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Krajowe Zrzeszenie LZS przyłączyło 
się do ogólnopolskiej pomocy powo-

dzianom. W okresie wakacji zorganizuje, 
sfinansowane przez MSiT, 4 obozy o cha-
rakterze sportowym dla 153 dzieci i mło-
dzieży z terenów objętych powodzią. I tak 
od 5 do 18 lipca w Poznaniu przebywać 

będą dzieci z woj. świętokrzyskiego, a w 
Łęknie k/Zaniemyśla (woj. wielkopolskie) 
z woj. opolskiego. Z kolei od 19 lipca do 1 
sierpnia w Ręcznie (woj. łódzkie) wakacje 
spędzą dzieci z woj. lubelskiego, a od 16 
do 26 sierpnia Mielno (woj. zachodniopo-
morskie) gościć będzie dzieci i młodzież z 

województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy mają zapewnioną opiekę 

wychowawczą oraz medyczną, atrakcyjny 
program sportowy i kulturalny (wyciecz-
ki, basen, kino) a także „wyprawkę” w 
postaci np. obuwia sportowego, dresu w 
kwocie 120 zł każdy. 

Do 31 maja 2010 Prezydium RG KZ 
LZS odbyło 4 posiedzenia. 3 lutego 

zatwierdziło listy organizatorów imprez 
odbywających się w ramach programu 
„Organizator sportu dzieci i młodzieży w 
środowisku wiejskim” na rok 2010. 

26 marca zapoznało się z wynikami 
otwartych konkursów ofert – zadań dla 
Krajowego Zrzeszenia LZS w 2010 roku, 
przyjęło bilans KZ LZS za 2009 rok, przy-
jęło plan finansowy KZ LZS na 2010 r. 

28 kwietnia prezydium obradowa-
ło na wyjeździe. Miejscem obrad był 
Toruń. Rozpatrzyło wnioski z posiedze-

nia Komisji Sport do regulaminu XIII 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Kielcach. 
Zapoznało się z realizacją zadań bieżą-
cych oraz z propozycją firmy „Colloseum 
Marketing Sport” dotyczącą plebiscytu 
na 10 najlepszych sportowców i trenerów 
Zrzeszenia LZS. Zostało poinformowane 
o zadaniach dodatkowych LZS w 2010 
roku. W punkcie – sprawy różne, oma-
wiało propozycję odbycia posiedzenia 
wyjazdowego RG KZ LZS w Zamościu 
oraz dyskutowało o wolontariacie.

31 maja prezydium odbyło się w Łucku. 
Zatwierdziło regulamin plebiscytu na 

10 najlepszych sportowców i trenerów 
LZS oraz 5 nadziei olimpijskich, przyjęło 
także regulamin pracy powołanej kapituły 
wyżej wymienionego plebiscytu. 

Ponadto przedstawiono informa-
cję o rozstrzygnięciach Prezydium RG 
KZ LZS z 28 kwietnia oraz Komisji 
Upowszechniania RG KZ LZS z 6 maja 
dotyczącą ofert na dodatkowe zadanie 
pod nazwą „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu w środowisku wiejskim” 
– imprezy masowe w ramach zadania 
„Sport dla Wszystkich”.

W tym roku gospodarzami XVI 
OOM w Sportach Halowych było 

województwo mazowieckie. Patronat 
nad olimpiadą objął wicepremier Wal
de mar Pawlak, a na czele Komitetu 
Ho no rowego stanął marszałek Adam 
Struzik. Otwarcie olimpiady nastąpiło 
28 kwietnia w Otrębusach, a zakończe
nie odbyło się 9 maja w Ciechanowie. 
W programie OMM było 18 dyscyplin. 
Zawodników gościło 16 miast woje-
wództwa mazowieckiego. W olimpiadzie 
wystartowało ok. 3300 sportowców z 
707 klubów z 16 województw. Najwięcej 
medali zdobyli zawodnicy z woj. mazo-
wieckiego – 116, drugie miejsce w klasyfi-
kacji medalowej wywalczyło woj. wielko-
polskie, a trzecie woj. śląskie. Klasyfikację 
punktową wygrało również woj. mazo-
wieckie, przed śląskim i wielkopolskim. 
Wśród klubów najlepszy był AZS-AWF 
Poznań. Najlepszym klubem elzetesow

skim okazał się Sobieski Poznań – 10 
miejsce. W drugiej dziesiątce znalazły 
się także: Cement Gryf Chełm – 11 
pozycja, WLKS Siedlce Iganie Nowe – 
19, Mazovia Ciechanów –20. 

W programie olimpiady było kilka dys-
cyplin, w których jesteśmy „potentatami”. 
Jako sobie poradziliśmy? W podnosze-
niu ciężarów kobiet na 22 sklasyfikowane 
kluby trzy pierwsze miejsca zajęli nasi 
przedstawiciele – 1. WLKS Siedlce Iganie 
Nowe, 2. Mazovia Ciechanów, 3. UOLKA 
Ostrów Mazowiecka. Wśród mężczyzn 
na 49 klubów dwa pierwsze miejsca zajęły 
– 1. Mazovia Ciechanów, 2. LUKS Gryf 
Bujny. 

Najlepszym klubem w taekwondo 
IFT okazał się Lotos Jabłonna, a ULKST 
Borne Sulinowo – taekwondo olimpijskie 
– uplasował się na 7 pozycji. 

W tenisie stołowym pierwsze miejsce 
zajął GLKS Nadarzyn, a szóste MLKS 

Ostródzianka Ostróda. 
W zapasach w stylu klasycznym na 51 

klubów – dwa pierwsze to AKS Piotrków 
Trybunalski i Agros Żary. W stylu wol-
nym wśród kobiet trzy najlepsze kluby 
to: 1. Cement Gryf Chełm, 2. Sobieski 
Poznań, 3. WLKS Siedlce Iganie Nowe 
(sklasyfikowano 41 klubów), wśród 
panów – 1. Mazovia Teresin, 6. Ceramik 
Krotoszyn (startowało 59 klubów).

Warto jeszcze przypomnieć, że w marcu 
w Chorzowie odbyła się OOM w biegach 
przełajowych. Wystartowały 52 kluby. 
Pierwsze miejsce zajął Agros Żary, drugie 
WLKS Siedlce Iganie Nowe, a piąte LLKS 
Osowa Sień. 

Przed nami olimpiada w sportach let-
nich, która odbędzie się na terenie woj. 
lubuskiego w dniach 4 lipiec – 22 sierpień. 
W programie są 23 dyscypliny sportowe.

Liczymy na udane starty naszych 
zawodników.

Krajowe Zrzeszenie LZS powodzianom

Z prac Prezydium RG KZ LZS

XVI Ogólnopolska Olimpiada  
Młodzieży w Sportach Halowych 

Mazowsze 2010
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Głównym celem spotkania było przed-
stawienie rozwoju wolontariatu spor-

towego jako ważnego obszaru działań Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki zgodnie z 
zaleceniami „Białej Księgi na temat sportu” 
oraz „Strategii rozwoju sportu w Polsce do 
roku 2015”. Zainteresowanie ministerstwa 
wolontariatem wynika, także z dwóch in-
nych faktów – Rada Unii Europejskiej 2011 
rok ustanowiła Europejskim Rokiem Wo-
lontariatu, a ponieważ 1 lipca Polska obej-
mie przewodnictwo w Radzie UE, nasz kraj 
będzie m.in. odpowiedzialny za organizację 
spotkań unijnych, w tym spotkania eksperc-
kiego poświęconego tematyce wolontariatu 
sportowego w krajach UE.

Podczas konferencji zaprezentowane zo-
stały m.in. rekomendacje wypracowane 
przez Grupę Wolontariat 2012+, doświad-
czenia organizacji pozarządowych dzia-
łających na rzecz rozwoju wolontariatu 
zmierzające do zbudowania szerokiej sieci 
współpracy pomiędzy organizacjami i in-
stytucjami różnych szczebli i sektorów po-
zwalające na efektywne dzielenie się wiedzą 
i wpieranie najlepszych praktyk w tej dzie-
dzinie. Swój wkład w przygotowanie tych 
rekomendacji miało także nasze Zrzeszenie 
– od początku tego roku nasi przedstawicie-
le pracowali w jednej z grup dyskusyjnych. 

W rekomendacjach przedstawiono listę 
barier uniemożliwiających rozwój wolonta-
riatu sportowego oraz propozycję ich likwi-
dacji. W pracy grupy, wolontariat sportowy 
rozumiany jest jako dobrowolna, nieodpłat-
na praca na rzecz organizacji sportowych 
oraz instytucji organizujących imprezy 
sportowe. Ważny jest wolontariat akcyjny, 
ale najważniejszy wolontariat stały, czyli sys-
tematycznie prowadzony na rzecz wybranej 
organizacji. Wszyscy prelegenci i dyskutanci 
podkreślali, że w zasadzie nie istnieje pro-
blem akcyjnego wolontariatu sportowego, że 
duże masowe i znane imprezy jak mistrzo-
stwa świata, Europy czy WOŚP nie mają 
problemu z naborem wolontariuszy. Dla 
wielu organizacji problemem jest wolonta-
riat stały. Zauważano, że choć wolontariusze 
pracują nieodpłatnie to jednak organizacje 
z nich korzystające muszą liczyć się z kosz-
tami. Jako przykład podano, że Niemcy na 
jednego wolontariusza pracującego przy ob-
słudze poprzednich mistrzostw Europy wy-
dali 1100 euro.

Niestety u nas świadomość tego, że wo-
lontariusz kosztuje, często nie dociera do 
instytucji, samorządów lokalnych czy pry-
watnych sponsorów udzielających wsparcia 
organizacją pozarządowym.

W swoim wystąpieniu minister Adam 
Giersz stwierdził, że przyjęta już przez Sejm, 
ale jeszcze nie podpisana przez prezydenta, 
ustawa o sporcie pomoże zlikwidować nie-
które bariery rozwoju wolontariatu sporto-
wego wskazane w rekomendacjach Grupy 
Wolontariat 2012+. Uwalnia ona bowiem 
organizacje pozarządowe od niektórych 
obowiązujących jeszcze ingerencji państwa. 
Wprowadza też nowe zasady traktowania 
zawodu trenera i instruktora, co zdaniem 
ministra wspomoże rozwój wolontariatu 
społecznego (w następnym numerze przed-
stawimy najważniejsze punkty tej ustawy). 

Prelegenci w swoich wystąpieniach pod-
kreślali, że organizacje sportowe są najlicz-
niejszą grupą trzeciego sektora (organizacje 
pozarządowe) w Polsce. Jest ich około 18 ty-
sięcy, stanowią więc 40% ogółu wszystkich 
organizacji w tym sektorze, przy czym 40% z 
nich zlokalizowanych jest na wsi i w małych 
miasteczkach, tylko 25% funkcjonuje w sto-
licach województw i Warszawie. W dużych 
miastach więcej jest organizacji pozarządo-
wych zajmujących się takimi dziedzinami 
jak zdrowie, edukacja czy kultura. Organi-
zacje sportowe są również najstarsze. 25% z 
nich powstało przed 1989 rokiem. 

A teraz lista barier jakie Grupa Wolonta-
riat 2012+ przedstawiła na konferencji:

1. Brak pogłębionej diagnozy dotyczącej 
zjawiska wolontariatu sportowego w 
Polsce, co uniemożliwia prowadzenie 
polityki społecznej dostosowanej do 
rzeczywistych potrzeb.

2. Niedostateczna wiedza o wolontaria-
cie wśród organizacji sportowych, co 
sprawia, że nie jest on traktowany jako 
zasób pozwalający na rozwój tychże or-
ganizacji.

