Tarnowie 
Podgórnym. W Przeźmierowie rozgrywa-
ne były konkurencje: wielobój rodzinny i 
rekreacyjny, podnoszenie ciężarka 17,5 kg, 
strzały na bramkę, rzut lotką do tarczy, sza-
chy, warcaby, przeciąganie liny oraz konkurs 
wiedzy o LZS. W Baranowie – tenis stołowy, 
a w Tarnowie Podgórnym – piłka siatkowa 
kobiet i mężczyzn.

Pierwsze miejsce wywalczył powiat 
Konin zdobywając 198 pkt. Najwięcej w 
konkurencjach: wielobój rodzinny, piłka 
nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn 
i piłka siatkowa kobiet. Na drugim miejscu 
uplasował się powiat Piła – 189 pkt, a na 
trzecim Ostrów – 183 pkt.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Wybrano najlepszych

Lubuskie

Zimowa Spartakiada

Wielkopolskie
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12 marca 2011 roku na hali sportowej 
Publicznego Gimnazjum i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Fałkowie, powiat 
konecki, odbyły się Wojewódzkie Zimowe 
Igrzyska Zrzeszenia LZS. Igrzyska rozegra-
ne zostały w szachach, warcabach i tenisie 
stołowym kobiet i mężczyzn. Odbył się 
także Finał V Edycji Wojewódzkiej Ligi LZS 
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn.

W szachach najlepsi okazali się: Kamila 
Garbala LZS Kordian Bliżyn i Tomasz 
Stefaniak LUKKS Kielce; w warcabach – 
Aleksandra Łata LZS Stradów i Wojciech 
Bomba LZS Czarnocin; turniej tenisa sto-
łowego wśród kobiet wygrała Karolina 
Marzec LZS Czarnocin, a najlepszym ping-
pongistą został Błażej Gola ULKS TOP-
SPIN Kielce.

W zawodach startowali reprezentanci 9 
gmin z 6 powiatów. Klasyfikację gmin 
wygrał Czarnocin, a najlepszym powia-
tem okazała się Kazimierza Wielka.

Wojewódzką ligę siatkówki wśród pań 

wygrały reprezentantki UKS Sztubak 
Włoszczowa. A wśród panów najlepszy-
mi siatkarzami okazali się zawodnicy LZS 
Chobrzany.

Gośćmi igrzysk byli m.in.: Jan Mazur 
– doradca wojewody świętokrzyskiego, 
Zdzisław Wojciechowski – doradca marszał-
ka województwa świętokrzyskiego, Marek 
Kędzior – kierownik Wydziału Kultury 

Fizycznej i Turystyki w Departamencie 
Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 
Kielcach oraz Bogusław Soboń – starosta 
powiatu koneckiego i Henryk Konieczny – 
wójt gminy Fałków. Rolę gospodarza igrzysk 
pełnił Jerzy Kula – przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS w Kielcach. 

27 stycznia 2011 roku, plenarne 
posiedzenie Rady Wojewódzkiej 

Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS poświęco-
ne było ocenie realizacji zadań i sportowego 
współzawodnictwa młodzieży za 2010 rok 
oraz omówieniu kierunków działania na 
rok bieżący. 

Jak stwierdzili uczestnicy spotkania – 
rozmiary statutowych działań w Świę to-
krzys kim uzależnione były i są od środków 
budżetowych otrzymywanych z Krajowego 
Zrzeszenia LZS i Urzędu Marszałkowskiego. 
Środki te, przyznawane na miarę możliwości 
budżetu państwa i samorządu, nie zawsze 
adekwatne były do potrzeb i zamiarów 
Zrzeszenia. Dlatego niezbędna jest więk-
sza aktywność ogniw LZS w pozyskiwaniu 
funduszy od samorządów. Apelowano by 
przy okazji imprez i zwodów sportowych 
akcentować 65-lecie Zrzeszenia oraz o two-
rzenie społecznych struktur organizacji, 
głównie rad powiatowych LZS. Obecnie 
istnieją one już w Staszowie, Kazimierzy 
Wielkiej i Pińczowie, a planuje się kolejne w 
Jędrzejowie, Włoszczowie i Końskich. 

