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Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany na XVII Krajowym Zjeździe 
Delegatów Zrzeszenia LZS przewodniczącym naszej organizacji.

Ludowe Zespoły Sportowe to wspaniała organizacja oparta przede wszystkim na 
pozytywnych emocjach. (...) Najważniejszym punktem naszego działania powinna 
być solidarność międzypokoleniowa – nie da się budować organizacji na jednej grupie 
wiekowej. Trzeba łączyć doświadczenie z entuzjazmem młodości. (...) Trzeba przywrócić 
i pokazać szerszej opinii publicznej, czym są Ludowe Zespoły Sportowe. Bo słowo „ludowy” 
nie oznacza wiejski. Ludowy, znaczy dla każdego. 

Relacja z XVII Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia LZS – str. 3-6
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Nie jest to skład ostateczny – jeszcze 
troje lekkoatletów ma szanse na nominacje, 
w tym wieloboistka Karolina Tymińska z 
ZLKL Zielona Góra. 

Podczas konferencji prasowej podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Jacek Foks poinformował, że przygotowa-
nia zawodników do igrzysk pochłonęły ¾ 
budżetu resortu, który wynosi 160 mln 
złotych. I dodał – Nie znam przypadku, aby 
jakieś zgrupowanie czy szkolenie nie odbyło 

się z powodu braku środków. Wszystkim 
sportowcom staraliśmy się zapewnić opty
malne warunki; szczególnie dotyczy to człon
ków elitarnego klubu Polska Londyn 2012.

Zarząd PKOl zatwierdził także wysokość 
nagród. 120 tysięcy złotych otrzyma spor-
towiec, który w Londynie wywalczy złoty 
medal. Za srebrny premia wyniesie 80, a za 

brązowy 50 tysięcy złotych. Nagrody PKOl 
przyzna także trenerom. Szkoleniowiec 
mistrza olimpijskiego może liczyć na 60 
tysięcy złotych. Za srebrny krążek pod-
opiecznego otrzyma 40, a za brązowy 25 
tysięcy.

Z klubów Zrzeszenia LZS do Londynu 
pojadą:
 badminton – Michał Łagosz, Adam 

Cwalina, Kamila Augustyn – wszyscy SKB 
Suwałki, Robert Mateusiak, Nadieżda 
Zięba – UKS Hubal Białystok, Przemysław 
Wacha – LKS Technik Głubczyce
 jeździectwo – ujeżdżanie – Beata 

Stremler – LKJ Lewada Zakrzów
 kajakarstwo – C-1 slalom – Grzegorz 

Kiljanek – LKK Drzewica
 kolarstwo torowe – drużyna – Adrian 

Tekliński – ALKS Stal Grudziądz
 kolarstwo szosowe – start wspólny – 

Katarzyna Pawłowska – UKS Jedynka 
Limaro Kórnik
 lekkoatletyka – rzut młotem – Paweł 

Fajdek – KS Agros Zamość, Anna Jesień – 
400 m ppł i sztafeta 4x400 – LŁKS Prefbet 
Śniadowo Łomża, Katarzyna Kowalska – 
3000 m prz. – LKS Vectra-DGS Włocławek, 
Łukasz Parszczyński – 3000 m prz. – KS 
Podlasie Białystok, Kamil Kryński – 4x100 
– KS Podlasie Białystok
 łucznictwo – Natalia Leśniak – Łucznik 

Żywiec, Rafał Dobrowolski – Stella Kielce

 podnoszenie ciężarów – Ewa Mizdal 
– Unia Hrubieszów, Adrian Zieliński i 
Tomasz Zieliński – Tarpan Mrocza, 
 triathlon – Maria Cześnik – ULKS 

Kmicic Częstochowa
 zapasy – Iwona Matkowska – Agros 

Żary, Monika Michalik – Orlęta Trzciel.
Na liście „olimpijskiej” jest też wielu spor-

towców, którzy swoją karierę zaczynali w 
Ludowych Zespołach Sportowych, jak choć-
by: Maja Włoszczowska, Kamil Kuczyński, 
Michał Kwiatkowski (kolarstwo), Joanna 
Fiodorow (la) czy Marcin Dołęga, i Alek san-
dra Klejnowska-Krzywańska (podnoszenie 
ciężarów). 

Igrzyska Olimpijskie w Londynie roz-
poczną się 27 lipca a zakończą 12 sierpnia 
2012 roku. Cztery lata temu w Pekinie 
Polskę reprezentowało 263 sportowców.

Niestety, z ekipy na Londyn w trybie 
pilnym została wycofana Marzena Kar
piń ska (Znicz Biłgoraj). Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów poinformował, że 
ma to związek z informacją jaką otrzymał 
od Komisji do Spraw Zwalczania Dopingu 
w Sporcie, która stwierdziła, iż u jednej 
z zawodniczek kadry olimpijskiej wykry-
to wysoki poziom obecności syntetyczne-
go sterydu, a próbkę pobrano 2 czerwca 
tego roku podczas Mistrzostw Polski w 
Piekarach Śląskich.

Rozpoczęła się czwarta edycja Konkursu 
Ministra Sportu i Turystyki i Krajowego Zrze-
szenia LZS na najciekawszą inicjatywę upo-
wszechniania sportu wśród dzieci i młodzie-
ży. Co roku zmieniają się nieco 
zasady i zadania tego konkur-
su. Podobnie jest i tym razem. 
Świadczy to o tym, że nasze 
Zrzeszenie szybko reaguje z 
jednej strony na potrzeby lo-
kalnych środowisk, z drugiej 
na priorytety w polityce ministerstwa. Obec-
nie pełna nazwa tego współzawodnictwa 
brzmi – Konkurs Ministra Sportu i Turystyki 
na najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-
wszechniania aktywności sportowej dzieci i 
młodzieży oraz osób starszych służący soli-
darności międzypokoleniowej i promowaniu 
sportu w rodzinach ze środowiska wiejskiego 
pn. Obierz kurs na „Orlika”. Tym razem or-

ganizatorzy postanowili preferować imprezy, 
które szczególny nacisk kładą na aktywność 
rodzinną oraz osób starszych. To ostatnie 
ma związek z obchodzonym właśnie Euro-

pejskim Rokiem Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Premio-
wane będą przede wszystkim 
imprezy zorganizowane na 
„Orlikach”. Takich boisk jest 
w naszym kraju ponad 1800 

(najwięcej w woj. wielkopolskim, najmniej w 
opolskim i świętokrzyskim). Wszystkim za-
leży by były one właściwie wykorzystywane. 
Bo często choć „Orliki” zostały wybudowane 
przy szkołach, te nie wywiązują się z nałożo-
nych na nie zobowiązań. W zamyśle twórców 
tego pomysłu „Orliki” miały być lokalnym 
centrum życia społecznego, według socjolo-
gów tzw. „trzecim miejscem”, poza domem i 

pracą, w których spędzamy czas wolny, spo-
tykamy się i poznajemy.