3. Ograniczona współpraca międzysekto-
rowa i międzybranżowa pomiędzy or-
ganizacjami pozarządowymi.

W rekomendacjach skierowanych do 
administracji rządowej i lokalnej jest wiele 
punktów pod, którymi możemy się spokoj-
nie podpisać. Do nich należą przede wszyst-
kim, te które mówią o stosowaniu stałego 
i transparentnego systemu konsultowania 

podejmowanych decyzji dotyczących wo-
lontariatu sportowego z przedstawicielami 
organizacji sportowych oraz te, które mówią 
o włączeniu tych organizacji do europejskiej 
sieci, co wiąże się z problemem opłacania 
składek. W Europie istnieje wiele znakomi-
tych i od lat dobrze funkcjonujących orga-
nizacji opartych o wolontariat sportowy, nie 
musimy więc wyważać „otwartych drzwi”, 
możemy się uczyć od innych. Choćby od 
Brytyjczyków. My przygotowując się do 
EURO 2012, a oni do Olimpiady w 2012 
roku jednym z priorytetów społecznych 
uczyniliśmy przecież wzrost liczby wolonta-
riuszy. Wydaje się, że wiele rozwiązań zasto-

sowanych w Wielkiej Brytanii może posłu-
żyć nam jako inspiracja. Bo pamiętajmy, że 
pewnych wzorców działania czy zachowań 
nie da się tak po prostu automatycznie prze-
nieść. Ktoś powie, że to o czym dyskutowa-
no w ministerstwie nas na razie nie dotyczy. 
Pewnie tak jest, ale warto mieć oczy szeroko 
otwarte, patrzeć co robią inni, bo każda or-
ganizacja sportowa ma swoją specyfikę. Ale 
są tam punkty, które i nas dotyczą, jak choć-
by dofinansowania zadań, których głównym 
celem jest rozwój wolontariatu sportowego, 
organizowanie szkoleń dotyczących poszu-
kiwania wsparcia z UE na działalność spor-
tową, czy angażowanie koordynatorów wo-
lontariatu w organizacjach sportowych płat-
nych przez samorząd lub budżet państwa.

Do innych problemów poruszonych na 
konferencji będziemy wracać w kolejnych 
numerach.

P.S. Na stronie internetowej MSiT widnieje 
zaproszenie KE do składania wniosków o do-
finansowanie projektów z zakresu sportu. Ini-
cjatywy mogą dotyczyć walki z dopingiem, za-
pobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez 
sport lub promocji wolontariatu w sporcie. 
Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2010.

Konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Wolontariat sportowy

22 czerwca br. w Centrum Olimpijskim PKOl odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencja na te
mat „Wolontariat sportowy – szansą na rozwój aktywności i spójności społecznej”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister sportu 
i turystyki Adam Giersz, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ryszard Stachurski, prezes Polskiego Komitetu Olim
pijskiego Andrzej Kraśnicki, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof 
Więckiewicz, przedstawiciele spółek PL.2012 i EURO 2012 Polska, samorządów terytorialnych, pozarządowych organizacji sporto
wych.  Byliśmy także i my, czyli przedstawiciele Krajowego Zrzeszenia LZS. W sumie ponad 170 osób.
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W dniach 5-6 czerwca w Darłowie 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS w Kolarstwie Szosowym juniorek i 
juniorek młodszych oraz V seria Pucharu 
Polski. Wśród klubów mistrzem Polski LZS 
został KROSS Ziemia Darłowska a w klasy-
fikacji województw zwyciężyło zachodnio-
pomorskie. Startowało 16 klubów z 10 woje-

wództw. Organizatorami mistrzostw byli 
m.in. Urząd Miasta Darłowo, Klub Kolarski 
Kross Ziemia Darłowska, Zachodnio-
pomorskie Zrzeszenie LZS.

Zawodniczkom medale i dyplomy wrę-
czali m.in.: Jan Krawczuk, wicemarsza-
łek woj. zachodniopomorskiego, Helena 
Koziej, dyrektor biura KZ LZS i Stanisław 
Kopeć, zastępca przewodniczącego KZ LZS.

Juniorki – jazda na czas
1.  Małgorzata Piotrowska – Ogniwo 

Boxmet Dzierżoniów 
2.  Daria Fabiszak – Kross Ziemia 

Darłowska
3.  Justyna Mazur – Kross Ziemia 

Darłowska
Juniorki młodsze – jazda na czas
1.  Łucja Pietrzak – Koźminianka 

Koźminek 
2. Alicja Ratajczak – Jedynka Kórnik 
3.  Katarzyna Niewiadoma – WLKS 

Krakus bbc Czaja Kraków 

Juniorki start wspólny
1.  Monika Kopińska – Warmia Styropol 

Biskupiec
2.  Daria Fabiszak – Kross Ziemia 

Darłowska
3.  Małgorzata Piotrowska – Ogniwo 

Boxmet Dzierżoniów
Juniorki młodsze – start wspólny
1.  Łucja Pietrzak – Koźminianka 

Koźminek
2.  Katarzyna Niewiadoma – WLKS 

Krakus bbc Czaja Kraków
3. Alicja Ratajczak – Jedynka Kórnik
Punktacja klubowa
1. Kross Ziemia Darłowska 
2. Jedynka Kórnik 
3. Ogniwo Boxmet Dzierzoniów 
Trenerami klubu KROSS Ziemia Dar łow-

W dniach 28-30 maja w Dobczycach 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów 
„Złote Koło”. To był ciężki dwuetapowy 
wyścig składający się z jazdy na czas pod 
górę (3800 m) oraz etapu po trudnym górzy-
stym terenie o długości 111 km, prowadzący 
po pięknym terenie gminy Raciechowice. 
Wystartowało 62 zawodników z 10 klubów. 

Mistrzem Zrzeszenia w jeździe na czas 
został Mateusz Trepkowski z ALKS Stal 
Ocetix Grudziądz, wyścig ze startu wspól-
nego wygrał Grzegorz Haba z KS Pogoń 

Mostostal Puławy. Najlepszą drużyną okazał 
się ALKS Stal Ocetix Grudziądz. Podopieczni 
trenera Ireneusza Sieczkowskiego pokonali 
Basztę Golczewo oraz TKK Pacific Toruń. 
Najlepszym „góralem” wyścigu został To 
masz Kudelski, zaś Rafał Jeziorski okazał 
się najlepszym sprinterem. 

Szczególne podziękowania należą 
się lokalnym władzom, w tym Markowi 
Gabzdylowi, wójtowi gm. Raciechowice, 
że mimo iż tereny te nawiedziła powódź, 
dołożyli wszelkich starań by mistrzostwa 
dobrze zorganizować. Zmagania zawod-
ników obserwowała m.in. Helena Koziej, 
dyrektor biura KZ LZS.

Jazda na czas:
1.  Mateusz Trepkowski – ALKS Stal 

Ocetix Grudziądz, 

2.  Dominik Oborski – LKS Baszta  
Golczewo 

3.  Grzegorz Haba – KS Pogoń Mostostal 
Puławy 

Jazda ze startu wspólnego:
1.  Grzegorz Haba – KS Pogoń Mostostal 

Puławy 
2. Damian Kotyla – ULKS Pajeczno 
3.  Paweł Kister – KS Pogoń Mostostal 

Puławy
Klasyfikacja drużynowa
1. ALKS Stal Ocetix Grudziądz 
2. LKS Baszta Golczewo 
3. TKK Pacific SMS Toruń 
Klasyfikacja województw
1.  łódzkie, 
2. kujawsko-pomorskie 
3. zachodniopomorskie

 Darłowo 2010
kolarstwo szosowe

W maju i czerwcu w naszym Zrzeszeniu kolejni zawodnicy w różnych dyscyplinach sportowych walczyli o tytuły mistrzowskie. 
Odbyły się więc mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów do lat 18 i 20, w kolarstwie szosowym juniorek młodszych i juniorek, 
w kolarstwie szosowym juniorów, w lekkiej atletyce oraz w tenisie stołowym. 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.

kolarstwo szosowe

 Dobczyce 2010

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
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W dniach 26-27 czerwca Strzelce Kra-
jeńskie gościły kolarzy szosowych. 

Odbyły się tu Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w kategorii junior młodszy. Młodzi kolarze 
najpierw przystąpili do jazdy indywidual-
nej na czas, na trasie 10 km w Dobiegnie-
wie. Wystartowało 46 zawodników z 7 
klubów, reprezentujących 5 województw. 
Najszybszy był Wojciech Sykała, który ten 
dystans przejechał w czasie 13:17,06 (śred-
nia prędkość 45,2 km/h). Do wyścigu ze 
startu wspólnego wystartowało 55 kolarzy, 

w trakcie jazdy wycofało się 3, a zwycięzcą 
został Piotr Skrzeszewski. Zawodnicy ry-
walizowali na trasie: Strzelce Krajeńskie-
Bronowice-Sokólsko-Bobrówko-Lubicz-
Lipie Góry-Czyżewo-Strzelce Krajeńskie 
liczącej 76,8 km.

Organizatorami mistrzostw byli: MSiT, 

KZ LZS, Lubuskie Zrzeszenie LZS, LKS 
POM Strzelce Krajeńskie, Urząd Miasta 
Strzelce Krajeńskie, Urząd Miasta i Gmi-
ny Dobiegniew. Medale i dyplomy wręczał 
zawodnikom m.in. Wacław Hurko, wice-
przewodniczący KZ LZS.

Jazda indywidualna na czas:
1.  Wojciech Sykała GKS Tarnovia Tarno-

wo Podgórne
2.  Szymon Rekita LKK Styropol Warmia 

Biskupiec

3.  Tomasz Mickiewicz LKS Ogniwo Bo-
xmet Dzierżoniów

Wyścig ze startu wspólnego:
1.  Piotr Skrzeszewski LKK Styropol War-

mia Biskupiec
2.  Jakub Pytka Górnik Wałbrzych ZS St. 

Bogaczowice

3.  Wojciech Szyniec LKS POM Strzelce 
Krajeńskie

Punktacja klubowa:
1. GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
2. LKK Styropol Warmia Biskupiec
3. Górnik Wałbrzych ZS St. Bogaczowce
4. LKS POM Strzelce Krajeńskie
5. LKS Ogniwo Boxmet Dzierżoniów
6. LKS Trasa Zielona Góra
7. WLKS Krakus bbc Czajka Kraków
Punktacja województw: 1. dolnośląskie, 

2. wielkopolskie, 3. warmińsko-mazurskie, 
4. lubuskie, 5. małopolskie.

ska są Marcin Adamów i Artur Szarycz. 
W klubie trenuje 20 zawodniczek. 

Punktacja województw
1. zachodniopomorskie 
2. wielkopolskie 
3. dolnośląskie
Zawody były ze wszech miar udane. 

Dobrze zorganizowane. Ale przede wszyst-
kim zawodniczki zaprezentowały świetną 
formę, co zaprocentowało wynikami, jakie 
uzyskały w kolejnych startach. 

Dwa tygodnie później odbyły się Mis-
trzostwa Polski juniorek na szosie w 
Golczewie. Mistrzynią Polski na 2010 rok 

została Sabina Napieralska Kross Ziemia 
Darłowska – to jej największy sukces w 
karierze. Trzecie miejsce zajęła Paula 
Fronczak Jedynka Limaro Kórnik. W jeź-
dzie na czas na dystansie 16 km srebr-
ny medal zdobyła Małgorzata Piotrowska 
Ogniwo Boxmet Dzierżoniów, a brązowy 
wywalczyła Daria Fabiszak z Krossa.

Trzeba też pochwalić inną zawodniczkę 
reprezentującą LZS-owski klub – Katarzyna 
Pawłowska – Jedynka Limaro Kórnik – 
świetnie spisała się w mistrzostwach Polski 
(26 czerwiec Masłowo), zajmując trzecie 
miejsce wśród orliczek w wyścigu ze startu 

wspólnego. Gratulujemy zawodniczkom tak 
już udanego sezonu.