W dyskusji uczestniczyli m.in. Wacław 
Hurko – wiceprzewodniczący Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Marek Kędzior 
– szef sportu w Departamencie Promocji, 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego, Jan Mazur – 
doradca wojewody świętokrzyskiego, staro-
stowie powiatów – Jan Moskwa z Pińczowa 
i Jan Nowak z Kazimierzy Wielkiej, szkole-
niowcy klubów LZS – Stanisław Pożoga z 
Kunowa i Mieczysław Szymczyk z Fałkowa. 

Spotkanie w obiektach klubu Stella Kielce 
było także okazją do uhonorowania klubów, 
trenerów, zawodników i samorządowców 
specjalnymi wyróżnieniami – puchara-
mi i grawertonami oraz sprzętem spor-
towym., Otrzymali je m.in. kluby: Stella 
Kielce, Znicz Podzamcze, Karima Prząsław, 
STS Skarżysko Kamienna, Olimp Wzdół 
Rządowy, Wir Łopuszno, Stal Kunów, 
Guliwer Kielce, Gryf Rytwiany, Czarni 
Połaniec, Juventa-Kobex Starachowice, 
Jodła Bodzentyn, Piaskowianka Piaski, 

Spartakus Daleszyce, Chrobry Chroberz, 
oraz Powiatowe Zrzeszenia LZS w Sta-
szowie, Pińczowie i Kazimierzy Wiel-
kiej. Wyróżnieni zostali szkoleniow-
cy: Wiktor Pyk, Arkadiusz Ponikowski, 
Czesław Zaborski, Artur Osman, Krzysztof 
Karoń, Cezary Wójcicki, Barbara Chuda, 
Stanisław Pożoga, Karol Kucharczyk, Jacek 
Więckowski, Tadeusz Szkwarek, Sławomir 
Szydłowski, Beata Cieluch, Adam Dzik, 
Zygmunt Sitek, Stanisław i Magdalena 
Steckiewiczowie.

W posiedzeniu uczestniczyli także: 
Henryk Miśkiewicz – przewodniczą-
cy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 
LZS, Włodzimierz Stobiecki – prezes 
Świętokrzyskiej Federacji Sportu i Wojciech 
Furmanek – burmistrz Daleszyc. 

Świętokrzyskie

Podsumowanie 2010 roku

Zimowe Igrzyska w Fałkowie
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20 marca br. w Danówku odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Pod-

las kiego w Szachach. Organizatorami 
byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego, Podlaskie Zrzeszenie LZS 
w Białymstoku, Wójt Gminy Grajewo, 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w 
Grajewie, Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Gośćmi turnieju byli m.in.: Mieczysław 
Baszko – wicemarszałek województwa pod-
laskiego i jednocześnie przewodniczącego 
Podlaskiego Zrzeszenia LZS w Białymstoku, 
Stanisław Szleter – wójt gminy Grajewo, 
– Zbigniew Groszyk – przedstawi-
ciel Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w 
Grajewie oraz Jolanta Surażyńska – dyrek-
torka gimnazjum w Danówku, w salach 
którego spotkali się zawodnicy, by walczyć 
o mistrzowskie tytuły.

Mistrzostwa zostały rozegrane zgodnie 
z regulaminem – 9 rund systemem szwaj-
carskim w 8 kategoriach podzielonych na 2 
grupy A i B. Sędzią głównym Turnieju A był 
Zbigniew Okulewicz, a B Jakub Okulewicz. 
W zawodach wzięło udział 116 zawodni-
ków z powiatu łomżyńskiego, monieckiego, 
białostockiego, zambrowskiego, siemiatyc-
kiego, sokólskiego i grajewskiego.

Podczas uroczystego otwarcia wójt gminy 
Grajewo i Elżbieta Skolimowska, wice-
przewodnicząca Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS podziękowali Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie za wspieranie sportu 
w środowisku wiejskim. Mlekpol uhonoro-
wany został złotym odznaczeniem LZS dla 
firm przyznanym przez Krajowe Zrzeszenie 

LZS w Warszawie. Natomiast Prezes 
Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie Edmund Borawski otrzymał 
odznakę zasłużonego działacza LZS.

Odznaczeni zostali także: złotą odzna-
ką LZS: Zbigniew Okulewicz i Zbigniew 
Groszyk, brązową odznaką LZS: Agnieszka 
Szeszko, Jakub Okulewicz, Jerzy Tyszka, 
Andrzej Kopyciński i Marcin Karwowski.