Przypominamy, że w konkursie mogą 
uczestniczyć wyłącznie jednostki z osobo-
wością prawną szczebla gminnego. Imprezy 
muszą odbyć się od 1 maja do 30 września 
br. W konkursie nie mogą uczestniczyć lau-
reaci z trzech ostatnich edycji. Zgłoszone 
inicjatywy powinny mieć wsparcie samorzą-
dów lokalnych, dyrekcji szkół, innych orga-
nizacji pozarządowych.

Do konkursu zgłoszono 77 inicjatyw. Do 
5 października uczestnicy muszą dostarczyć 
sprawozdanie z przeprowadzonej imprezy. 
Rozstrzygnięcie nastąpi 26 października – 
ogłoszona zostanie lista 32 najlepszych ini-
cjatyw.

Laureatów, jak zwykle, zaprosimy w listo-
padzie do Warszawy na uroczyste podsumo-
wanie konkursu.

23 „naszych” zawodników pojedzie do Londynu
Polski Komitet Olimpijski 7 lipca br. ogłosił skład sportowców na Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2012.  
Nasz kraj reprezentować będzie 216 sportowców w 22 dyscyplinach. 

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

 

Obierz kurs na „Orlika”

 Konkurs Ministra Sportu i Turystyki – Obierz kurs na „Orlika”
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Na Zjazd wybrano 126 delegatów, wszy-
scy stawili się 26 maja w Warszawie, choć 
na koleżanki i kolegów z woj. kujawsko-po-
morskiego i warmińsko-mazurskiego mu -
sieliśmy nieco poczekać – zatrzymały ich 
korki pod Warszawą. Tę frekwencję należy 
zapisać złotymi literami w księgach pamiąt-
kowych, bo to prawdopodobnie pierwszy 
zjazd w organizacjach sportowych ze 100. 
procentową obecnością delegatów. Świadczy 
to o olbrzymim zaangażowaniu naszych 
działaczy i o dyscyplinie w Zrzeszeniu. To -
warzyszyła ona zresztą całemu zjazdowi, 
co pozwoliło przeprowadzić go niezwykle 
sprawnie i szybko.

Sesja robocza
Sesja robocza przebiegła bez zbędnych 

dys  kusji. Wybrano Prezydium Zjazdu, 
zna   leźli się w nim: Maria Glazik, Marek 
Ma zur, Józef Poterucha, Krzysztof Pia
sek, Wacław Hurko oraz Helena Koziej. 
Prze  wodniczącym Zjazdu wybrano Sta
nisława Kopcia. Następnie delegaci wy brali 
wszystkie potrzebne i przewidziane statu-
tem komisje. Kolejnym punktem obrad były 
zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia 
LZS, które przedstawił delegatom Krzysztof 
Piasek. Statut Zrzeszenia uchwalony został 
w 2008 roku. Od tamtego czasu zmieniło 
się nieco prawo. Uchwalona została ustawa 
o sporcie, a przestały obowiązywać: ustawa 
o kulturze fizycznej i o sporcie kwalifikowa-
nym. Dlatego pierwsze zmiany w statucie 
dotyczyły dostosowania go do nowych prze-
pisów prawnych. Druga grupa zmian doty-
czyła dostosowania statutu do poprawionej 

przez Sejm ustawy o pożytku publicznym 
i wolontariacie, w tym m.in. określe-
nia na nowo celów działania Zrzeszenia. 
Zaproponowano także kilka zmian natury 
porządkującej. Wszystkie zmiany przyjęto 
jednogłośnie.

 Wystąpienie 
Romana Jagielińskiego
Oficjalna część Zjazdu rozpoczęła się 

od wystąpienia ustępującego przewodni-
czącego KZ LZS Romana Jagielińskiego, 
który powiedział m.in.: Z ogromną satys
fakcją uczestniczę w dzisiejszym Zjeździe. 
Tym bardziej, że upłynęła moja czwarta 
kadencja. Wszystkie mogę podsumować tak 
– na miarę możliwości, mam satysfakcję, 
na miarę marzeń, nie dosyt. W ciągu moje
go przewodniczenia Zrzeszeniu przeżyliśmy 
głęboką transformację. Szesnaście lat temu 
mieliśmy zdecydowanie inną infrastrukturę 
sportową na obszarach wiejskich. Inne podej
ście samorządów terytorialnych do kultury 
fizycznej. Niezależnie od tego kto realizował 
politykę państwa na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich, to dzisiaj możemy powiedzieć, że 
mamy ogromną ilość hal sportowych, sal 

gimnastycznych, boisk sportowych, program 
Orlik, który mówi że nowoczesne boisko 
może powstać w każdej zdolnej wykreować 
ruch sportowy wsi. Program, który roz
poczęliśmy w latach 90., razem ze śp. Ste
fanem Paszczykiem i tym, który wskazał, 
że możemy korzystać z pieniędzy budżeto
wych, Grzegorzem Kołodko, jest w dalszym 
ciągu realizowany. Otrzymujemy środki na 
wsparcie tych, którzy z sercem, ale i rozsąd
kiem potrafią zorganizować dobrą imprezę 
sportowoturystyczną. Spędziłem te 16 lat 
w dobrym towarzystwie, w rodzinie ludo
wców, sportowców. Chcę tu na tej sali, za 
Waszym pośrednictwem, wszystkim człon
kom Ludowych Zespołów Sportowych, a w 
szczegól ności najbliższym współpracowni
kom, po dziękować.

W dalszej części obrad, po udzieleniu 
abso lutorium Radzie Głównej, delegaci 
przegłosowali wniosek Prezydium o przy
znanie Romanowi Jagielińskiemu ty tułu 
Ho norowego Przewodniczącego Kra jo
wego Zrzeszenia LZS.