Fot. @Paweł Krygier/Kolarski.pl

Strzelce Krajeńskie 2010
kolarstwo szosowe
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W dniach 1213 czerwca w Zamościu 
odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 

LZS w Lekkiej Atletyce. Na stadio
nie zamojskiego OSiRu rywalizowało 
ponad 750 zawodniczek i zawodników, 
w tym uczestnicy igrzysk olimpijskich, 
mistrzostw świata i Europy. Organizatorami 
mistrzostw byli: Ministerstwo Sportu i 
Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, Urząd 
Marszałkowski w Lublinie, Urząd Miasta 
Zamość, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w 
Lublinie, KS Agros Zamość, OSiR Zamość. 
Zmaganiom lekkoatletów przyglądali się 
i medale wręczali m.in. Wacław Hurko, 
wiceprezes KZ LZS, Arkadiusz Bratkowski, 
członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie, Iwona Stoczyńska, wiceprezy-
dent Zamościa. 

O medale i tytuły mistrzowskie walczyli 
juniorzy/juniorki i juniorzy młodsi/junior-
ki młodsze. Startowali też młodzieżowcy i 
seniorzy.

W y n i k i  –  m ę ż c z y ź n i
Bieg na 100 m juniorów wygrał Mateusz 

Biegajło z MKS Żak Biała Podlaska wyni-
kiem 10.88, wśród juniorów młodszych naj-
lepszy był Błażej Helbik z LKS Pszczyna 
– 11.09. Najlepszy wynik wśród juniorów 
10.84 w eliminacjach uzyskał Hubert Dunin 
Borkowski z CWKS Vęgoria Węgorzewo, 
który w finale był czwarty. Wśród juniorów 
młodszych najlepszy wynik uzyskał Tomasz 
Majak z LUKS Hańcza Suwałki 10.98 – w 
finale był drugi, reprezentant Suwałk zdo-
był za to tytuł mistrza Polski LZS w biegu 
na 200 m. Wśród mężczyzn najlepszy był 
Michał Derus z MLUKS Tarnów, który 

wygrał z wynikiem 11.08. On też wygrał 
bieg na 200 m w swojej kategorii – wynik 
22.51. Wśród juniorów na 200 m najlepszy 
był Adrian Silwanowicz. 

Mistrzem Polski LZS juniorów w biegu 
na 400 m został Marcin Londzin z LUKS 
Zabrzeg – wynik 48.74 (rekord życiowy), 
wśród juniorów młodszych najlepszy był 
Piotr Szydeł z LKS Olimpic Szczecin – 
wynik 49.81 (rekord życiowy), męż-
czyźni – Mateusz Podawca LKS Omega 
Kleszczów – 49.02, który wyprzedził Pawła 
Czapiewskiego z LKS Lubusz Słubice 
(49.07). Ten zaś wygrał bieg na 800 m z 
czasem – 1.50.86. Wśród juniorów na 800 
m najlepszy był Bartosz Kowalczyk PLKS 
Gwda Piła – 1.53.59, a juniorów młodszych 
Patryk Wróbel MULKS Juvenia Głuchołazy 
z rekordem życiowym – 1.55.74.

Bieg na 3000 m mężczyzn wygrał Mateusz 
Zubrzycki LLKS Osowa Sień, wśród junio-
rów najlepszy był Bartosz Gorczyca ULKS 
Technik Trzcinica, on też wygrał 2000 m z 
przeszkodami – wynik 5.57.47 to jego nowy 
rekord życiowy. 1500 m juniorów młod-
szych wygrał Szymon Kulka ULKS Lipinki, 
mężczyzn – Marcin Nagórek KS Agros 
Zamość – 3.50.98, juniorów – Bartosz 
Kowalczyk PLKS Gwda Piła – 3.56.77. Na 
3000 m z przeszkodami najlepszy był Jakub 
Ossowski MLKS Nadwiślanin Chełmno. 

110 m ppł wśród juniorów wygrał Patryk 
Jasiński MLKS Agros Żary – 14.58 (rekord 
życiowy), juniorów młodszych – Jakub 
Juniewicz STS Pomerania Szczecinek 
– 13.95 (rekord życiowy), a mężczyzn – 
Mateusz Gajda ULKS Technik Trzcinica.

Na dłuższym płotkowym dystansie 400 
m mistrzami LZS zostali: juniorzy młodsi 
– Michał Kopaczyński MKS Osa Zgorzelec 
– 54.20, juniorzy – Damian Krupa MLKS 
Agros Żary – 54.00.

Chód na 10 km wygrał Tomasz Wiater z 

KS Agros Zamość, ale startował poza kon-
kurencją, więc mistrzem Polski LZS został 
drugi na mecie Jakub Kuszneruk z MKS 
Żak Biała Podlaska bijąc rekord życiowy 
45.33.49.

W pchnięciu kulą najlepsi byli: mężczyź-
ni – Konrad Partyka KS Agros Zamość 
– 17.04, juniorzy – Dominik Witczak 
RLTL ZTE Radom – 17.58, juniorzy młod-
si – Wojciech Praczyk ULKS Uczniak 
Szprotawa – 17.74 (rekord życiowy), zawod-
nik ten wygrał także rzut dyskiem.

Rzut oszczepem wygrali: junior m. 
Adrian Banaś ULKS Fajfer 2001 Łapanów 
– 65.43 (rekord życiowy), junior Robert 
Kolasiński MULKS MOS Sieradz – 60.14 
(rekord życiowy).

W rzuci młotem juniorów najlepszy 
był Kajetan Prusaczyk OKLA StoraEnso 
Ostrołęka – 60.37, a juniorów młodszych 
– Maciej Maciejewski MMLUKS Sprint 
Zduńska Wola – 67.19 (rekord życiowy). 

Rzut dyskiem juniorów wygrał Tomasz 
Grzywacz ULKS Technik Trzcinica.

Skok wzwyż mężczyzn pokonując wyso-
kość 2.05 wygrał Szymon Kiecana KS 
Agros Zamość, wśród juniorów najlepszy 
był Jarosław Rutkowski WLKS Siedlce – 
Iganie Nowe – 2.10, a juniorów młodszych 
jego kolega klubowy Andrzej Nasiłowski.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

Zamość 2010
lekkoatletyka
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W trójskoku złote medale odebrali 
– wśród juniorów młodszych – Bartosz 
Mielcarek WMLKS Nadodrze Powodowo 
z rekordem życiowym 13.54, juniorów – 
Radosław Konopski MKS Osa Zgorzelec 
– 13.79. Skok w dal juniorów młodszych 
wygrał Szymon Rajtak KS Agros Zamość 
– 6.70, juniorów – Andrzej Kuch MULKS 
MOS Sieradz – 7.07 (rekord życiowy), męż-
czyzn – Łukasz Kędroń MULKS Juvenia 
Głuchołazy – 6.59, choć najlepszy wynik 
7.13 uzyskał Orest Bulak, startował jednak 
poza konkursem.

W y n i k i  k o b i e t y
Bieg na 100 m wśród juniorek młodszych 

wygrała Karolina Niemczal UKS Achilles 
Leszno – 12.38 (reprezentantka Leszna 
wygrała także 200 m), najlepszą juniorką na 
100 m była Katarzyna Chełminiak MLKS 
Agros Żary – 12.44. Medal złoty na 200 m 
juniorek odebrała Wioletta Brągieł ULKS 
Technik Trzcinica, wśród kobiet najlepsza 
była Anna Zwolak KS Agros Zamość. Warto 
w tym miejscu wtrącić małą dygresję – od 46 

lat rekord Polski juniorek na 100 m wynosi 
11.42 i należy do Ewy Kłobukowskiej, a 
na 200 m – 23.13 – do Ireny Kirszenstein, 
dziś Szewińskiej. To chyba najstarsze rekordy 
świata!

Biegi na 400 m wygrały: juniorki młod-
sze – Patrycja Bujnicka MLKS Ostróda 
– 58.16 (rekord życiowy), odebrała też 
medal złoty za bieg na 800 m, juniorki 
– Sylwia Weresa WLKS Siedlce – Iganie 
Nowe – 57.81, kobiety – Monika Flis WLKS 
Siedlce – Iganie Nowe – 56.90 (choć pierw-
sza na metę przybiegła Anna Pacholska, 
ale startowała poza konkurencją). Monika 
Flis wygrała także bieg na 800 m. Wśród 
juniorek na tym dystansie triumfowała 
Izabela Dziedziech LUKS Hańcza Suwałki, 
on też wygrała bieg na 1500 m, ten dystans 
wśród juniorek młodszych wygrała Marika 
Pawłowska WMLKS Nadodrze Powodowo 
– 4.46.22 (rekord życiowy), kobiety – Anna 
Jakubczak KS Agros Zamość – 4.25.77.

2000 m z przeszkodami wygrała Paulina 
Furmańska LKS Lubusz Słubice – 6.55.18 

(rekord życiowy), a na dystansie 3000 m 
z przeszkodami triumfowała Anna Wojna 
ULKS Lipinki – 10.28.26.

Mistrzyniami LZS na 100 m ppł zostały: 
juniorki młodsze – Martyna Mąkosa RLTL 
ZTE Radom – 14.49, juniorki – Izabela 
Woźniak RLTL ZTE Radom – 15.12 (rekord 
życiowy).

Chód na 5 km wygrała Agata Litwiniuk 
MKS Żak Biała Podlaska.

W konkurencjach technicznych medale 
złote odbierały: pchnięcie kulą – juniorki 
m. Monika Pchełka MLKL Płock, juniorki 
– Martyna Losa LKS Orkan Wlkp. Poznań; 
rzut oszczepem – juniorki m. – Karolina 
Bołdysz KS Polonia Pasłęk – 46.33 (rekord 
życiowy), juniorki – Marta Kąkol LKS 
Ziemi Puckiej Puck, kobiety – Magdalena 
Godzwon ULKS Gryf Rytwiany – 47.97 
(rekord życiowy); rzut dyskiem – kobie-
ty – Małgorzata BieniaszKrzywiec LKS 
Lubusz Słubice, juniorki – Andżelika 
Przybylska KKL Rodło Kwidzyn, juniorki 
m. – Aleksandra Bok WMLKS Nadodrze 
Powodowo; rzut młotem kobiet wygrała 
Katarzyna Kita KS Agros Zamość – 64.80.

Skok w dal wśród juniorek młodszych 
wygrała Anna Szymańska LKS Pszczyna, 
juniorki – Agnieszka Borowska LKS Zantyr 
Sztum. 

Skok wzwyż kobiet wygrała Paulina 
Niedzielko KS Podlasie Białystok, wśród 
juniorek na pierwszym miejscu zna-
lazły się dwie zawodniczki – Michalina 
Kwaśniewska ZLKL Zielona Góra i 
Agnieszka Borkowska – obie skoczyły 
1.80, juniorki młodsze – Monika Piekarska 
LUKS Hańcza Suwałki.

Trójskok juniorek wygrała Magda 
Ditimer z PLKS Gwda Piła, która wynikiem 
11.83 pobiła rekord życiowy.

Jakie to były mistrzostwa? Udane zarów-
no pod względem organizacyjnym jak i 
sportowym. Trenerzy mogą być zadowo-
leni ze swoich zawodniczek i zawodników. 
Rekordy życiowe, czy najlepsze wyniki w 
sezonie bito nie tylko w finałach ale też 
w eliminacjach i to prawie we wszystkich 
konkurencjach. Widać, że w klubach okres 
zimowy i wiosenny przepracowano bar-
dzo solidnie. Czekamy na kolejne zawody i 
kolejne dobre wyniki.
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Jak już wspomnieliśmy podczas tych 
mistrzostw rozgrywany jest też Memoriał 

im. Ireneusza Palińskiego, w którym star-
tują młodzieżowcy i seniorzy. Odbył się po 
raz trzeci, a wystartowały w nim 3 zawod-
niczki i 16 zawodników. 