Podczas zawodów w ramach profilaktyki 
odbyła się promocja zdrowego odżywiania 
się, czyli degustacja wyrobów mlecznych. 

Turniej A, w którym startowało 50 zawod-
ników wygrał Andrzej Radziwinowicz z 
Promienia Mońki, a turniej B – startowało 
66 szachistów – wygrał Radosław Filewicz 
SP 2 Mońki.

Małopolskie Zrzeszenie LZS dokonało 
w lutym podczas uroczystego spo-

tkania w Krakowie podsumowania roku 
2010. – Dla klubów naszego zrzeszenia był 
to bardzo udany rok – stwierdził prezes MZ 
LZS Jacek Doniec. – Przecież nasz sporto-
wiec stanął nawet na olimpijskim podium w 
Vancouver. Chodzi oczywiście o łyżwiarkę 
szybką Katarzynę Bachledę-Curuś z Porońca 
Poronin. Pragnę przypomnieć, tym którzy 
dziś dostaną nagrody i wyróżnienia, że jesz-
cze niedawno podobne nagrody wręczałem 
Sylwii Jaśkowiec i Kamilowi Stochowi. Życzę 
więc wszystkim nagrodzonym, by poszli w 
ślady naszych gwiazd.

Jaki więc był to rok dla małopolskie-
go Zrzeszenia? W ubiegłym roku, podczas 
zawodów rangi mistrzowskiej, medale w 
12 dyscyplinach zdobywały 93 osoby z 20 

klubów-członków Małoplskiego Zrzeszenia 
LZS, w tym m.in. kolarze Krakusa BBC Czaja 
Swoszowice, łuczniczki Kmity Zabierzów, 
lekkoatleci z Lipinek, szachiści z Kłosa 
Olkusz czy jeźdźcy z Krakusa Swoszowice i 
Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej. 

Sportowcem MZ LZS w 2010 roku 
została Katarzyna Bachleda-Curuś, brą-
zowa medalista olimpijska w biegu dru-
żynowym na 2400 m. Otrzymała okazały 
puchar i stwierdziła: Jestem fanką LZS, gdyż 
dzięki tej organizacji szansę zaistnienia w 
sporcie dostają dzieci i młodzież z małych 
miejscowości. Przypomnijmy, że w tym 
sezonie zimowym nie zobaczymy jej na 
torze, gdyż lada dzień zostanie mamą. Ale 
zapowiada powrót do czynnego uprawia-
nia sportu. Specjalne wyróżnienia otrzy-
mali: Aleksandra Lach (Kłos Czarny Koń 

Olkusz) – złota medalistka drużynowych 
mistrzostw Europy i mistrzyni Polski w 
szachach oraz Przemysław Plewa (Spływ 
Sromowce Wyżne) – mistrz Europy junio-
rów w kajakarstwie górskim.

Trenerem roku wybrany został Zbigniew 
Klęk z Krakusa Swoszowice. Wychowawca 
m.in. 5 reprezentantów Polski w kolarstwie 
szosowym oraz medalistów mistrzostw 
Polski juniorek i juniorów. Ponadto wyróż-
niono sekcję jeździecką Krakusa za drugą 
lokatę w ogólnopolskim rankingu LZS w tej 
dyscyplinie. Bruk-Bet Nieciecza otrzymał 
tzw. nagrodę jakości. A za najlepszą radę 
powiatową uznano tę z Myślenic, kierowa-
ną przez Czesława Ulmana. Za najlepszą 
imprezę uznano ogólnopolski wyścig kolar-
ski Dobczyce 2010, w którym startowała 
czołówka polskich juniorów.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

To był udany rok – podsumowanie 2010

W Danówku królowały szachy

Podlaskie

Małopolskie
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Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrze-
szenia LZS w Gdańsku, Krajowe 