Odznaczenia
Zjazd Krajowy to doskonałe miejsce by 

wy różnić wieloletnich, zasłużonych działa-
czy. I tak, postanowieniem Prezydenta Rze-
czy pos politej Polskiej, Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski odznaczony zos   -
tał Franciszek Józef Haber z woj. dolno-
śląskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Od rodzenia Polski – Waldemar Buszan 
z woj. warmińsko-mazurskiego, Stanisław 
Ko  peć z woj. zachodniopomorskiego, Józef 
Krzywonos z woj. podkarpackiego oraz 

Sp or t  uc z y  w ygr y wać,  sp or t  uc z y  pr zegr y wać,  sp or t  uc z y  ż ycia,  sp or t  uc z y  ws z ystk iego
	 Ernest	Hemingway

26 maja 2012 roku w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Podsumowano mijającą czteroletnią 
kadencję, wybrano nowe władze i uchwalono program działania na najbliższe lata. Przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS 
został Władysław Kosiniak–Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, przewodniczący Mazowieckiego Zrzeszenia LZS.

XVII Krajowy Zjazd Delegatów  
Zrzeszenia LZS – Warszawa, 26 maj 2012
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Wacław Marian Słomkowski z woj. lubel-
skiego.

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Złotą 
Odznaką za Zasługi dla Sportu wyróżniono 
trenera Zbigniewa Klęka. Medale 65-lecia 

LZS otrzymali Mieczysław Brzeziński, 
pierwszy zwycięzca wyścigu im. Skopenki i 
poseł Eugeniusz Kłopotek.

W swoim statucie nasze stowarzyszenie 
ma zapisaną możliwość nadawania tytułu 
honorowego członka Krajowego Zrzeszenia 

LZS w uznaniu szczególnych zasług w roz-
wijaniu sportu, rekreacji i turystyki. Na 
zjeździe otrzymali go Zbigniew Kiliński z 
woj. zachodniopomorskiego i Ryszard Lech 
z woj. dolnośląskiego. 

 Sprawozdanie Rady Głównej  
za lata 2008-2011
Jednym z głównych zadań Zjazdu było 

przyjęcie sprawozdania z mijającej kadencji 
i udzielenie absolutorium ustępującym wła-
dzom. Każdy z delegatów otrzymał obszer-
ny dokument (ponad 100 stron), wypeł-
niony setkami liczb i danych. Przekazano 
w nim wyczerpujące informacje dotyczą-
ce działalności Rady Głównej oraz Biura 
Krajowego Zrzeszenia LZS, wraz ze spra-
wozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Najważniejsze elementy tego sprawozdania 
przedstawił delegatom, w imieniu ustępu-
jącej Rady Głównej, jej wiceprzewodniczą-
cy Wacław Hurko. Przypomniał, że „do 
najistotniejszych wiodących zadań należały 
te, które w wyniku konkursu ofert, zleca
ne były Krajowemu Zrzeszeniu LZS przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki a mieszczące 
się w założeniach programowych Krajowego 

Zrzeszenia LZS. Podstawowymi elementami 
były m.in.: turnieje o Złotą Wieżę, Piłkarska 
Kadra Czeka, Mała Piłkarska Kadra dla 
dziewcząt i chłopców, ogólnopolskie biegi 
przełajowe organizowane w ramach spor
tu dla wszystkich, upowszechnianie spor
tu w rodzinie, wśród osób niepełnospraw
nych oraz zadania realizowane na zlecenie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale 
też w mijającej kadencji nasze stowarzysze-
nie podejmowało nowe zadania i inicjatywy. 
Nowym zadaniem od 2010 roku był wolon
tariat sportowy, którego promocja przybrała 
szczególnie szeroki wymiar ze względu na 
ogłoszony 2011 rok, Europejskim Rokiem 
Wolontariatu. Składały się na to warszta
ty, szkolenie profesjonalnych koordynato
rów wolontariatu sportowego, konferencja 
ekspercka w ramach prezydencji polskiej w 
Radzie UE, czy też aktywny i wyróżniający 
się udział Krajowego Zrzeszenia LZS podczas 
obchodów Dni Wolontariatu Europejskiego 
przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. 

Do ważnych inicjatyw w mijającej kaden
cji, które w 2009 r. podjęliśmy we współpracy 
i na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
należał konkurs Ministra Sportu i Turystyki 
na najciekawszą inicjatywę z zakresu upo
wszechniania sportu dzieci i młodzieży w 
środowisku wiejskim. Konkurs wyzwolił wiele 
interesujących, sportowych inicjatyw wzbo
gaconych przez elementy turystyki oraz kul
tury. Laureatami, zgodnie z regulaminem, 
były nie tylko LZSowskie stowarzyszenia, ale 
i uczniowskie, parafialne oraz prowadzące 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
organizacje. 

Dorobek sportowy Zrzeszenia LZS jest 
niepodważalny. Mówca stwierdził w spra-
wozdaniu, że te sukcesy zawdzięczamy 
skutecznemu systemowi, na który składa

ją się: WLKSy, ośrodki szkolenia, mistrzo
stwa Zrzeszenia i zgrupowania w wiodących 
dyscyplinach. Młodzi ludzie rozpoczynają 
i rozwijają swoje kariery sportowe w klu
bach naszego Zrzeszenia. Osiągają sukce
sy na arenie międzynarodowej. Dziś, wielu 
sportowców z naszym rodowodem, posiada 

już nominacje olimpijskie na Londyn. By 
bardziej zmotywować zawodników a jedno
cześnie pochwalić się naszymi osiągnięciami 
wróciliśmy w mijającej kadencji do organizo
wania plebiscytu na 10 najlepszych sportow
ców LZS, który wzbogaciliśmy o wybory 10 
najlepszych trenerów, 5 nadziei olimpijskich, 
a w ubiegłym roku także 65 sportowców na 
65lecie LZS.

Następnie zwrócił uwagę na pewne fakty 
negatywne w tej kadencji. – To przede 
wszystkim wprowadzone w ostatnich 2 
latach przez MSiT, półroczne okresy reali
zacji zadań. Nie rzutowało to jednak na 
jakość współpracy Krajowego Zrzeszenia LZS 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki, szcze
gólnie z Departamentem Rozwoju i Promocji 
Sportu oraz Sportu Wyczynowego i Turystyki. 

Zakończył swoje wystąpienie licznymi 
podziękowaniami. Dziękuję naszym człon
kom zwyczajnym, wojewódzkim zrzeszeniom 
LZS oraz wszystkim instruktorom i klubom 
za pomoc w realizacji zadań kalendarzo
wych. Chcę też podziękować za współpracę 
samorządom wszystkich szczebli, sejmikom 
wojewódzkim, radom powiatów i gmin, sta
rostom, burmistrzom, wójtom, ale też radom 
sołeckim i sołtysom. To dzięki Wam codzien
ne kłopoty naszych ogniw, klubów i rad prze
chodzimy łagodniej.