Swoje kategorie wygrali: 53 kg – Danuta 
Gniadek Pogórze Gorlice, 69 kg – Elwira 
Ciechowska Talent Wrocław, 56 kg – Adam 
Sielski AKS Myślibórz, 62 kg – Tomasz 
Jagodziński Promień Police, 69 kg – Jarosław 
Holik Pogórze Gorlice, 77 kg – Rafał Broś 
UMLKS Radomsko, 85 kg – Radosław 
Grabiwoda Opocznianka Opoczno, 94 kg 
– Mirosław Bulak Znicz Biłgoraj, 105 kg – 
Grzegorz Furmaniuk Gryf Bujny, +105 kg 
– Arkadiusz Dubiel Unia Hrubieszów.

P.S. W Sofii 20 czerwca zakończyły się 
16. mistrzostwa świata juniorek oraz 36. 
juniorów do 20 lat. Polska ekipa wróciła 
ze srebrnym medalem w dwuboju zdoby-
tym przez Tomasza Zielińskiego w wadze 
94 kg. Zawodnik Tarpana Mrocza przegrał 
tylko z Litwnem Aurimasem Didzbalisem.

W dniach 11-13 czerwca w Sędziszowie 
Małopolskim niepodzielnie pano-

wały ciężary. Podczas rozgrywanego 
tam turnieju dokończono, przerwane ze 
względu na tragedię związaną z katastro-
fą pod Smoleńskiem, Mistrzostwa Polski 
Zrzeszenia LZS do lat 18, które odby-
wały się w kwietniu w Nowym Tomyślu. 
Przypomnijmy, że w Nowym Tomyślu wyło-
niono wszystkie mistrzynie Polski i mistrza 
kraju w kategorii 56 kg. Odbyły się także 
mistrzostwa LZS juniorów do lat 20 oraz 
III Memoriał im. Ireneusza Palińskiego. 
Niestety frekwencja nie była najlepsza. Na 
pomoście stanęło tylko 13 sztangistek i 35 
sztangistów. A przed rokiem w Siedlcach 
w mistrzostwach Zrzeszenia LZS do 20 lat 
startowało 17 juniorek i 33 juniorów. Przed 
dwoma laty w Stoku Lackim – 42 zawod-
niczki i 79 zawodników. Dlaczego?

– Na pewno przeszkodziła powódź, 
która mocno dotknęła wszystkie regiony 
Podkarpacia. W kraju gruchnęła wieść, że 
mistrzostwa w Sędziszowie Młp. będą przeło-
żone lub nawet odwołane. Niektórzy sądzili, 
że ciężko będzie dojechać – tłumaczył wice-
przewodniczący RG KZ LZS Wacław Hurko. 
– Kataklizm zresztą nie ominął gospodarzy. 
Zalało im siłownię. Woda uszkodziła boisko. 
W tej sytuacji należą się szczególne słowa 
podziękowania organizatorom. Mistrzostwa 
przebiegały bowiem bardzo sprawnie. 

Mistrzami Polski LZS do lat 18 w 
poszczególnych wagach zostali:

62 kg  –  Krzysztof Breczko MULKS 
Terespol

69 kg  –  Adam Januś Lechia Sędziszów 
Młp.

77 kg –  Łukasz Wawrzeczko EKOPAK 
Dobryszyce

85 kg – Krzysztof Bulak Znicz Biłgoraj
94 kg – Marcin Karkocha Gryf Bujny
105 kg –  Paweł Biega Polwica Wierzbno
+105 kg –  Szymon Drwal Lechia 

Sędziszów Młp.
Startowało 38 zawodników z 27 klubów. 

Klasyfikację drużynową wygrała Mazovia 
Ciechanów przed Unią Hrubieszów i WLKS 
Siedlce Iganie Nowe.

Mistrzami Polski LZS juniorek do lat 
20 zostały:

48 kg –  Joanna Baran WLKS Siedlce 
Iganie Nowe

53 kg –  Agata Zaweracz – Lechia 
Sędziszów Młp.

58 kg –  Katarzyna Pawłowska MULKS 
Terespol

63 kg –  Beata Lipka MLKPC Sokołów 
Podlaski

+75 kg –   Katarzyna Portka Znicz Biłgoraj
Mistrzami Polski LZS juniorów do lat 

20 zostali:
56 kg –  Paweł Łuczak Promień 

Opalenica
62 kg –  Łukasz Seroczyński MULKS 

Terespol
69 kg –  Damian Sikorski Mazovia 

Ciechanów
77 kg –  Piotr Mizera EKOPAK 

Dobryszyce
85 kg –  Mateusz Figlus EKOPAK 

Dobryszyce
94 kg – Marcin Żurawski AKS Myślibórz
105 kg –  Tomasz Makowski EKOPAK 

Dobryszyce
+105 kg –  Marcin Wesołowski Mazovia 

Ciechanów
Startowało łącznie 48 zawodniczek i 

zawodników z 20 klubów. Klasyfikację 
drużynową wygrał EKOPAK Dobryszyce 
przed Mazovią Ciechanów i Zniczem 
Biłgoraj.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 

III Memoriał im. Ireneusza Palińskiego

Sędziszów Małopolski 2010
 podnoszenie ciężarów



l i p i e c  2 0 1 0 9

Czarnków, po raz drugi z rzędu gościł 
tenisistów stołowych, którzy spotkali 

się tu by walczyć o tytuły mistrza Polski 
Zrzeszenia LZS. Na dwudniowy turniej 
26-27 czerwiec br. przyjechało ponad 160 
zawodniczek i zawodników. Hala spor-
towa przy Gimnazjum Publicznym w 
Czarnkowie przez dwa dni tętniła stukotem 
celuloidowych piłeczek. Wśród organiza-
torów turnieju poza Ministerstwem Sportu 
i Turystyki i Krajowym Zrzeszeniem LZS 
znalazły się m.in.: Starostwo Powiatowe 
w Czarnkowie, Miasto Czarnków, Gmina 
Czarnków, Wielkopolskie Zrzeszenie LZS i 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Czarnkowie. 
W zawodach wzięli udział młodzicy, kadeci 
oraz juniorzy. W rozgrywkach finałowych 
prawo startu miało po trzech zawodników z 
województwa, w każdej kategorii wiekowej.

Zacznijmy od dziewcząt. W kategorii 

młodziczek wystartowały 32 zawodniczki. 
Mistrzynią Zrzeszenia została Katarzyna 
Bagrowska MLUKS Nadwiślanin Płock, 
która w finale pokonała Dagmarę 
Baranowską z ULKS Dystans Niedźwiada, 
trzecia była Katarzyna Galus z LUKS 
Skrzyszów. W turnieju kadetek wystarto-
wało 26 zawodniczek. Najlepszą okazała 
się Ada Jończyk z MLKS Śnieżnik Stronie 
Śląskie, druga była Martyna Dziadkowiec 
LUKS Chełmno, a trzecia Aleksandra 
Nowak LZS Victoria Chróścice. Do ping-
pongowych stołów ustawiły się 24 juniorki. 
Tytuł mistrzowski zdobyła Anna Urbańczyk 
z LUKS Warmia Lidzbark Warmiński, 
srebro wywalczyła Alicja Czarnowska z 
tego samego klubu, a brąz odebrała Jessika 
Andraczek z LZS Victoria Chróścice.

W turnieju młodzików wystartowa-
ło 29 zawodników. Najlepszy okazał się 
Szymon Burek z MLKS Śnieżnik Stronie 
Śląskie, drugi był Adrian Dugiel z tego 
samego klubu, a trzeci Tomasz Kotowski 
LUKS ABC Żak Pisanica. Wśród kade-
tów wygrał Adrian Więcek MLKS 
Ostródzianka Ostróda, drugi był Paweł 
Rozwadowski LUKS Trefl Zawada, a trzeci 
Adam Ramenda z LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński. Startowało 31 zawodników. 
O tytuł mistrzowski wśród juniorów wal-

czyło 27 zawodników. Wygrał Radosław 
Bortnowski GKS Gorzovia Gorzów Wlkp., 
drugi był Krzysztof Zieliński z GUKS STS 
Gorzkowice, a trzeci Wojciech Roj z BISTS 
Bielsko Biała.

Swoich reprezentantów na mistrzostwa 
przysłało 67 klubów z 13 województw. 
Najlepsza szóstka przedstawia się następu-
jąco:

1.  LUKS Chełmno (woj. kujawsko-po-
morskie)

2.  LUKS Warmia Lidzbark Warmiński 
(woj. warmińsko-mazurskie)

3.  MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie (woj. 
dolnośląskie)

4.  GKS Gorzovia Gorzów Wlkp. (woj. 
lubuskie)

5. LZS Victoria Chróścice (woj. opolskie)
6.  MLKS Ostródzianka Ostróda (woj. 

warmińsko-mazurskie)
Klasyfikacja województw:
1. warmińsko-mazurskie
2. dolnośląskie
3. lubelskie.
Jak zwykle na zakończenie mistrzostw 

wręczano medale, dyplomy i drobne upo-
minki. Dekoracji zawodników dokony-
wali m.in. Wiesław Maszewski, starosta 
czarnkowsko-trzcianecki, Franciszek 
Strugała, burmistrz Czarnkowa i Bolesław 
Chwarścianek, wójt gminy Czarnków. 
Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował 
Tadeusz Pasennik. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom i ich trenerom. 

Trwa konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Trwa konkurs Ministra Sportu i Turystyki 
na najciekawszą inicjatywę z zakre-

su upowszechniania sportu dzieci i mło-
dzieży w środowisku wiejskim. Wybrano 
już Krajową Komisję Konkursową, na czele 
której stanął Roman Jagieliński, przewodni-
czący RG KZ LZS. Komisja w październiku 
ustali ranking finalistów od 1 do 32 miejsca.

Przypomnijmy, że konkurs realizowany 
jest jako zadanie z zakresu promocji sportu 
dzieci i młodzieży w ramach programu 
„Sport Wszystkich Dzieci”.

Znamy już wszystkich zgłoszonych do 
konkursu. W całej Polsce zgłoszono 106 
inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i tury-

stycznych. Według organizatorów weźmie 
w nich udział ponad 100 tysięcy osób. 
Najwięcej propozycji zgłosiły woj. lubel-
skie – 20, świętokrzyskie – 17 i zachod-
niopomorskie -12. Czytając listę zgłoszeń, 
nie można wyjść z podziwu jaka inwencja 
drzemie w organizatorach. Czego tam nie 
ma? Jedni chcą badać „rentowność orlików”, 
inni organizować pikniki rodzinne, są biegi, 
turnieje piłki nożnej, bogata oferta turysty-
ki rowerowej i pieszej, turnieje wsi, gmin i 
powiatów, imprezy dla niepełnosprawnych. 
Jedni stawiają na małe, kameralne imprezy 
dla 40-100 uczestników, inni liczą, że w 
cyklach imprez organizowanych od kwiet-

nia do września na terenie ich gminy czy 
powiatu weźmie udział kilka-kilkanaście 
tysięcy osób. Miejmy nadzieję, że organiza-
torom uda się je wszystkie przeprowadzić. 
Czego im szczerze życzymy. Oznacza to 
bowiem, że komisje, zarówno te wojewódz-
kie, jak i krajowa będą miał „trudny orzech 
do zgryzienia” – to po pierwsze. A po drugie 
cieszy tak duża ilość uczestników – może 
przyniesie to efekt w postaci większego 
zainteresowania uprawianiem sportu i pod-
niesie poziom aktywności fizycznej miesz-
kańców wsi i miast. Bo pod tymi względami 
daleko nam do wielu innych mieszkańców 
Unii Europejskiej.

Czarnków 2010
tenis stołowy
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Jarosławiec 2010

Dopisała pogoda  
i humory

W Jarosławcu, gmina Pos to mi no, 
brać elzetesowska zainaugurowa-

ła cykl ogólnopolskich zlotów rodzinnych. 
Drugiego czerwca do Ośrodka Wcza sowo -
Wypoczynkowego „Mary sieńka”, który na 
cztery dni stał się bazą dla uczestników, 
zaczęli przybywać pracownicy i działacze 
Zrzeszenia LZS oraz członkowie ich rodzin. 
Stawiło się 99 osób. Zlot jak zwykle miał 
charakter rekreacyjno-krajoznawczy. Był 
więc czas na zawody sportowe, wypoczynek 
i zwiedzanie okolicy. Organizatorami impre-
zy byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Krajowe Zrzeszenie LZS, Powiatowe Zrze-
szenie LZS w Sławnie i Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Szczecinie. Nagrody zwy-
cięzcom poszczególnych konkurencji wrę-
czała m.in. Helena Koziej, dyrektor biura 
Krajowego Zrzeszenia LZS.