Zrzeszenie LZS, Burmistrz Miasta Gniew, 
Zamek Gniew Sp. z o.o. oraz UKS – 
LZS ALFIL w Gniewie – to organiza-
torzy Finału Wojewódzkiego 53. edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego 
o „Złotą Wieżę”. Turniej odbył się 2 
kwietnia 2011 r. na Zamku w Gniewie. 
Patronat honorowy nad turniejem objęła 
burmistrz Miasta i Gminy Gniew. Rolę 
gospodarza pełnił Wiesław Szczodrowski, 
sekretarz RW P LZS w Gdańsku, który 
serdecznie powitał uczestników turnieju, 
sędziów, kibiców i przedstawicieli współ-
organizatorów w tym burmistrza Marię 
Taraszkiewicz-Gurzyńską, wiceprze-
wodniczącego RW P LZS w Gdańsku 
Franciszka Kaszubowskiego, przedstawi-
ciela Zamku Gniew Sp. z.o.o. Przemysława 
Dorotyna, honorowego prezesa Klubu 
„ALFIL” Rajmunda Kirszensteina. Minutą 
ciszy uczczono 6. rocznicę śmierci wielkiego 
Polaka – papieża Jana Pawła II. 

W finale wojewódzkim wzięło udział 5 
drużyn. Po blisko 6 godzinnej walce na 
szachownicach, wyłoniono zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajął UKS – LZS „ALFIL” I 
Gniew, drugie GZ LZS Trąbki Wielkie, trze-
cie UKS – LZS „ALFIL” II Gniew, czwarte 
LZS Pelplin a piąte LZS Morzeszczyn. 

Zwycięska drużyna w składzie: Paweł 
Grabowski, Maciej Bendyk, Karol Śledź 
i Ewelina Tucholska oraz srebrni meda-
liści z GZ LZS Trąbki Wielkie: Wiesław 
Kosikowski, Roman Zielke kap. Patryk 
Sulewski i Lidia Myśliwiec będą reprezen-
tować województwo pomorskie w finale 
centralnym, który odbędzie na przełomie 

maja i czerwca w Augustowie. Wiesław 
Szczodrowski, Franciszek Kaszubowski 
wiceprzewodniczący RW P LZS w Gdańsku 
oraz Rajmund Kirszenstain wręczyli zwy-
cięzcom nagrody, puchary, medale i pamiąt-
kowe dyplomy, a Przemysław Dorotyna z 
Zamek Gniew Sp. z.o.o foldery turystycz-
ne. Organizatorzy turnieju zadbali o to, by 
żaden z uczestników turnieju do domu nie 
powrócił głodny. 

Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrze-
szenia LZS na wniosek Burmistrza Miasta 
i Gminy Gniew Marii Taraszkiewicz – 
Gurzyńskiej, przedstawiciela Zamku Gniew 
Sp. z.o.o. oraz UKS-LZS „ALFIL” w Gniewie 
wystąpi do Krajowego Zrzeszenia LZS w 
Warszawie z propozycją organizacji 54. 
Centralnego Finału Turnieju Szachowego 
o ,,Złotą Wieżę” w roku 2012 na Zamku w 
Gniewie.

12 marca w Gminnym Domu Kultury 
w Lini odbyło się podsumowanie 

działalności Pomorskiego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w 2010 roku. 
Organizatorami imprezy byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd 
Gminy w Lini i miejscowy Gminny Dom 
Kultury. Wszystkich zebranych powitał gos-
podarz imprezy, wójt Łukasz Jabłoński. 
Następnie krótkie przemówienia podsu-
mowujące 2010 roku wygłosili Wiesław 
Szczodrowski, sekretarz Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS w Gdańsku oraz Karol 
Podgórski, członek Rady Głównej Zrze-
szenia LZS. A następnie rozpoczęło się 
nagradzanie najlepszych zawodników, tre-
nerów i działaczy. Odznaki Zasłużonego 
Działacza LZS otrzymali: Anna Moritz 
– wiceprzewodnicząca Zarządu LZS w 

Cedrach Małych, Marcin Masa i Henryk 
Kinder – LZS Sokół Ełganowo, Edmund 
Szymikowski – długoletni dyrektor GDK w 
Lini i jednocześnie organizatorowi imprez 
sportowo rekreacyjnych oraz Łukasz 
Jabłoński – wójt gminy Linia, który posta-
wił na rozwój bazy sportowej w gminie 
– zmodernizowano gminny stadion, zbu-
dowano boisko piłkarskie w Pobłociu, kom-
pleks Orlik i pełnowymiarową halę w Lini, 
boisko wielofunkcyjne w Strzepczu, kom-
pleksy sportowo-rekreacyjne w Strzepczu i 
Potęgowie, oraz przygotowano szlak tury-
styczny „Poczuj Kaszubskiego Ducha". 