 Sprawozdanie Głównej Komisji 
Rewizyjnej
Ważną rolę w każdej demokratycznej 

organizacji pełni komisja rewizyjna, która 
na bieżąco kontroluje władze, a przede 
wszystkim to w jaki sposób wydawane są 
przekazywane do stowarzyszenia fundu-
sze. Ze sprawozdaniem Głównej Komisji 
Rewizyjnej zapoznał delegatów jej prze-
wodniczący Józef Poterucha. Stwierdził, 
że przez cztery lata skontrolowano wszyst-
kie województwa, ponieważ każde z nich 
wydaje publiczne pieniądze, które otrzy-
muje na konkretne zadania od Krajowego 
Zrzeszenia LZS. Nie stwierdzono żadnych 
uchybień. A w tych województwach, gdzie 
przeprowadzano Ogólnopolskie Igrzyska 
LZS przestrzegana była ustawa o zamó-
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wieniach publicznych. Dokumentacja była 
prawidłowo prowadzona. Sprawozdawca 
dodał, że za tę pracę należą się podzięko-
wania wszystkim prezesom, gdyż niejedno-
krotnie pracują oni w trudnych warunkach 
– sami prowadzą księgowość, bo nie stać 
zrzeszeń wojewódzkich na opłacanie pro-
fesjonalnych firm. Co roku przyjmowano 
bilans KZ LZS, kontrolowano umowy z 
Ministerstwem Sportu i Turystyki. I tu także 
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowo-
ści. Wnioskował o udzielenie absolutorium 
ustępującej Komisji, co też uczyniono.

 Prezentacja kandydatów 
i wybory
Na przewodniczącego Głównej Komisji 

Re wizyjnej zgłoszono jedną kandydaturę 
– Marka Ciska – i została ona przegłoso-
wana jednogłośnie. Na przewodniczącego 
Krajowego Zrzeszenia LZS zgłoszono dwie 
kandydatury – Stanisława Jurcewicza i 
Wła  dysława KosinakKamysza. Za rzą dzo-
no tajne wybory. Zanim do nich doszło 
kandydaci zaprezentowali delegatom swoje 
programy. 

Stanisław Jurcewicz zabiegając o głosy 
de  le gatów powiedział m.in.: – W Ludowych 
Zespołach Sportowych działam od 2004 roku. 
Ważna jest dla mnie także działalność parla
mentarna, jestem senatorem drugą kadencję. 
Podejmę działania dotyczące aktualizacji 

obecnego programu rządowego dotyczące
go sportu w środowisku wiejskim, ze szcze
gólnym uwzględnieniem jego finansowa
nia. Następnie dodał, że będzie starał się 
poszerzyć program LZS w takich sferach 
jak: aktywność fizyczna ludzi starszych, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-
mu. Podkreślił, że Rada Główna powinna 
po zyskiwać środki z Funduszu Inicjatyw 
Oby watelskich, a także bezpośrednio z Unii 
Europejskiej, że chce partnerskich stosun-
ków z regionami. Poświęci więcej uwagi 
promocji LZS oraz wspierać będzie starania 

o pozyskiwanie funduszy z samorządów. 
Zaproponował by Zrzeszenie przygotowa-
ło ogólnopolskie Forum Sportu Dzieci i 
Młodzieży.

Następnie głos zabrał Władysław Kosi
niakKamysz – W swoim wystąpieniu Pan 
Premier Jagieliński, podsumowując swoich 16 
lat aktywności w LZS powiedział, że można 
wszystko zrobić w dobrym towarzystwie. 
Cieszę się, że w tak dobrym towarzystwie, 

senatora Jurcewicza, przyszło mi konkurować 
o funkcję przewodniczącego LZS.

Ludowe Zespoły Sportowe to wspaniała 
organizacja oparta przede wszystkim na po
zytywnych emocjach. W ostatnim czasie, spo
tykając się z Wami regionach, jak i tutaj w 
Warszawie, doświadczyłem właśnie tych po
zytywnych emocji. To skłoniło mnie do bar
dzo aktywnego włączenia się w pracę Ludo
wych Zespołów Sportowych, z którymi mam 
kontakt od 2000 roku. 

Przychodzi taki moment, że każda organi
zacja potrzebuje nowego otwarcia. Dla mnie 
takim najważniejszym punktem działania 
będzie solidarność międzypokoleniową, bo 
nie da się budować organizacji na jednej gru
pie wiekowej. Trzeba łączyć doświadczenie z 
entuzjazmem młodości. Właśnie obchodzimy 
rok solidarności międzypokoleniowej. A gdzie 
ona się lepiej nie realizuje, jak w sporcie, gdzie 
trenermentor współpracuje ze swoim zawod
nikiem. Trzeba przywrócić też i pokazać szer
szej opinii publicznej, czym są Ludowe Zespo
ły Sportowe. Bo słowo „ludowy” nie oznaczy 
wiejski, ale ogólnonarodowy, ogólnospołecz
ny. Ludowy znaczy dla każdego. Musimy po
prawić nasz wizerunek, pokazać że jesteśmy 
wielką, ogólnonarodową organizacją sporto
wą, z którą każdy powinien się liczyć. 

W sprawach organizacyjnych potrzebny 
jest nowy impuls w niektórych działaniach na 
poziomie krajowym. Godnie należy traktować 
pod względem finansowym regiony. Poszerzyć 
współpracę z ministerstwem rolnictwa i inny
mi instytucjami związanymi z tym obszarem. 

�Fragmenty�wypowiedzi�gości

Wojciech Kudlik, dyrektor Depar-
ta mentu Rozwoju i Promocji Sportu 
MSiT
W imieniu Pani Minister Joanny Muchy 

serdecznie pozdrawiam wszystkich uczest
ników dzisiejszego wydarzenia. Chciałem 
podkreślić, że Ludowe Zespoły Sportowe 
są jednym z najważniejszych partnerów 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w dzia
łalności na rzecz upowszechniania kultury 
fizycznej i promowania aktywnego stylu 
życia, a także rozwijania sportu. Myślę, 
że dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać 
o tym, jak ważną rolę pełnią Ludowe 
Zespoły Sportowe w polskim sporcie.