Zaczęło się od zwiedzania okolicy, w tym 
latarni morskiej i muzeum rybactwa. Potem 
były zawody sportowe, przerywane – rej-

sem statkiem i grą w scrable. Jarosławiec 
to nieduża miejscowość rekreacyjno-wy-
poczynkowa leżąca niedaleko Darłowa. 
Jarosławiecki klif ma długość 2 km i osiąga 
wysokość do 45 m n.p.m. We wsi znaj-
duje się latarnia morska z 1838 roku o 
wysokości 33,3 m. Zachowały się tu także 
nieliczne budynki o konstrukcji szachul-
cowej z przełomu XIX i XX wieku. Ale ta 
miejscowość i wszystkie inne jak Łącko, 
Jezierzany, Rusinowo, w gminie Postomino 
to raj dla turystów. Gmina „słynie” także, 
ze świetnych obiektów sportowych, a to w 
dużej mierze zasługa jej wójta – Janusza 
Bojkowskiego.

Wróćmy do naszych zlotowiczów. W 
zawodach sportowych wzięło udział 9 dru-
żyn. Odbyły się następujące konkurencje: 
skakanka holenderska, wielobój rzutowy, 

skoki z miejsca dodawane, slalom i strzał 
unihokejem do bramki, marsza magazy-
niera, toczenie piłek, wbijanie gwoździa. 
Do punktacji zaliczano również zespołowe 

granie w scrable oraz poszukiwanie „złotego 
runa”. Pora na wyniki.

Skakankę holenderską wygrały Agnieszka 
Wojciechowska i Klaudia Wilczopolska 
(Warmińsko-Mazurskie I), wielobój rzu-
towy – Andrzej, Błażej i Krzysztof Szkla-
rzewscy (Podlaskie), odbicie lotką do 
celu – Natalia Warzecha, Jakub Szukała 
(Wielkopolska I), skoki z miejsca doda-
wane – Andrzej Kopyciński, Andrzej i 
Krzysztof Szklarzewscy (Podlaskie), slalom 
i strzał unihokejem – Karolina Szukała, 
Jakub Szukała (Wielkopolska I), marsz 
magazyniera – Sławomir Gabryś, Wojciech 
i Kamil Putz, Piotr Dzikowski (Kujawsko-
Pomorskie), toczenie piłek – Katarzyna 
Koebsch, Anna Koebsch (Wielkopolska II), 
wbijanie gwoździa – Mariusz Podstawka, 
Arkadiusz Jarzewski, Maciej Szymaniewski 
(Warmińsko-Mazurskie II). 

Trzy pierwsze miejsca w grze w scrable 
zajęły następujące drużyny: 1. Warmińsko 

Ogólnopolskie Zloty Rodzinne
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– Mazurskie I, 2. Zachodniopomorskie 
II, 3. Podlaskie. W poszukiwaniu „zło-
tego runa” najlepsze były drużyny – 
Zachodniopomorskie III, Podlaskie, Ku -
jawsko- Pomorskie.

Klasyfikacja końcowa: 1. Wielkopolska 
I, 2. Kujawsko–Pomorskie, 3. Zachodnio-
pomorskie III, 4. Zachodniopomorskie I, 5. 
Warmińsko–Mazurskie II, 6. Podlaskie, 7. 
Wielkopolska II, 8. Zachodniopomorskie II, 
9. Warmińsko–Mazurskie I

Organizatorzy zlotu składają serdeczne 
podziękowania wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą atmosferę i duże zdyscyplinowa-
nie, a władzom samorządowym i właścicie-
lom Ośrodka „Marysieńka” za stworzenie 
bardzo dobrych warunków pobytu i miłe 
przyjęcie.

Do zobaczenia na następnej imprezie zlo-
towej. A to już niedługo, bo kolejny ogólno-
polski zlot rodzinny odbędzie się 5-7 sierp-
nia w Wojewodinie. Następne we wrześniu, 
podobnie jak zloty międzyregionalne. 

A że warto takie imprezy organizować, 
wystarczy spojrzeć na uśmiechnięte twarze 
dzieci na prezentowanych obok zdjęciach 
– nie ma jak fajny weekend z mamą i tatą.
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Ukrainiec Maksym Wasyliew z Do 
niecka wygrał 54. Między narodowy 

Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni 
PolskoUkraińskiej im. płk. Wasyla 
Sko penki (31 maj–6 czerwiec br.) i 
ode brał w Puławach główną nagrodę 
samochód osobowy Peugeot 206 plus. 
Najlepszy z Polaków Konrad Tomasiak 
(TC Chrobry Felt Głogów) zajął szóste 
miejsce. Organizatorami wyścigu są m.in. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lublinie, urzędy miast z 
Puław i Chełma. Wyścigowi cały czas towa-
rzyszył i wspierał kolarzy wiceprezes KZ 
LZS Wacław Hurko.

Tegoroczny wyścig liczył 7 etapów (748 
km), z których dwa rozegrano na Ukrainie. 
Wystartowało 97 zawodników do lat 22 z 
Białorusi (dwie ekipy), Rosji (jeden zespół) 
oraz po dziewięć drużyn z Polski i Ukrainy.

Pierwszy etap, liczący 104 km wokół 
Łucka wygrał Paweł Czapla (Cartuzia 
Kartuzy), drugie miejsce zajął jego klubowy 
kolega Paweł Gradek, a trzecie Maksym 
Wasyliew. Losy wyścigu rozstrzygnęły się 
na drugim etapie, prowadzącym z Łucka 
przez Kowel do Włodzimierza Wołyńskiego 
(127 km). Na całej trasie toczyła się zacię-
ta walka, wielokrotnie podejmowane były 
próby ucieczek. Na 40 km przed metą od 
peletonu oderwała się czwórka kolarzy. 
Zgodnie współpracowali ze sobą i na mecie 
uzyskali prawie dwie minuty przewagi nad 
peletonem. Etap wygrał Wasyliew i to on 
założył żółtą koszulkę lidera, której nie 
oddał już do końca wyścigu. 

– Niestety, ale w momencie odjazdu, w 
głównej grupie doszło do kraksy. Kolarze 
Aktio-Group Mostostal Puławy i Pogoni 

Mostostal Puławy zostali do pomocy Piotrowi 
Typkowi, liderowi zespołu i nie mogli kontro-
lować etapu – skomentował wyniki etapu 
Wacław Słomkowski, dyrektor wyścigu.

Najtrudniejszy był trzeci dzień wyścigu 
– rozegrano bowiem dwa etapy. Trzeci etap 
liczył 141 km i prowadził z Chełma przez 
Zamość do Chełma – wygrał go Anton 
Worobiew z Rosji, a Wasyliew był drugi. Po 
południu – w strugach ulewnego deszczu 
– przeprowadzono jazdę na czas, na trasie 
liczącej 14 km. Zwyciężył ponownie Anton 
Worobiew, drugi był Konrad Tomasiak 
(Chrobry Głogów), a trzeci Piotr Sztobryn 
(Aktio-Group Mostostal Puławy). Na uwagę 
zasługuje wynik Worobiewa – 17.17, który 
w tak trudnych warunkach osiągnął średnią 
prędkość 48,5 km/godz. 

Piąty etap –Chełm – Hrubieszów – Chełm 
– 145 km wygrał Paweł Brylowski ze Stali 
Grudziądz, zwycięzcą szóstego etapu na 

trasie Chełm – Puławy (142 km) został 
Białorusin Stanisław Bożkow. Ostatnim, 
siódmym etapem było 75-kilometrowe kry-
terium uliczne w Puławach, które wygrał 
Paweł Wdowiak z Chrobrego Głogów.

Wiceprezes Polskiego Związku 

Kolarskiego Andrzej Kita wysoko ocenił 
poziom wyścigu. 

– Mimo trudnych warunków, bo większość 
etapów rozgrywana była w deszczu, kolarze 
osiągali dobrą średnią prędkość, wynoszącą 
sporo ponad 40 km/h. Ukraińcy mieli lidera, 
więc cały czas kontrolowali sytuację w czo-
łówce i dyktowali peletonowi tempo. Dlatego 
tak mało było prób ucieczek, a ze strony 
polskich kolarzy zabrakło międzyklubowej 
współpracy. 

Najaktywniejszym kolarzem wyścigu był 
Białorusin Stanisław Bożkow, klasyfikację 
górską wygrał Rafał Rynkowski (Pacyfic 
Toruń), a punktową Maksym Wasyliew 
(Ukraina).

Międzynarodowy Wyścig Przyjaźni Pol-
sko-Ukraińskiej im. płk Skopenki jest od 
lat bacznie obserwowany przez „hanterów” 
z ekip zawodowych. Rok temu wygrał go 
Piotr Krajewski, który obecnie jest jednym z 
liderów MrózActive Jet. Być może za rok w 
profesjonalnym peletonie zobaczymy rów-
nież Wasyliewa. ISD Donieck jest przecież 
zapleczem zawodowej grupy ISD Neri.

Klasyfikacja końcowa: 
1. Maksym Wasyliew (Ukraina) 
2. Rostosław Michajłow (Ukraina) 
3. Jewgienij Filin (Ukraina) 
4. Sergiej Safonow (Białoruś) 
5. Stanisław Bożkow (Białoruś) 
6. Konrad Tomasiak (Chrobry Głogów)

Wyścig im. W. Skopenki
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W Mielnie w dniach 
812 czerwca br. odbył się 
finał centralny 52. Ogólno
polskiego Masowego Tur
nieju Szachowego LZS o 

„Złotą Wieżę”. Patronat honorowy nad 
imprezą objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego. W decydującej 
rywalizacji wystąpiło 29 zespołów z 14 
województw, ogółem 129 osób. 

Na szachownicy swoje umiejętności 
zaprezentowało 29 kobiet. 85 zawodni-
ków miało ranking FIDE. Wśród szachi-
stów było dwóch arcymistrzów – Mirosław 
Grabarczyk z Baszty Żnin i Krzysztof 

Jakubowski z Ostródzianki Ostróda, mistrz 
międzynarodowy Bogusław Sygulski z 
Hetmana Pilzno, mistrzowie FIDE: Dionizy 
Barwiński z Nadnarwianki Pułtusk, 
Aleksander Kraiński z Baszty Żnin i 
Łukasz Bardeli z Chrobrego Gniezno, a 

także wspaniałe panie: mistrzyni FIDE z 
Hetmana Pilzno Halina Jałowiec i Elżbieta 
Sosnowska z Nadnarwianki Pułtusk.

Turniej rozegrano systemem szwajcar-
skim na dystansie 9 rund z tempem gry 60 
minut dla zawodnika na partię. Sędzią głów-
nym był Tomasz Kamieniecki, a dyrek-
torem turnieju przedstawiciel Polskiego 
Związku Szachowego Marian Kanarek. 
Organizatorem finału byli: Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie 
LZS, Centralny Ośrodek Szkolenia LZS 
w Mielnie. Uroczystego otwarcia turnie-
ju dokonał zastępca przewodniczącego 
RG KZ LZS Stanisław Kopeć w towarzy-
stwie wicestarosty powiatu koszalińskie-
go Andrzeja Leśniewicza i wójta gminy 
Mielno Zbigniewa Choińskiego. 

Oprócz turniejów szachowych (odbył się 
także turniej błyskawiczny) organizatorzy 
zapewnili uczestnikom także możliwość 
pokazania swoich możliwości w innych dys-
cyplinach sportowych: ping-pongu, koszy-
kówce czy grze w piłkarzyki.