Następnie nagrodzono najlepszych za -
wod ników, zwycięzców XI Plebiscytu. Dwa 
pierwsze miejsca zajęli w nim: Angelika 
Cichocka – lekkoatletka ULKS Talex 
Borysław Borzytuchom, trener Jarosław 
Ścigała, jedna z najlepszych lekkoatletek 
LZS w kraju, młodzieżowa rekordzistka 

Polski w biegu na dystansie 1000 metrów, 
mistrzyni Polski na dystansie 800 metrów 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, 
członkini kadry na mistrzostwa Europy 
oraz Vincent Słomiński – kajakarz LKS 
Piast Człuchów, trener Jerzy Opara, m.in. 
złoty medalista mistrzostw Polski junio-
rów w kat. C1 na dystansie 1000 metrów, 
nadzieja olimpijska i talent sportowy roku 
2010 w konkursie ogólnopolskim. Ponadto 
wyróżniono równorzędnymi nagrodami za 
zajęcie miejsc II-X następujących sportow-
ców: Edward Barsegian – zapaśnik GKS 
Cartusia Kartuzy, Agnieszka Borowska 
– lekkoatletka LKS Zantyr Sztum, Karol 

Najlepsi sportowcy i trenerzy Pomorza

Pomorskie

Wojewódzki finał „Złotej Wieży”
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Województwo łódzkie bardzo szybko 
dokonało podsumowania roku 2010. 

Zdążyło to zrobić 18 grudnia 2010 roku. 
Spotkanie odbyło się w Łódzkim Domu 
Kultury. W trakcie uroczystości wyróżniono 
najlepszych sportowców i trenerów LZS, 
najlepsze rady powiatowe, miejsko-gminne, 
gminne Zrzeszenia LZS oraz najlepsze 
kluby w sporcie wyczynowym i masowym, 
najlepsze sekcje turystyczne a także naj-
lepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne i 
ponadgimnazjalne biorące udział w impre-
zach organizowanych przez Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Łodzi.

Laureaci konkursu 10. Najlepszych 
Sportowców LZS Woj. Łódzkiego:

1. Małgorzata Milczarek – LKK Drzewica 
– kajakarstwo górskie,

2. Michał Jaworski – AKS Piotrków Tryb. 
– zapasy st. klasyczny,

3. Mateusz Podawca – LKS Omega 
Kleszczów – lekkoatletyka,

4. Grzegorz Kiljanek – LKK Drzewica – 
kajakarstwo górskie,

5. Zbigniew Bródka – UKS Błyskawica 

Domaniewice – łyżwiarstwo szybkie,
6. Artur Kozłowski – MULKS MOS 

Sieradz – lekkoatletyka,
7. Kordian Pacierpnik – LKK Drzewica – 

kajakarstwo górskie,
8. Andrzej Deberny – AKS Piotrków 

Tryb. – zapasy st. klasyczny,
9. Damian Rępuszewski – UMLKS 

Radomsko – podnoszenie ciężarów,
10. Katarzyna Gletkier – ULKS Grab-

Korab-Marky Mark Szydłów – taekwondo,
Wyróżnieni trenerzy LZS:
Henryk Furmaniuk – LUKS Gryf Bujny – 

podnoszenie ciężarów,
Henryk Grabowiecki – AKS Piotrków 

Tryb. – zapasy st. klasyczny.
Marian Moneta – UMLKS Radomsko – 

podnoszenie ciężarów,
Sebastian Ołubek – LKS Dobryszyce – 

podnoszenie ciężarów,
Krzysztof Supowicz – LKK Drzewica – 

kajakarstwo.

Brzeski – lekkoatleta ULKS Talex Borysław 
Borzytuchom, Kamil Gradek – kolarstwo 
szosowe GKS Cartusia Kartuzy, Tomasz 
Klunder – żeglarz LKS Charzykowy, Marta 
Kąkol – lekkoatletka GKS LZS w Luzinie, 
Rafał Kownatke – lekkoatleta LKS Ziemia 

Pucka, Katarzyna Lisewska – podnosze-
nie ciężarów ULKS Rzemieślnik Malbork, 
Maciej Łańcucki – kajakarz MKS Polstyr 
Człuchów, Michał Łubniewski – kajakarz 
LKS Piast Człuchów, Edgar Melkumov 
– zapasy, styl klasyczny, GKS Cartusia 