Jerzy Ostrowski, wiceprezes PZPC
Bardzo serdecznie dziękuję całemu 

Zrze szeniu LZS, ustępującym władzom 
oraz wieloletniemu przewodniczącemu 
Rady Głównej KZ LZS, Panu Romanowi 
Jagielińskiemu za znakomitą współpracę 
z naszym związkiem. Ta wieloletnia, sto
jąca na wysokim poziomie sportowym i 
organizacyjnym, współpraca sprawia, że 
nasi sportowcy zdobywają wciąż medale 
na najwyższych rangą zawodach. Wszyscy 
podpisujemy się pod mottem Ernesta 
Hemingwaya zapisanym na zaprosze
niu na XVII Krajowy Zjazd Delegatów 
Zrzeszenia LZS. 

 Wojciech Ziemniak, przewodniczący 
Szkolnego Związku Sportowego
Moje korzenie są w LZS. Jeszcze w 2000 

r. byłem delegatem LZS z Wielkopolski. 
Dzisiaj występuję tu jako szef SZZS, 
bratniej organizacji współpracującej na 
co dzień w wielu środowiskach, przede 
wszystkim wiejskich. Problemy mamy 
wspólne, choćby te które przedstawiliście 
w sprawozdaniu. Ale gdyby nie MSiT, oby
dwie organizacje przestałyby istnieć. Mam 
nadzieję, że po wyborach spotkamy się już 
na roboczo i ustalimy wspólną strategię 
i stanowisko jak te problemy rozwiązać.

 Władysław Serafin, przewodniczący 
KZKiOR
Chciałem zaproponować LZS, nowemu 

kierownictwu, szeroką formę współpra
cy, żebyśmy wrócili do idei wzajemnego 
wspomagania się, wspierania i promo
wania. Chodzi tu o bardzo szeroko rozu
miany sponsoring. Przede wszystkim o 
pozyskiwanie środków. Nie tak dawno 
uruchomiony został nowy kanał telewi
zyjny poświęcony problemom wsi i rolnic
twa, Telewizja Rolnicza. Zapraszamy do 
współpracy z nią i nie tylko.

Listy do delegatów, na ręce przewodniczącego RG KZ LZS, przysłali m.in.: Grzegorz 
Karpiński, sekretarza stanu w MSiT, Polski Komitet Olimpijski i jego Prezes Andrzej 
Kraśnicki, Ireneusz Raś, Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz 
Antoni Bara, Prezes Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich a także prof. Marek 
Rocki, Prezes Zarządu Głównego AZS. List od Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej odczytał jego przedstawiciel.
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Rada�Główna�Krajowego�Zrzeszenia�LZS
Władysław KosiniakKamysz, woj. mazowieckie (przewodniczą-
cy), Mieczysław Baszko, woj. podlaskie, Ryszard Chustecki, woj. 
lubuskie, Andrzej Cywiński, woj. dolnośląskie, Maria Glazik, woj. 
kujawsko-pomorskie, Wacław Hurko, woj. lubelskie (wiceprze-
wodniczący), Marek Jaczun, woj. warmińsko-mazurskie, Mag
dalena Kołodziejczyk, woj. pomorskie, Stanisław Kopeć, woj. 
zachodniopomorskie, Helena Koziej, woj. świętokrzyskie, Józef 
Krzywonos, woj. podkarpackie, Jacek Kucybała, woj. małopol-
skie, Jerzy Kula, woj. świętokrzyskie, Krzysztof Piasek, woj. wiel-
kopolskie (sekretarz), Józef Poterucha woj. lubelskie (wiceprze-

wodniczący), Marek Procyszyn, woj. opolskie, Andrzej Sadlok, 
woj. śląskie, Paweł Tomaszewski, woj. mazowieckie, Zdzisław 
Wawrzewski, woj. łódzkie (skarbnik).

Główna�Komisja�Rewizyjna�Krajowego�Zrzeszenia�LZS
Marek Cisek, woj. kujawsko-pomorskie (przewodniczący), Kazi
mierz Chrapczyński, woj. małopolskie, Stefan Długosz, woj. ma-
zowieckie, Mieczysław Gwiazda, woj. dolnośląskie (wiceprzewod-
niczący), Janusz Kamiński, woj. łódzkie, Zygmunt Mularz, woj. 
podkarpackie, Maria Tumanowicz, woj. zachodniopomorskie 
(sekretarz).

XVII Krajowy Zjazd Delegatów  
Zrzeszenia LZS – Warszawa, 26 maj 2012

Ale także szukać wsparcia wśród podmiotów 
prywatnych, bo poszerzenie naszej działal
ności bez nich się nie uda. Myślę, że należy 
stworzyć klub sponsora, klub przyjaciół LZS 
na poziomie krajowym, a później przenieść tę 
ideę na poziom regionalny. 

Warto też pomyśleć o sponsorze tytular
nym. Wykorzystać to, że wielki biznes wyka
zuje dziś społeczne zaangażowanie. A naj
lepszą formą tego zaangażowania może być 
sport.

Dziś słowo i miano kultura fizyczna, musi 
też odzyskać należny mu szacunek. Bo dla 
mnie kultura fizyczna, wychowanie fizyczne 
to przede wszystkim uczenie dobrych nawy
ków. Najlepsze nawet prawo, ustawy, rozpo
rządzenia, nie zastąpią dobrych zwyczajów i 
obyczajów, które możemy wpajać młodzieży 
na bazie naszych wartości, na bazie doświad
czenia i tradycji. Wyciągając dobre wnioski z 
przeszłości, popatrzmy daleko w przyszłość. 

Wszyscy wiemy, że o kondycji fizycznej 
społeczeństwa decyduje nie genetyka, a styl 
życia. W głównej mierze aktywność fizyczna. 
Powinniśmy skupić się na promocji aktyw
nego stylu życia, to szansa na przyciągnięcie 
nowych uczestników, nowych wolontariuszy. 

Nasza działalność powinna opierać się na 
szerokim współdziałaniu szczebla krajowego 
z regionalnym. To musi być sprawnie funkcjo
nujące biuro, z dobrze funkcjonującą stroną 
internetową. Jedna osoba nie jest w stanie 

prowadzić skuteczne, tak wielkiej, i tak zasłu
żonej organizacji. Dlatego też liczę na waszą 
współpracę.

W tajnym głosowaniu przewodniczą
cym KZ LZS wybrano Władysława Kosi
niakKamysza.

Następnie dokonano wyboru 18. człon
ków Rady Głównej i 6. Głównej Komisji 
Rewizyjnej. Składy tych organów KZ LZS 
poniżej.

Dyskusja
Jan Lach, woj. śląskie apelował o prze-

strzeganie kryteriów przy przyznawaniu pie-
niędzy na szkolenie zawodników w ośrod-
kach i respektowanie ustalonych zasad. 