Indywidualnie najlepiej na szachownicy 
radzili sobie – Marek Lis (LKSZ GCKiP 
Czarna), Halina Jałowiec, Jagoda Golek 
(Chrobry Gniezno) i Elżbieta Sosnowska 

zdobywając po 8 punktów na 9 możliwych.
Drużynie z Suwałk nie udało się obronić 

tytułu z ubiegłego roku, musiała uznać wyż-
szość szachistów z Czarnej, którzy w 2009 
roku zajęli czwarte miejsce. Zresztą w pierw-
szej szóstce są cztery drużyny, które były w 
niej także w ubiegłym roku. Wypadły z niej 
tylko LKS Baszta Żnin (z trzeciego miejsca 
w 2009 roku na 8.) i Solny Grzybowo (w 

tym roku ubiegłoroczny wicemistrz zajął 
dopiero 25 miejsce).

Medale i dyplomy zawodnikom wręczali 
m.in. wicemarszałek woj. zachodniopomor-
skiego Jan Krawczuk, sekretarz RG KZ 
LZS Krzysztof Piasek, który także dokonał 
zamknięcia turnieju oraz zastępca prze-
wodniczącego ZZ LZS w Szczecinie Jerzy 
Szałek.

 Klasyfikacja drużynowa 
(6 pierwszych drużyn)
1 LKSZ GCKiP Czarna – 16.0
2 K.Sz. „Javena Hańcza” Suwałki – 13.0
3 UKS GIECEK Radków – 13.0
4 GKSz Hetman Pilzno – 13.0
5 LKS Chrobry Gniezno – 11.0
6 LZS Kordian Bliżyn – 11.0

52. Turniej „Złota Wieża”
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Tegoroczny maj i czerwiec to udane 
miesiące dla taekwondeków ULKST 

Borne Sulinowo. Podczas czerwcowych 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Łodzi 
startowało ponad 100 zawodników z 40 
klubów. „Borne” reprezentowali: Emilia 
Szypulska, Julita Jaworska, Damian Skiba, 
Aleksy Kobiałka oraz Michał Kowalczyk. 
Emilia zdobyła srebrny medal a Damian i 

Aleksy brązowe, pozostała dwójka uplaso-
wała się na 5 miejscach.

 W dniach 4-6 czerwca 2010 r. w 
Insbrucku odbyły się międzynarodowe 
zawody Taekwondo Austrian Open. W 
zawodach wystartowało prawie 950 zawod-
ników (kadeci, juniorzy i seniorzy) z 37 kra-
jów, w tym 182 drużyny klubowe i reprezen-
tacje krajów. Borne Sulinowo reprezentowa-
ło 5 juniorów. Klaudia Włodarczak zdo-
była brązowy medal, Paweł Parkot – złoty, 
Mateusz Bichun – srebrny, Rafał Szypulski 
– brązowy, bez medalu wrócił tylko Marcin 
Anikiej. W klasyfikacji drużynowej ULKST 
Borne Sulinowo został sklasyfikowany na 
15. miejscu.

A teraz o majowych sukcesach. W 
dniach 28-29 maja w Poznaniu odbyły się 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo 
Olimpijskim. ULKST Borne Sulinowo 
reprezentowało 4 zawodników: Aleksy 
Kobiałka, Marcin Anikiej, Mateusz Bichun i 
Paweł Parkot, który zdobył w swojej katego-
rii srebrny medal.

15 maja 2010 r. we Wrocławiu odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorów. Kolejny 

już raz drużyna taekwondeków z Bornego 
Sulinowa potwierdziła swój wysoki poziom. 
Dziewięcioosobowy zespół zdobywając 
osiem medali (trzy złote, dwa srebrne i trzy 
brązowe) wywalczył tytuł mistrzów Polski. 

To jeszcze nie koniec sukcesów pod-
opiecznych trenera Dariusza Skiby. W 
marcu jego zawodnik Marcin Anikiej w 
dalekiej Tijuanie (Meksyk) wywalczył tytuł 
wicemistrza świata w kategorii wagowej 63 
kg. W drodze do podium Marcin stoczył 
pięć walk. Uległ dopiero w finale zawod-
nikowi z Iranu. Gratulujemy trenerowi i 
zawodnikom.

Wiosenne wędrówki po Ińskim Parku 
Krajobrazowym – pod takim hasłem 

Zespół Szkół nr 5 CKP w Stargardzie zor-
ganizował wojewódzki rajd pieszy z cyklu 
imprez „Region, w którym żyję”. Mimo 
deszczowej aury zwolennicy aktywnego 
trybu życia i zainteresowani poznawaniem 
przyrody własnego regionu wzięli udział 
w zajęciach w Ciemniku, siedzibie Koła 
Łowieckiego „Knieja” w Szczecinie. 

 Zaproszenie sekcji turystycznej z „Piątki” 
przyjęła młodzież z dwóch gimnazjów ze 
Stargardu, jednego ze Starej Dąbrowy i 
Zespołu Szkół nr 2 RCKU z Pyrzyc.

Zajęcia o tematyce przyrodniczo-ekolo-
giczno-łowieckiej przygotowali i ciekawie 
przeprowadzili członkowie KŁ i LOP-u Jan 

Bojko, Robert Kawa i Józef Serdyński. 
Dużo emocji towarzyszyło konkurencjom 
rekreacyjnym, a posiłek turystyczny na ich 
zakończenie był mile oczekiwanym punk-
tem rajdu.

 W konkursie wiedzy „Rozpoznaję ptaki 
i ssaki naszych lasów” nie miała sobie rów-
nych ekipa z Gimnazjum Gminy Stargard 
pod opieką Iwony Jaszczyk. W zabawach 
zręcznościowych poziom był niezmiernie 
wyrównany, co świadczy o doskonałej kon-
dycji młodych turystów.

Nagrody ufundowane przez LUKS 
„Piątka”, Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS i Koło Łowieckie „Knieja” wręczy-

li wszystkim uczestnikom rajdu Maria 
Tumanowicz – sekretarz i Zbigniew 
Kiliński – przewodniczący ZZ LZS oraz 
wyżej wymienieni prelegenci.

Gorące podziękowania należą się opie-
kunom młodych turystów: Barbarze 
Kochańskiej, Iwonie Jaszczyk, Marzenie 
GindzieBielach, Renacie Kępskiej, 
Cezaremu Kępskiemu i Arnoldowi 
Banaszakowi, którzy młodzież przygoto-
wywali merytorycznie i świetnie się razem 
z nią bawili.

Osobne podziękowanie należy się Joannie 
Suleja, która zorganizowała tę imprezę. Do 
zobaczenia na kolejnych. 

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Zachodniopomorskie

Sukcesy ULKST
Borne Sulinowo

Poznaj przyrodę z „Piątką”
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Pasjonaci czynnego wypoczynku mogli 
skorzystać z oferty Ludowego Klubu 

Sportowego w Koluszkach, który przy 
współpracy z LKS „Miazga” w Brójcach 
rozpoczął turystyczne wakacje. 26 czerwca 
skoro świt wyruszyliśmy na turystyczny 
szlak wodny po rzece Pilicy. Kajaki zwo-
dowaliśmy w „Przystani” w Tomaszowie 
Mazowieckim. Już przy drugim moście cze-
kała na nas nie lada niespodzianka. Ze 
względu na pozostawioną szynę po środku 
koryta rzeki, trzeba było się trzymać lewe-
go brzegu. Tam nurt był bardzo wartki, a i 
spiętrzenie wody dość duże. Żaden kajakarz 
pokonujący tę przeszkodę nie przepłynął 
suchy. 

Spiętrzone fale zalewały kajaki. Trzeba 
było szukać miejsca postoju gdzie, można 
było wycisnąć mokre koszulki i spodenki, 
a także wylać wodę z kajaka. Na szczę-
ście pogoda była piękna, a humory wszyst-
kim dopisywały, zabawa była świetna. Po 
krótkim postoju mogliśmy ruszyć dalej. 
Poza granicami Tomaszowa rzeka wije się 
pomiędzy lasem tworząc malownicze zako-
la i wysepki. Ciekawostką, którą można 
dostrzec z rzeki, są „kroczące sosny”, a 
architektura robiąca ogromne wrażenie to 
kościółek obronny z 1086 r. pw. Świętego 
Idziego wybudowany w stylu romańskim 
przez króla Władysława Hermana. 

Pierwszego dnia dopłynęliśmy do dawnej 
Stanicy Harcerskiej we Fryszerce. Można 

tam wynająć pokój, a także zamówić domo-
wy posiłek. 

Po wieczornym ognisku i wspólnym śpie-
waniu mogliśmy odpocząć, aby następnego 
dnia znowu wyruszyć na kajakowy szlak. 
Amatorzy grzybobrania, też byli zachwy-
ceni. Odcinek rzeki pomiędzy Fryszerką, 
a Mysiakowcem jest bardzo urokliwy. 
Obfituje w liczne wysepki, które kryją dziw-
ne niespodzianki np.: na środku jednej 
z nich „zadomowił się” pomost porwa-
ny przez wodę podczas powodzi. Oprócz 
malowniczych widoków dolina Pilicy 
urzeka także ciszą i śpiewem ptaków. Taki 
początek wakacji każdego nastraja pozytyw-
nie na długi czas.   

Piotr Mróz

11 czerwca 2010 r. w Kolnie odby
ła się XI Olimpiada Samorządowa 

Województwa Podlaskiego – Kolno 2010. 
W rozgrywkach sportowych uczestniczy-
ło 9 reprezentacji powiatowych – powia-
ty: augustowski, białostocki, bielski, gra-
jewski, hajnowski, łomżyński, moniecki, 

suwalski, kolneński oraz reprezentacja 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego. Łącznie w rozgrywkach spor
towych wzięło udział ok. 300 zawodników.

Zawody rozgrywane były na Stadionie 
Miejskim w Kolnie, boisku ZSP w Kolnie 
oraz Pływalni Miejskiej.

Organizatorem imprezy było Starostwo 
Po wiatowe w Kolnie, a wspierali go 
finan sowo i organizacyjnie m.in: Urząd 

Kajakowy początek wakacji

Łódzkie

Spartakiada samorządowców
Kolno 2010

Podlaskie
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Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
Urząd Miasta Kolno, Podlaskie Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe, Kolneński 
Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie.

Sponsorem imprezy była Spółdzielnia 
Mleczarska MLEKPOL w Grajewie. Kon-
ku rencje lekkoatletyczne (m.in. skok w dal, 
pchnięcie kulą, biegi na 100, 400, 800 m, 
sztafety) wygrał powiat kolneński, w bloku 
rekreacyjnym (m.in. przeciąganie liny, rzut 
piłką do kosza, slalom sprawnościowy) naj-
lepszy był powiat bielski. 

Miłośnicy biegów i zwierząt rogatych 
wystartowali 13 czerwca br. w 19. 

Półmaratonie Mlecznym. Jego trasa liczyła 
ponad 21 km. Biegacze wyruszali z rynku 
w Korycinie, biegli do Janowa i kończyli w 
Mielnikach k. Korycina. Co roku organi-
zatorzy imprezy proponują dla zwycięzcy 
biegu żywą krowę. I chociaż półmaraton 
odbywa się już 18 lat, do tej pory nie 
zdarzyło się, aby krasula znalazła nowe-
go właściciela. Wszyscy wybierają jej rów-
nowartość, czyli półtora tysiąca złotych. 
Mieszkańcy gminy Janów i Korycin nie 
mają żadnych wątpliwości, że najpiękniejsze 
krowy pochodzą właśnie z tych terenów. 
Tutaj nikt się nie dziwi, że to, co najpięk-
niejsze stało się główną nagrodą rozgry-
wanego w połowie czerwca półmaratonu. 
Choć złośliwi pytają organizatorów, czy od 
18 lat to ta sama krowa. A organizatorami 
tego niezwykłego biegu są: gminy Korycin 
i Janów, Gminne Ośrodki Kultury, Sportu 
i Turystyki w tych miejscowościach oraz 
Podlaskie Zrzeszenie LZS.