Kartuzy, Andżelika Przybylska – lekkoatlet-
ka LKS Rodło Kwidzyń, Mirosław Płotka 
– kolarstwo szosowe i MTB, MLKS Baszta 
Bytów, Patryk Sokół – kajakarz LKS Piast 
Człuchów, Andrzej Rogiewicz – lekkoatleta 
Zantyr Sztum, Jerzy Stosik – podnosze-
nie ciężarów LKS Nadwiślanin Kwidzyń, 
Grzegorz Wanke – zapasy klasyczne ZKS 
LZS Miastko. Nagrody wręczyli prezes PZ 
LZS w Gdańsku Bogdan Dombrowski 
oraz wiceprzewodniczący Sejmiku woj. 
Pomorskiego, Dariusz Męczykowski.

Następnie wyróżnieni zostali najlepsi tre-
nerzy, a wśród nich Jarosław Ścigała (tre-
ner lekkiej atletyki ULKS Talex Borysław 
Borzytuchom) i Jerzy Opara (trener kaja-
karstwa LZS Piast Człuchów), którzy zajęli 
w plebiscycie dwa równorzędne I miejsca. 

Kapituła plebiscytu doceniając osiągnię-
te sukcesy młodych sportowców przyznała 
także wyróżnienia w kat. „Talent Sportowy 
2010 roku”. Nagrodzono najaktywniejsze 
kluby oraz imprezy sportowo-rekreacyj-
ne. W kategorii najaktywniejsze Gminne 
Zrzeszenia LZS wyróżniono gminy: Puck, 

Skarszewy, Człuchów, Trąbki Wielki i gospo-
darzy z Lini. Przyznano także wyróżnienia 
„Przyjaciel Sportu Wiejskiego” – otrzymało 
je liczne grono wójtów, działaczy, sponso-
rów i trenerów. 

Uhonorowano również dwóch panów 
Janów Trofimowiczów – seniora i juniora 
w kategorii „Rodzinna Sportowa Sztafeta 
Pokoleń LZS" – która działa nieprzerwanie 
od 1965 roku.

Ostatnim punktem oficjalnych obcho-
dów było gromkie sto lat i bukiet kwiatów 
dla Danuty Janczak, która jest „cichym 
aniołem” pomorskiego LZS i od ponad 40 
lat prowadzi biuro i współorganizuje szereg 
imprez sportowych w województwie.

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS

Najlepsi sportowcy i trenerzy Pomorza

Pomorskie

Podsumowanie 2010 roku

Łódzkie 
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35 lat WLKS Sie dl ce – Iganie Nowe

1 lu ty 1976 to nie zwy kle waż na da ta 
w hi sto rii sie dlec kie go spor tu. Te go dnia 

od by ło się w Sie dl cach ze bra nie za ło ży ciel-
skie no we go klu bu spor to we go. Do spo-
tka nia do szło z ini cja ty wy dwóch osób – 
wiel kich mi ło śni ków pod no sze nia cię ża rów 
– Mar ka Kom pol ta, by łe go sztan gi sty, pra-
cow ni ka Ra dy Po wia to wej Zrze sze nia LZS 
i Zyg mun ta Wie lo gór skie go, se kre ta rza 
w Ra dzie Wo je wódz kiej Zrze sze nia. Obaj 

pra co wa li w struk tu rach LZS więc klub z 
sek cją pod no sze nia cię ża rów przy jął na zwę 
Lu do wy Klub Spor to wy Sie dl ce, któ ra trzy 
la ta póź niej zmie nio na zo sta ła na Wo je-
wódz ki Lu do wy Klub Spor to wy, a w 2005 
roku dołożono człon Iganie Nowe. 

Nikt wte dy w Sie dl cach nie przypusz czał, 
że zo sta ły wła śnie po ło żo ne pod wa li ny pod 
bu do wę jed ne go z naj więk szych i naj sil-
niej szych w przy szło ści klu bów spor to wych  
w Pol sce. Po 35 la tach od za ło że nia WLKS w 
kla sy fi ka cji Pol skiej Fe de ra cji Spor tu Mło-
dzie żo we go w 2005 ro ku za jął 18. miej sce, 
w 2008 upla so wał się na 12. miej scu, w 
ubiegłym rok na 19. 