Janusz Gałązka, woj. śląskie, domagał się 
stworzenia systemu szkolenia dzieci i mło-
dzieży w piłce nożnej, Lucjusz Wasilewski, 
wielkopolskie, mówił o kolarstwie, Józef 

Maciejczak, woj. mazowieckie, o zapasach 
i szkoleniu od jak najmłodszych lat: „bo od 
juniora to już rekreacja”. Krzysztof Piasek, 
wielkopolskie, przypomniał, że trwają 
wybory w polskich związkach sportowych 
i namawiał żeby jak najwięcej działaczy 
LZS wchodziło do władz tych związków, co 
pomoże w lepszej współpracy – „Albowiem 
to zarządy tych związków o wielu sprawach, 
które na co dzień trochę nam życie utrudnia
ją, komplikują, będą po prostu decydowały”. 
Zwrócił też uwagę na program Organizator. 
Apelował by nieco inaczej spojrzeć na funk-
cję jaką ma pełnić organizator w terenie. 
Poza dotychczas pełnionymi zadaniami, 
powinien także umieć poprowadzić sprawy 
formalno-finansowo-organizacyjne. Albo-
wiem gąszcz przepisów, którym podlega 
nasza działalność, jest tak duży, że w wielu 
ogniwach, w klubach, prezesowi po prostu 
czasu nie starcza na ich poznanie. Andrzej 
Chmurzewski, woj. śląskie, pytał czy nie 
można inaczej wydawać pieniędzy prze-
kazywanych przez Radę Główną, czy są 
one „znaczone”, bo każde województwo ma 
swoją specyfikę, popularne są inne sporty, 
nie tylko piłka nożna. 

Przyjęto uchwały, zmieniono statut, w 
którym dokładnie określono intencje dzia
łania, wybrano nowe władze. Pozostało 
tylko aktywnie i energicznie zabrać się do 
pracy.
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Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i LUKS Suples Kraśnik, 
a współorganizatorami WZ LZS w Lubli-
nie, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Bur-
mistrz Miasta Kraśnik, Rada Powiatowa 
LZS w Kraśniku oraz Szkoła Mistrzostwa 
Spor towego w Kraśniku. Impreza dofinan-
sowana została przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Medale zawodniczkom wręczał 
m.in. Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
KZ LZS oraz starosta kraśnicki Tadeusz 
Wojtak.

LUKS Suples Kraśnik to jeden z naj-
lepszych klubów naszego Zrzeszenia spe-
cjalizujący się w zapasach w stylu wol-
nym kobiet i mężczyzn. Najlepszą aktualnie 
zawodniczką tego klubu jest Agata Pietrzyk, 
niestety nie udało się jej zakwalifikować na 
igrzyska w Londynie. Gospodarze zgłosili 

do zawodów 6 kadetek. Wszystkie stanęły 
na podium! Cztery wygrały swoje kategorie 
wagowe, a klub zajął 2. miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej kadetek, ulegając tylko 
Cementowi Gryf Chełm, który reprezento-
wało 21 zawodniczek.

Podczas otwarcia zawodów pokaz umie-
jętności zapaśniczych dali najmłodsi 
spor towcy prowadzeni przez Sebastiana 
Pa wlaka. Od września br., dzięki przychyl-
ności burmistrza Kraśnika, będą uczęsz-
czać do czwartej klasy sportowej w Szkole 
Podstawowej nr 6. Widać, że władze lokalne 
dbają o tę dyscyplinę sportu.

Mistrzynie Zrzeszenia LZS kadetki:
38 kg – Kinga Pawłowska Warmia 

Li dzbark Warmiński, 40 kg – Joanna 
Pu dłowska Orzeł Karolewo, 43 kg – Natalia 
Szumna Suples Kraśnik, 46 kg – Dominika 
Szynkowska Suples Kraśnik, 49 kg – Beata 
Kośla Suples Kraśnik, 52 kg – Joanna Stysło 
Cement Gryf Chełm, 56 kg – Aleksandra 
Wólczyńska Suples Kraśnik, 60 kg – 
Pa trycja Siwek Zagłębie Wałbrzych, 65 kg 
– Aleksandra Snarska Agros Żary, 70 kg – 
Agata Tatar Dąb Brzeźnica

Mistrzynie Zrzeszenia LZS juniorki i 
mło dzieżowcy:

44 kg – Katarzyna Olszewska WLKS 
Siedlce Iganie Nowe, 48 kg – Weronika Sikora 

Sobieski Poznań, 51 kg – Paula Kozłow 
Dąb Brzeźnica, 55 kg – Agnieszka Rakoczy 
Zagłębie Wałbrzych, 59 kg Agnieszka Król 
Dąb Brzeźnica, 63 kg – Justyna Ratyńska 
Dąb Brzeźnica, 67 kg – Laura Robocińska 
Dąb Brzeźnica, 72 kg – Weronika Rybak 
Znicz Podzamcze 

Klasyfikacja klubowa (kadetki, juniorki i 
młodzieżowcy):

1. Cement Gryf Chełm, 2. Sobieski Po -
znań, 3. WLKS Siedlce Iganie Nowe, 4. 
Za  głębie Wałbrzych, 5. Suples Kraśnik, 6. 
Znicz Podzamcze 

Klasyfikacja województw: 1. Lubelskie, 
2. Wielkopolskie, 3. Mazowieckie, 4. Dol-
no śląskie, 5. Świętokrzyskie, 6. Warmińsko-
Mazurskie

W dniach 18-20 maja w hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w zapasach kobiet kadetek, juniorek i młodzieżowców. Wystartowało 126 zawodniczek reprezentujących 22 kluby z 12 województw. 

Wiadomość o nagłej, 
tragicznej śmierci An-
drzeja spadła na całe 
środowisko sportowe 
Pomorza Za chodniego 
jak przysłowiowy grom 
z jasnego nieba. Jeszcze 
w sobotę, 16 czerwca, 
uczestniczył w Woje-

wódzkich Igrzyskach LZS w Płotach pełen 
sił, werwy, planów na przyszłość. We wto-
rek, 19 czerwca, dotarła do nas ta straszna 
wiadomość.

Andrzej był człowiekiem nieprzeciętnym 
i jego dokonania życiowe i zawodowe rów-

nież wykraczały daleko poza przeciętność. 
Zostawił po sobie niemały dorobek, który 
budzi szacunek.

Urodził się 14 maja 1954 roku. Zapasy 
zaczął uprawiać w latach 60. XX wieku w 
Iskrze Białogard. Od 1977 roku nieprzerwa-
nie szkolił kolejne pokolenia białogardzkich 
zapaśników, najpierw w Iskrze, a później w 
Atletycznym Klubie Sportowym, którego był 
współzałożycielem.