Dodajmy, że niewątpliwym atutem biegu 
jest trasa, która wije się wśród pachnących o 
tej porze roku plantacji truskawek, lasów, łąk 
i łanów zboża a na biegaczy z przydrożnych 
pastwisk spoglądają łaciate krasule, kandy-
datki do nagrody głównej w kolejnych latach.

W tym roku do biegu głównego wystar-
towało i go ukończyło 151 zawodników 
z Polski, Litwy i Białorusi – to rekord 
w historii zawodów. Zwycięzcą został 
Tseterukov Ihar – Grodno Białoruś. Naj-

lepszy z Polaków Paweł Kuryło J. W. Ślepsk 
Augustów zajął 6 miejsce. Wśród kobiet 
pierwsza na metę przybiegła reprezentant-
ka Litwy – Damantsevich Maryna Polosik, 
najlepsza Polka uplasowała się na 6. miej-
scu, a była to Agnieszka Malinowska-Sypek 
ENTRE.PL TEAM, Warszawa.

Jak co roku imprezie towarzyszyły inte-
gracyjne biegi dzieci i młodzieży. W ośmiu 
kategoriach wiekowych, od przedszkolaków 
po gimnazjalistów, uczestniczyło ok. 300 
zawodników. Bogaty był także program kul-
turalny – odbyła się loteria fantowa, turniej 
wiedzy o półmaratonie korycińskim, kon-
cert dziecięcego zespołu wokalnego, prezen-
tacje taneczne zespołów HIP HOP, pokazy 
towarzyskiego klubu tańca „PRESTIGE” – 
wszystkie te zespoły istnieją przy GOKSiT w 
Korycinie. Swoje umiejętności zaprezento-
wała też grupa taneczna z Janowa, wystąpił 
zespół „Adar” z Białegostoku. A najwięcej 
radości wśród najmłodszych wywoływał 
przejazd „Kolejką bajkową” wokół Korycina. 
Do zobaczenia za rok!

Spartakiada samorządowców
Kolno 2010

Wieści z Wojewódzkich Zrzeszeń LZS
Podlaskie

 Klasyfikacja generalna
 1. Powiat Augustowski
 2. Powiat Bielski
 3. Powiat Kolneński
 4. Powiat Hajnowski
 5. Powiat Grajewski
 6. Powiat Łomżyński
 7. Powiat Białostocki
 8.   Urząd Marszałkowski  

Województwa Podlaskiego
 9. Powiat Moniecki

 10. Powiat Suwalski

A najważniejsze było to, że wszyscy się 
świetnie bawili, miło i aktywnie spędzili 
czas. Wielu przyrzekło też lepiej zadbać o 
swoją kondycję.

Bieg o ... krowę
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Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-ma-
zurskie, MKS-u „Smyk” Prudnik, woj. opol-
skie i LKS-u „Włodawianka” Włodawa, woj. 
lubelskie.

Najwięcej drużyn w grach zespołowych 
do Igrzysk wprowadziło województwo dol-
nośląskie – cztery. Tytułów bronić będą pił-
karze ręczni ŚKPR Świdnica, woj. dolnoślą-
skie, siatkarki LUKS „Orkan” Września, woj. 
wielkopolskie, siatkarze LKS Bobowa, woj. 
małopolskie, koszykarki MLKS Rzeszów, 
woj. podkarpackie i koszykarze MKS-u 
„Smyk” Prudnik, woj. opolskie. 

Czekamy na ciekawe i zacięte pojedynki.

W dniach od 25 czerwca do 4 lipca 
odbędzie się XXVI Finał Centralny 

Ogólnopolskiego Turnieju „Piłkarska Kadra 
Czeka” im. Stanisława Tymowicza. Osiem 
najlepszych drużyn zmierzy się po raz kolej-
ny w Słubicach. Do finału w tym roku 
zakwalifikowały się następujące zespoły: 
MLKS Tęcza Brusy (woj. pomorskie), MKS 
Polonia Słubice (woj. lubuskie), MKS Wkra 
Żuromin (woj. mazowieckie), MLKS Czarni 
Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), GLKS 
Włókniarz Moszczenica (woj. łódzkie), 
GLKS 38 Podlesianka (woj. ślą-
skie), LKS Brzozovia-MOSIR 
Brzozów  (woj. podkarpac-
kie), MLKS Włodawianka 
Włodawa (woj. lubelskie). 
Chłopcy będą odbierać 
me dale, a swój turniej roz-
poczną 4 lipca w Prószkowie 
dziewczęta – będzie to już ich 

10. finał. W tym roku w finale, 
podobnie jak u chłopców zagra 
również 8 drużyn, a będą to: 
KKPK Medyk Konin (woj. 
wielkopolskie). Gimnazjum w 
Drobinie (woj. mazowieckie), 
Gimnazjum Nr 2 w Barczewie 
(woj. warmińsko-mazurskie), KS 
Michałowo (woj. podlaskie), LKS 
Izdebki (woj. podkarpackie), LKS Rolnik 
Biedrzychowice (woj. opolskie), GLKS 
Tytan Wisznice (woj. lubelskie), UKS 

Andrusy Lipnik (woj. małopolskie). 
Finał potrwa do 14 lipca.

Dwie drużyny „panów” star-
towały w finale ogólnopolskim 
w 2009 roku – Wkra Żuromin 
zajęła wtedy 3 miejsce, a MKS 
Polonia Słubice – 4 (startowały 

tylko cztery drużyny), również 
dwie drużyny „pań” brały udział 

w ubiegłorocznym finale – UKS Andrusy 
Lipnik zajął 2. miejsce, a KKPK Medyk 
Konin był trzeci (także startowały tylko 4 
drużyny). Gratulujemy wszystkim finali-
stom, zarówno zawodnikom jak i trenerom, 
bo w pokonanym polu zostawili wielu god-
nych przeciwników. Jak wiemy jest to tur-
niej wielostopniowy i trzeba mieć naprawdę 
duże umiejętności i znakomitą kondycję by 
mu sprostać.

Przypomnijmy, że inicjatorem turnieju 
był redaktor TVP Adam Gocel. Turniej nosi 

imię Stanisława Tymowicza, znako-
mitego szkoleniowca, trenera i 

wychowawcy wielu piłkarskich 
pokoleń. W tym roku mija 20 lat 
od jego śmierci. Powszechnie 
był nazywany nauczycielem 
piłkarskiego narybku. Był 

jedną z barwniejszych postaci 
wśród szkoleniowców. Spod jego 

ręki wyszli tacy zawodnicy jak Jan 
Tomaszewski, Lesław Ćmikiewicz, Tadeusz 
Świątek, Marek Ostrowski, Marek Rzepka 
i wielu, wielu innych. W piłce nożnej – jak 
sam mówił – zakochał się już od najmłod-
szych lat. Za piłką, w rodzinnym Lwowie, 
uganiał się razem z Kazimierzem Górskim, 
z którym łączyły go serdeczne więzi kole-
żeńskie i szkoleniowe. To On obok wspo-
mnianego już wyżej Adama Gocela, był 
duszą tego turnieju, zdążył obejrzeć tylko 5 
jego edycji. Warto o tym patronie szczegól-
nie w tych dniach pamiętać.

W piłce siatkowej kobiet o medale na 
Igrzyskach walczyć będą: LUKS 

„Orkan” Września, woj. wielkopolskie, 
MLKS „Tucholanka” Tuchola, woj. kujaw-
sko-pomorskie, MKS Świdnica, woj. dol-
nośląskie i TKS Tomasovia Tomaszów 
Lubelski, woj. lubelskie. 

W turnieju mężczyzn w tej dyscypli-
nie zmierzą się: Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Połczynie Zdroju, woj. 
zachodniopomorskie, „Tempo” Przysucha, 
woj. mazowieckie, LUMKS „Kasztelan” 
Rozprza, woj. łódzkie i LKS Bobowa, woj. 
małopolskie.

Do igrzyskowego finału w piłce ręcznej 
kobiet zakwalifikowały się następujące dru-
żyny: LUKS POL Czersk, woj. pomorskie, 

LUKS „ORLIK” Reszel, woj. warmińsko-
mazurskie, MKS „Victoria” Świebodzice, 
woj. dolnośląskie, ULKS „Koliber” Zarzecze, 
woj. podkarpackie. W finale panów wystą-
pią: UKS Sokół Gdańsk, woj. pomorskie, 
UKS Skorpion Rudka, woj. podlaskie, ŚKPR 
Świdnica, woj. dolnośląskie, KS „Korab-
OSiR” Staszów, woj. świętokrzyskie.

W turnieju koszykarek na parkiecie zmie-
rzą się: WULKS „Korona” Wschowa, woj. 
lubuskie, UKS „Trapez” Łysów, woj. mazo-
wieckie, MKS OSA Zgorzelec, woj. dolno-
śląskie, MLKS Rzeszów, woj. podkarpackie. 
A wśród panów będziemy oglądać zmagania 
następujących drużyn: Klubu Sportowego 
„Spójnia” Stargard Szczeciński, woj. 
zachodniopomorskie, LUKS-u „Warmia” 

Turniej „Piłkarska Kadra Czeka”
Słubice i Prószków

Zakończyli eliminacje

Zakończyły się międzywojewódzkie eliminacje w grach zespołowych do sierpniowych 
Igrzysk LZS w Kielcach. O „przepustki” na nie walczyli koszykarze, siatkarze i piłkarze 
ręczni, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

na kieleckie Igrzyska
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Na turystycznych szlakach

Sezon rozpoczął się od XXII Ogól no
polskiego Rajdu Pieszego LZS „Szla

kami kultury, szlakami cystersów”, który 
odbył się w Pińczowie, w połowie maja 
br. Rajd tradycyjnie zlokalizowany jest na 
obiektach pińczowskiego MOSiR-u, poło-
żonego nad zalewem na Nidzie. Impreza 
związana jest z zainicjowaną przez Radę 
Europy, blisko 20 lat temu, ideą „szlaku 
cysterskiego”.

Uczestnicy rajdu rywalizowali w takich 
konkurencjach, jak: sprawnościowy tor 
przeszkód (pierwsze miejsce zajął Marcin 
Pupka z Pińczowa), konkurs wiedzy o 
Kielecczyźnie (najlepsza była Katarzyna 
Kowalska z LKS Gryf Bujny – woj. łódzkie) 
i konkurs wiedzy o zakonie cystersów (zwy-
ciężyła Kamila Dylak również z LKS Gryf 
Bujny). W klasyfikacji powiatowej zwy-
ciężył Pińczów, przed Piotrkowem Tryb. i 
Mińskiem Maz., zaś w klasyfikacji woje-
wódzkiej: świętokrzyskie, przed łódzkim, 
mazowieckim i lubelskim.

W drugim dniu rajdu odbyła się wycieczka 
turystyczno-krajoznawcza do Sandomierza. 
Uczestnikom naszego rajdu, podczas tej 
wycieczki, towarzyszyła piękna pogoda, a 
miało to miejsce dosłownie kilkadziesiąt 
godzin przed pierwszą falą wielkiej powo-
dzi, która dotarła do tego miasta.

W tegorocznym rajdzie uczestniczyło 15 
drużyn z 4 województw: lubelskiego, łódz-
kiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego 
(ogółem 80 osób).

Dwie kolejne imprezy odbyły się pod 
koniec maja. Były to następujące zloty: 
XI Ogólnopolski Zlot TurystycznoEko
logiczny „Szlakiem Nadpilicznym”, który 
miał miejsce w Sulejowie oraz Ogól no

polski Zlot Turystów Wiejskich na Lubel
szczyźnie – w Okunince k/Włodawy.

Ogólnopolski Zlot Ekologiczny „Szlakiem 
Nadpilicznym” odbył się już po raz jedena-
sty, ale jako impreza o zasięgu ogólnopol-
skim – po raz ósmy. Ogółem w tegorocz-
nym zlocie uczestniczyło ponad 130 osób 
z 6 województw: łódzkiego, kujawsko-po-
morskiego, warmińsko-mazurskiego, pod-
laskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. To 
rekordowa liczba województw, jaka kiedy-
kolwiek uczestniczyła w tym zlocie.