Wśród wy cho wan ków klu bu jest li czą ca 
kil ka dzie siąt na zwisk ple ja da re kor dzi stów 
oraz me da li stów kra jo wych i za gra nicz-
nych za wo dów naj wyż szej ran gi. Star tu ją-
cy mi w bar wach WLKS Sie dl ce olim pij ka mi 
by ły Alek san dra Klej now ska (dwu krot-
nie), Dominika Misterska, Li dia Cho jec ka 
Re na ta Ka te wicz, a po odej ściu do in ne go 
klu bu tak że Ro bert Do łę ga. In ni zna ni 
me da li ści mi strzostw świa ta i Eu ro py czy 
re pre zen tan ci Pol ski to: Ma rze na Wy soc-
ka, Do ro ta Wojt czak, Alek san dra De reń, 
Grze gorz Bał ko wiec, Ry szard Ciu pa, Mar-
cin Do łę ga, Aga ta Mi ka, To masz Wci słak, 
Mag da le na Ja ciuk, Se ba stian Wa ga, Mal-
wi na Ro wiń ska, Ka ta rzy na Za lew ska. 

W klu bie pra cu ją wy bit ni tre ne-
rzy. Nie któ rzy z nich – jak Ry szard Soć-
ko, Ja nusz Ma cie jew ski, Da nu ta Soć-

ko – by li lub są tre ne ra mi re pre zen ta cji 
Pol ski, a in ni, jak Ka zi mierz Ol szew ski 
i Wła dy sław Świę to chow ski do pro wa dzi li 
do ka dry na ro do wej za wod ni ków, któ rzy 
zdo by wa li me da le. 

Po cząt ki wca le nie by ły ła twe. Pierw szy 
za rząd klu bu, na cze le któ re go stał Eu ge-
niusz Try buch star to wał bez żad ne go za ple-
cza ma te rial ne go i lo ka lo we go, a pierw sze 
100 zło tych na kon to ban ko we klu bu z wła-
snej kie sze ni wpła cił Ma rek Kom polt. 

Jesienią 1976 roku prac w klubie rozpo-
czął Ryszard Soćko.

Pierw szy me dal w hi sto rii klu bu, zło ty,  
na mi strzo stwach Pol ski ju nio rów młod-
szych w 1978 ro ku zdo był w dwu bo ju wa gi 
lek kiej Mi ro sław Ko mar. 

Je sie nią 1979 ro ku po wsta je w klu bie sek-
cja lek ko atle tycz na, a kie row ni kiem klu bu 
(po tem dy rek to rem) zo sta je Ste fan Dłu-
gosz. W 1980 ro ku przy WLKS po wsta-
je Ośro dek Szko le nia Olim pij skie go w 
pod no sze niu cię ża rów męż czyzn, a Adam 
Śledź (ju nior młod szy) zdo by wa pierw-
szy me dal w lek kiej atle ty ce. Je sie nią 1985 
ro ku w klu bie po wsta je sek cja za pa śni cza, 
utwo rzo na przez tre ne ra 
An drze ja Sit ni ka. W 1988 
ro ku w sek cji lek ko atle-
tycz nej pra cę roz po czy-
na tre ner Ja nusz Ma cie-
jew ski, od kryw ca ta len tu 
Li dii Cho jec kiej. W 1993 
ro ku pierw szy me dal  
i to od ra zu zło ty, na ME do 
lat 16 zdo był To masz Wci-
słak. W 1994 ro ku Li dia 
Cho jec ka pod czas ha lo-
wych MP ju nio rek młod-
szych zdo by wa pierw szy 
w ka rie rze zło ty me dal (na 
1000 m) – ta wy bit na lek-
ko atlet ka, star tu ją ca w bar wach WLKS do 
2000 ro ku, zdo by ła dla klu bu 36 me da li. W 
1994 ro ku pre ze sem klu bu zo sta je dr Jan 
Bor kow ski. W 1996 ro ku Re na ta Ka te wicz 
zo sta je pierw szą w hi sto rii klu bu olim pij-
ką. W 1997 ro ku Li dia Cho jec ka zdo by wa 

brą zo wy me dal na HMŚ se nio rek w bie gu 
na 1500 m., a PZPC po wo łu je przy WLKS 
Sie dl ce Ośro dek Szko le nia Olim pij skie go  
w pod no sze niu cię ża rów ko biet, któ ry 
sku pia naj lep sze pol skie za wod nicz ki przy-
go to wu ją ce się do Olim pia dy w Syd ney.  
W 1998 ro ku klub prze no si się do no wo 
zbu do wa nej ha li spor to wej z si łow nią przy 
ul. Ka zi mie rzow skiej. W 1999 ro ku pra cę  
w sek cji za pa śni czej roz po czy na tre ner 
Wła dy sław Świę to chow ski. 