Był wychowawcą wielu wybitnych zawod-
ników, m.in. Marcina Jureckiego – olimpij-
czyka z Sydney, medalistów mistrzostw Pol-
ski we wszystkich kategoriach wiekowych 
oraz zwycięzców Ogólnopolskiej Spartakia-

dy Młodzieży.
Pełnił szereg funkcji społecznych, bę-

dąc członkiem władz Ludowych Zespołów 
Sportowych oraz Polskiego Związku Zapa-
śniczego.

Za swoją pracę społeczną i wybitne osią-
gnięcia w pracy zawodowej był wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. Otrzymał m.in: 
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Od-
znakę Gryfa Zachodniopomorskiego, Złotą 
Odznakę Zasłużony dla Sportu, Zasłużony 
Działacz LZS.

Był również odpowiedzialnym mężem i 
ojcem. Państwo Szwenkowie (żona Bożena) 
wychowali 4 dzieci (2 córki i 2 synów). I w 
chwili kiedy dzieci zaczęły zdobywać samo-
dzielność, zły los zabrał na zawsze „Głowę 
Rodziny”.

Strata to ogromna dla Jego bliskich, ale 
również dla nas, Jego LZS-owskiej i sporto-
wej rodziny.

Będzie Go nam bardzo brakowało.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z głębokim żalem zawiadamia,  
że 19 czerwca 2012 roku, w wieku 58 lat zmarł tragicznie 

Andrzej Szwenk 
długoletni działacz Zrzeszenia LZS

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
K r a ś n i k  2 012  Zapas y  kobiet
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Organizatorami imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i WLKS Krakus, współ-
organizatorami Małopolskie Zrzeszenie 
LZS, Starostwo Powiatu Myślenickiego, 
Urządy Miasta i Gmin Myślenic, Łapanowa 
i Raciechowic. Imprezę dofinansowa-
ło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Zwycięzców dekorował przewodniczący KZ 
LZS, minister pracy i polityki społecznej 

Władysław KosiniakKamysz.
Wyścig był 3-etapowy. Łącznie wystarto-

wało w nim prawie 100 kolarzy. Pierwszym 
etapem była jazda indywidualna na czas 
na dystansie 5 km. Mistrzem Zrzeszenia 
został Mateusz Kazimierczak z GKK Opty 
Mazowsze Grodzisk Maz., który o 2 sekundy 
wyprzedził Szymona Rekitę z LKK Warmia 
Biskupiec, i o cztery Piotra Konwę z LKS 
Trasa Zielona Góra.

Drugi odcinek wyścigu to 108 kilome-
trowa trasa ze startem i metą w Łapanowie. 
Na trudnej trasie szybko doszło do selekcji. 
Etapu nie ukończyło około 30 kolarzy. Z 
peletonu oderwało się trzech kolarzy, którzy 
zgodnie współpracując razem dojechali do 
mety. Wygrał Przemysław Kasperkiewicz 
KTK Kalisz, przed Mikołajem Szumowem 

z Białorusi i Szymonem Rekitą z LKK 
Warmia Biskupiec.

Trzeci etap, który wyłaniał mistrza Zrze-
szenia LZS ze startu wspólnego liczył 106,5 
km. I znowu uciekło 3 kolarzy. Wygrał 
Przemysław Kasperkiewicz z KTK Kalisz, 
który na finiszu pokonał Szymona Rekitę, 
trzeci był Gracjan Szeląg z GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne. Mistrzem LZS został 
Szymon Rekita, wicemistrzem Gracjan 
Szeląg a trzecie miejsce zajął Patryk Stosz 
UKS Stobrawa Kluczbork (na mecie był 
piąty).

Cały trzyetapowy wyścig wygrał Szy-
mon Rekita przed Przemysławem Kas-
per kiewiczem i Białorusinem Mikołajem 
Szumowem. Kolarz z Biskupca wygrał rów-
nież wszystkie klasyfikacje, czyli punktową, 
górską i najaktywniejszego.

Klasyfikację klubową Zrzeszenia LZS 
wygrała drużyna GKS Tarnovia Tarnowo 
Podgórne przed TKK Pacific SMS Toruń 
i LKK Warmia Biskupiec. W klasyfikacji 
województw najlepsze było wielkopolskie, 
przed małopolskim i kujawsko-pomorskim.

 Świetnie spisały się nasze kluby na Mło
dzieżowych Mistrzostwach Polski w kolar
stwie torowym kobiet i mężczyzn, które 
odbywały się w dniach 1215 czerwca w 
Pruszkowie. ALKS STAL Ocetix Grudziądz 
wygrał klasyfikację medalową zdobywając 
41 medali w tym: 14 złotych, 12 srebrnych 
i 15 brązowych. Multimedalistami są m.in.: 
Karolina Karasiewicz, Paulina Cywińska, 
Krzysztof Maksel i Rafał Sarnecki. 

13 medali, w tym 3 złote, 6 srebrnych i 
4 brązowe, wywalczyły zawodniczki BCM 
Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia Dar-
łowska. Największą ilością krążków może się 
pochwalić juniorka Katarzyna Kirschenste
in – 2 złote, 2 srebrne i jeden brązowy. 

Generalnie, zdecydowaną większość me-
dali na tych mistrzostwach zgarnęły kluby 
naszego Zrzeszenia.

Znakomicie spisali się też nasi kolarze 
(kobiety i mężczyźni) na Mistrzostwach 

Polski w kolarstwie szosowym rozgrywa
nych w Jędrzejowie i Sędziszowie w dniach 
2024 czerwca br. W jeździe na czas wśród 
juniorek druga była Katarzyna Niewiadoma 
(BBC WLKS Krakus Czaja), a trzecia Alicja 
Ratajczyk (UKS Jedynka Limaro Kórnik), 
wśród juniorów mistrzem został Szymon 
Rekita (Warmia Biskupiec), trzeci był ubie-
głoroczny mistrz Wojciech Sykała (GKS 
Tarnovia Tarnowo Podgórne). W kategorii 
U-23 wszystkie trzy miejsca na podium za-
jęli zawodnicy z naszych klubów – pierwszy 
był Kamil Gradek, drugi Paweł Bernas – 
obaj GKS Cartusia Kartuzy, a trzeci zawod-
nik TKK Pacific Toruń Łukasz Wiśniowski. 
Trzecie miejsce wśród orliczek zajęła Daria 
Fabiszak BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki 
Ziemia Darłowska. Mistrzem Polski orlików 
ze startu wspólnego został Paweł Poljański, 
srebrny medal wywalczył Paweł Bernas obaj 
Cartusia Kartuzy a na najniższym stopniu 