Odbyły się wszystkie konkurencje regu-
laminowe: w konkursie wiedzy o ekologii 
i walorach przyrodniczych Ziemi Piotr-
kowskiej najlepsza była Paulina Biesaga 
ze Rzgowa, w konkursie wiedzy o życiu i 
twórczości Marii Konopnickiej – Krystian 
Urbański z Sulejowa, w torze przeszkód 
najszybszy był Bartosz Gaudynek z 
Pabianic, natomiast w wędkowaniu zwy-
ciężył Patryk Mizeracki z Łukowa (woj. 
lubelskie). W klasyfikacji ekip gminnych 
zwyciężył Rzgów, przed Moszczenicą i Wolą 
Krzysztoporską (wszystkie woj. łódzkie).

Klasyfikacja powiatowa: 1. Piotrków 
Trybunalski (woj. łódzkie), 2. Łódź 
Wschód, 3. Ełk (woj. warmińsko-mazur-
skie), 4. Pabianice (woj. łódzkie), 5. Pińczów 
(woj. świętokrzyskie), 6. Augustów (woj. 
podlaskie). 

Klasyfikacja wojewódzka: 1. łódzkie, 2. 
war mińsko-mazurskie, 3. świętokrzyskie, 4. 
kujawsko-pomorskie, 5. podlaskie, 6. lubel-
skie.

Uczestnicy zlotu zwiedzili w trakcie 
imprezy najciekawsze krajoznawczo obiek-
ty Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a 
także tereny widokowe odkrywkowej kopal-

ni węgla brunatnego w Bełchatowie.
Głównymi organizatorami byli: Rada 

Powiatowa Zrzeszenia LZS w Piotrkowie 
Trybunalskim, przy współudziale Krajowego 
Zrzeszenia LZS i Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Łodzi. Wsparcia udzieliły też wła-
dze samorządowe Starostwa Powiatowego 
w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędu 
Miasta i Gminy w Sulejowie.

Z kolei Ogólnopolski Zlot Turystów 
Wiejskich na Lubelszczyźnie jest impre-
zą turystyczną o najdłuższej tradycji w 
Zrzeszeniu LZS. Tegoroczny zlot miał 
numer 45.

W br. zlot odbył się w Okunince k/
Włodawy – znanej miejscowości turystycz-
nej położonej nad jez. Białym. Zarówno 
wybór miejsca imprezy, jak i wszystkie 
czynności organizacyjne zostały przepro-
wadzone przez pracowników i działaczy 
społecznych Wojewódzkiego Zrzeszenia 
LZS w Lublinie. 

Dzięki sprzyjającej aurze, wyjątkowej, jak 
na koniec tegorocznego maja, zrealizowano 
wszystkie zakładane cele programowe, w 
tym zarówno regulaminowe konkurencje 
zlotowe, jak i program turystyczno-krajo-
znawczy towarzyszący imprezie (zwiedzanie 
pojezierza łęczyńsko-włodawskiego oraz 
Włodawy z jej zabytkami). 

Ogółem w zlocie uczestniczyło 150 osób. 
Zdecydowaną większość stanowiła mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych (120 
osób). Młodzież, uczestnicząca w zlocie pod 
bezpośrednią opieką swoich wychowaw-
ców, brała udział w licznych konkurencjach 
zgodnych z regulaminem imprezy. Wśród 
uczestników przeważali reprezentanci woj. 
lubelskiego. Poza tym w zlocie brali udział 
przedstawiciele z woj. mazowieckiego, łódz-
kiego i warmińsko-mazurskiego.

W klasyfikacji drużynowej kolejność 
była następująca: 1. Libero I (pow. Ryki), 
2. Libero II (pow. Ryki), 3. Piotrowcie I 
(pow. Lublin), 4. Piotrowie II (pow. Lublin), 
5. Rudno III (pow. Lubartów), 6. Leśnicy 
Bujny (pow. Piotrków Tryb.).

Wśród reprezentacji powiatowych 
zwyciężył Łuków (woj. lubelskie), przed 
Piotrkowem (woj. łódzkie) i Rykami (woj. 
lubelskie), natomiast w klasyfikacji woje-
wódzkiej – lubelskie przed łódzkiem, war-
mińsko-mazurskiem i mazowieckiem.

W konkursie rodzinnym, który odbył się 
w formie turystyczno-rekreacyjnego toru 
przeszkód, zwyciężyli Iwona Rus i Piotr 
Żurawski (pow. Piotrków Tryb.) przed 

Krajowe Zrzeszenie LZS było w sezonie wiosennym organizatorem 4 ogólnopolskich imprez  
turystycznokrajoznawczych, w których wzięło udział 450 osób.

Dla takich wrażeń warto zawędrować nad Pilicę
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Alicją Szlęzak i Łukaszem Raczyńskim 
(pow. Piotrków Tryb.) oraz Anetą Bernatek 
i Krzysztofem Bednarczykiem (pow. Ryki).

Na podkreślenie zasługuje sprawna praca 
zespołu sędziowskiego, wspomaganego 
przez liczną grupę wolontariuszy wywodzą-
cych się przede wszystkim spośród nauczy-
cieli – opiekunów młodzieży szkolnej.

Ostatnią z imprez, która odbyła się w 
połowie czerwca, był XXXV Ogólnopolski 
Zlot Organizatorów Turystyki i Młodzieży 
LZS. Na obiekty campingu w Nowęcinie k/
Łeby przyjechało 90 osób reprezentujących 
5 województw.

Rywalizowały drużyny 4-osobowe, z któ-
rych każdy uczestnik brał udział w jednej z 
konkurencji przewidzianej w regulaminie 
zlotu. I tak w poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężyli: w konkursie wiedzy tury-
styczno-krajoznawczej – Joanna Wysocka 
(pow. Lipno), w sprawnościowym torze 
przeszkód – Mateusz Gałan (pow. Stargard 
Szczeciński), w rzucie lotką – Aleksander 
Fiktus (pow. Łódź Wschód), w bocce (rzut 
kulami wg specjalnego regulaminu) – Artur 
Mikołajczyk (pow. Otwock).

W klasyfikacji drużynowej kolejność była 
następująca: 1. Komandosi (pow. Stargard 
Szczeciński), 2. Radzyniacy (pow. Radzyń 
Podl.), 3. Byksy (pow. Stargard Szczeciński), 
4. Vixa (pow. Lipno), 5. Najlepsi (pow. 
Radzyń Podl.).

W klasyfikacji powiatowej: 1. Stargard 
Szczeciński, 2. Radzyń Podl., 3. Łódź 
Wschód, 4. Łuków, 5. Lipno. W klasyfikacji 
wojewódzkiej: 1. lubelskie, 2. zachodnio-
pomorskie, 3. łódzkie, 4. mazowieckie, 5. 
kujawsko-pomorskie.

 Należy podkreślić, że trzy ostatnie 
imprezy otrzymały wsparcie finanso
we ze środków Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, dzięki któremu zapew-
niono uczestnikom zlotu posiłki turystycz-
ne, noclegi, transport autokarowy podczas 
wycieczek turystyczno-krajoznawczych, 
a także pamiątkowe plakietki zlotowe dla 
wszystkich uczestników, oraz puchary dla 
zwycięzców regulaminowych klasyfikacji 
zlotowych.

Do zobaczenia na turystycznym szlaku!

Krajowe Zrzeszenie LZS było w sezonie wiosennym organizatorem 4 ogólnopolskich imprez  
turystycznokrajoznawczych, w których wzięło udział 450 osób.

Wkrótce, w sierpniu w Giżycku 
odbę dzie się III Ogólnopolski 

Tur niej Młodzików Zrzeszenia LZS w 
Za pasach. Impreza ta była organizowa-
na w już poprzednich latach dwukrotnie. 
Brak środków finansowych spowodował 
zaniechanie organizacji na trzy lata. W tym 
roku Krajowe Zrzeszenie LZS po uzyskaniu 
z MSiT dodatkowych środków finanso-
wych wznowiło organizację tego turnieju. 
Organizując tego typu turnieje spodziewa-
my się osiągnąć następujące cele:

• popularyzacja zapasów w najmłod-
szych grupach wiekowych

• nauczanie techniki stylu wolnego i 
klasycznego młodzików

• systematyczne szkolenie młodzików w 
ciągu całego roku

• systematycznego naboru nowych 
adep tów do sekcji zapaśniczych

• udział młodzików, chłopców w zawo-
dach w stylu klasycznym i wolnym.

Zapasy to jedna z „wiodących” dyscyplin 
sportowych w Zrzeszeniu LZS. Dlatego też 
Krajowe Zrzeszenie LZS poświęca wiele 

uwagi rozwojowi tej dyscypliny sporto-
wej. W naszym przekonaniu, aby szkolenie 
sportowe mogło przebiegać prawidłowo 
niezbędny jest właściwy nabór oraz racjo-
nalne szkolenie ogólne, wstępne i ukie-
runkowane. Ponieważ na każdym etapie 
szkolenia niezbędna jest rywalizacja spor-
towa postanowiliśmy podjąć działania aby 
najmłodsi zapaśnicy mogli sprawdzić swoje 
umiejętności. 

Zaproponowany przez KZ LZS cykl 
imprez składających się na turniej ogólno-
polski (eliminacje regionalne, turniej fina-
łowy), pozwali osiągnąć zakładane cele. W 

latach następnych, eliminacje regionalne 
będą rozgrywane w kwietniu i maju. Turniej 
finałowy poprzedzony będzie wspólnym 
obozem szkoleniowym dla drużyn, które 
awansowały do finału. Natomiast regula-
minowy obowiązek udziału w zawodach 
stylu wolnego i klasycznego, wzbogaca 
szkolenie techniczne o elementy z drugiego 
stylu. Tak zorganizowane zawody motywu-
ją kluby do systematycznego i racjonalnego 
szkolenia młodzików. 

W podobnych imprezach rozgrywa-
nych w kraju kłopot sprawia obowiązek 
obsadzenia przez klub wszystkich katego-
rii wagowych. W zaproponowanym przez 
KZ LZS systemie istnieje możliwość startu 
dwóch zawodników z jednego klubu w 
jednej kategorii wagowej. Zdejmuje to z 
klubów obowiązek posiadania pełnej obsa-
dy (wszystkie kategorie wagowe), aby klub 
był sklasyfikowany jako drużyna.

Planowane cele są długofalowe i ocena 
ich realizacji jest możliwa po kilku sezo-
nach. Jednak już teraz możemy potwierdzić 
słuszność założeń tego turnieju. Zawodnicy, 

którzy uczestniczyli w tej imprezie cztery i 
trzy lata temu, dzisiaj stanowią ścisłą czo-
łówkę kraju w grupie juniorów młodszych 
i juniorów. 

Krajowe Zrzeszenie LZS rozważa moż-
liwość organizacji podobnych imprez w 
innych dyscyplinach sportowych. Na prze-
szkodzie stoi na razie brak przemyślanych 
propozycji regulaminowych w innych dys-
cyplinach.

Uczestnikom tegorocznego finału 
życzymy udanych startów, dobrych wyni
ków i dalszego rozwoju kariery sportowej. 

Rowerem dojedziesz wszędzie...

Na maty chłopaki i dziewczyny!

III Ogólnopolski Turniej Młodzików Zrzeszenia LZS w Zapasach



Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

zaprasza na:

XIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Kielcach 
26-28 sierpnia 2010

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 KRAJOWE ZRZEsZEnIE LudOWE ZEsPOŁy sPORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (022) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

a także na:

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Górskim w Orawce  
1 sierpnia 2010

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Łucznictwie w Zamościu  
7-8 sierpnia 2010

J Życzymy udanych wakacji i obozów sportowych 
oraz sukcesów w jesiennych zawodach

Przyjdź, przyjedź, przyleć kibicować naszym zawodnikom