W 2000 ro ku tre nu ją ca w sie dlec kim 
ośrod ku Aga ta Wró bel zdo by wa srebr ny 
me dal olim pij ski i usta na wia trzy re kor dy 
świa ta. W paź dzier ni ku 2001 roku Alek san-
dra Klej now ska zdo by wa dla Pol ski pierw-
szy zło ty me dal na MŚ se nio rek. W 2004 
ro ku za wod nicz ką WLKS zo sta je Do mi ni ka 
Mi ster ska, i w tym sa mym ro ku na po mo ście 
w Ki jo wie zo sta je wicemi strzy nią Eu ro py,  
a Aleksandra Klejnowska mi strzy nią.  
Pre ze sem klu bu zo sta je Szcze pan Wasz czuk. 

Na olim pia dzie w Pe ki nie (2008) Klej-
now ska za ję ła 6. miej sce. Mi ster ska by ła 
11. Przed olim pia dą, we Wło szech, od by-
wa ły się Mi strzo stwa Eu ro py. Tu taj Klej-

now ska spi sa ła się zna ko-
mi cie, zdo by wa jąc ty tuł 
mi strzow ski. Swój kolejny 
medal, tym razem brązo-
wy Klejnowska zdobyła 
na ME w Kazaniu w tym 
roku. Ale pojawiają się też 
nowe gwiazdy – Martyna 
Mędza, która w 2009 roku 
zdobywa w Izraelu tytuł 
mistrzyni Europy do lat 17, 
Joanna Gryczka, brązowa 
medalistka MP seniorek, 
Marcela Urda, mistrzyni 
Polski juniorek do lat 20, 
czy lekkoatleci Katarzyna 

Piskorz i Łukasz Prokopczuk.
W maju 2010 roku prezesem klubu zosta-

je Jan Hawrylewicz.

Ży czy my klu bo wi dal szych suk ce sów  
i wo rów me da li

Martyna Mędza

Katarzyna Piskorz

Jeden z najlepszych klubów naszego Zrzeszenia – WLKS Siedlce Iganie Nowe – obchodzi 35-lecie swojego istnienia. I swój jubileusz 
zamierza obchodzić przez cały rok, organizując najlepiej jak potrafi liczne imprezy sportowe. A jak to się zaczęło?

W wieku 64 lat, 9 maja br., zmarł Prezes WLKS Siedlce Iganie Nowe Jan 
Hawrylewicz. Był również prezesem Warszawsko-Mazowieckiej Federacji 
Sportu oraz prezesem Mazowieckiego Okręgowego Związku Podnoszenia 
Ciężarów. Od kilkunastu miesięcy dzielnie walczył z nieuleczalną, jak się 
okazało, chorobą. Mimo problemów zdrowotnych, intensywnie zabiegał o 

wsparcie finansowe rozpoczętej przez WLKS poważnej inwestycji. Pogrzeb odbył się 13 
maja w Siedlcach. Rada Główna Krajowego Zrzeszenia LZS składa najgłębsze wyrazy 
współczucia rodzinie i pozostałym bliskim zmarłego.



Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  
zaprasza na:

Ogólnopolskie Rodzinne Rozgrywki Sportowe LZS
Poddąbie 02-05. 06

55. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Orlików”  
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. Płk. Skopenki 
31.05–4.06

27. Ogólnopolski Turniej Chłopców  
 „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza
24.06–30.06 Słubice

11. Ogólnopolski Turniej Dziewcząt  
„Piłkarska Kadra Czeka” 
24.06–30.06 Grudziądz

53. Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę” 
29.05–3.06 Augustów

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym
Juniorzy – 27.05–29.05 Dobczyce 
Juniorki – 27.05–29.05 Darłowo 
Mężczyźni – 17–19.06 Raszków

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce 
10–12.06 Słubice

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie MTB 
26.06 Nowy Sącz

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie 
29–30.06 Zamość

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

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