podium stanął Łukasz Wiśniowski (TKK 
Pacific Toruń). Mistrzyni świata w torowym 
wyścigu scratch Katarzyna Pawłowska wy-
walczyła tytuł mistrzyni Polski elity w szoso-
wym wyścigu ze startu wspólnego. Srebrny 
medal zdobyła Paulina BrzeźnaBentkow
ską (LKS Atom Boxmet Dzierżoniów). W 
rywalizacji orliczek tytuł wywalczyła Ka
rolina Karasiewicz (ALKS Stal Grudziądz) 
przed Natalią Mielnik (Atom Dzierżoniów) 
i Pauliną Menzińską (BCM Nowatex). Bar
tosz Wylamowski z zespołu TKK Pacific 
Toruń zdobył tytuł mistrza Polski juniorów 
w szosowym wyścigu ze startu wspólnego. 
Srebrny medal wywalczył Tobiasz Lis (LKS 
Ziemia Opolska). Złoto wśród juniorek 
zdobyła Karolina Komoś a na najniższym 
stopniu podium stanęła Patrycja Jacyszyn. 
Darłowianki rozdzieliła Maria Ziółkowska 
(Integral Collections LUKS Sławno).

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS „Złote Koło”
Dobczyce 2012 IX Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego Kolarstwo szosowe

W dniach 13 czerwca w Dobczycach zorganizowano XXX Międzynarodowy Wyścig 
Juniorów – jego znaczącą częścią były Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie szoso
wym juniorów „Złote Koło”, IX Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego. 

Medale, medale i jeszcze raz medale na mistrzostwach Polski
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Już od kilku lat Mistrzostwa Zrzeszenia 
w kolarstwie szosowym juniorek młod
szych i juniorek odbywają się w Dąbkach i 
okolicach. To wielkie tutejsze wydarzenie, 
tym bardziej że mistrzostwom towarzy

szy Puchar Polski, który ma międzynaro
dową obsadę. W zawodach wystartowało 
ponad 170 zawodniczek z 30 klubów, w tym 
kadra narodowa Litwy oraz zespół LKT 
Brandenburg z zawodniczkami szerokiej 
kadry Niemiec na Igrzyska Olimpijskie w 
Londynie. 

2 czerwca odbył się wyścig ze startu 
wspólnego. Zawodniczki rywalizowały na 

rundzie liczącej ponad 10 kilometrów o 
łącznym dystansie dla młodziczek – 31,8 
km, juniorek młodszych – 53 km oraz 
juniorek i elity 84 kilometry. Wyścig był 
niezwykle trudny, przede wszystkim ze 
względu na warunki atmosferyczne – padał 
deszcz, wiał silny wiatr i było bardzo zimno. 
Mistrzynią LZS wśród juniorek młodszych 
została Marlena Karwacka BCM Nowatex 
Uzdrowisko Dąbki Ziemia Darłowska, 
a wśród juniorek jej koleżanka klubowa 
Katarzyna Kirschenstein.

Wyścig młodziczek wygrała Klaudia 
Bielawska UKS Koźminianka Koźminek. 
W kategorii open zwyciężyła tegoroczna 
mistrzyni świata Katarzyna Pawłowska.

3 czerwca w uzdrowisku Dąbki rozegrano 
jazdę indywidualną na czas, w której bry-
lowały Litwinki i to zawodniczki tej ekipy 
zwyciężyły w trzech z czterech kategorii a 
honor Polek uratowała niezawodna w kate-
gorii open Katarzyna Pawłowska. 

Mistrzynią LZS w jeździe na czas w kate-
gorii juniorek młodszych została Katarzyna 
Kozyra Poltino Azalia Brzóza Królewska, a 
wśród juniorek Łucja Pietrzak ALKS Stal 
Koźminianka Grudziądz.

W klasyfikacji zespołowej zwycię-
żyła UKS Jedynka Limaro Kórnik przed 
Ziemią Darłowską oraz Stalą Grudziądz. 
W klasyfikacji województw pierwsza była 
Wielkopolska, druga lokata przypadła woj. 
zachodniopomorskiemu a trzecia kujawsko-
pomorskiemu.

Organizatorem Mistrzostw Zrzeszenia 
LZS było Krajowe Zrzeszenie LZS i 
klub BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki 
Ziemia Darłowska, współorganizato-
rami Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS, Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Gmina Darłowo, 
Gmina Postomino, Starostwo Sławno, 
Uzdrowisko Dąbki oraz liczni sponso-
rzy. Impreza została dofinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Medalami 
zawodniczki dekorowali m.in.: wiceprze-

wodniczący KZ LZS Wacław Hurko, 
zastępca wójta gminy Darłowo Radosław 
Głażewski, wójt gminy Postomino Janusz 
Bojkowski. Gratulacje za znakomite przy-
gotowanie imprezy zbierał prezes klubu 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki Ziemia 
Darłowska Eugeniusz Adamów.

Jazda indywidualna na czas
Juniorki młodsze: 1. Katarzyna Kozyra 
Poltino Azalia Brzóza Królewska, 2. 
Natalia Radzicka Jedynka Limaro Kórnik, 
3. Weronika Humelt UKS Koźminianka 
Koźminek
Juniorki: 1. Łucja Pietrzak ALKS Stal 
Koźminianka Grudziądz, 2. Alicja 
Ratajczak Jedynka Limaro Kórnik, 3. 
Katarzyna Niewiadoma WLKS Krakus 
BBC Czaja Kraków

Start wspólny
Juniorki młodsze: 1. Marlena Karwacka 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki 
Ziemia Darłowska, 2. Nikola Płosaj 
Jedynka Limaro Kórnik, 3. Katarzyna 
Kozyra Poltino Azalia Brzóza Królewska
Juniorki: 1. Katarzyna Kirschenstein 
BCM Nowatex Uzdrowisko Dąbki 
Ziemia Darłowska, 2. Łucja Pietrzak 
ALKS Stal Koźminianka Grudziądz, 3. 
Katarzyna Niewiadoma WLKS Krakus 
BBC Czaja Kraków
Klasyfikacja klubów: 1. Jedynka Limaro 
Kórnik, 2. BCM Nowatex Uzdrowisko 
Dąbki Ziemia Darłowska, 3. ALKS Stal 
Iglotex Grudziądz

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
D ą b k i  2 012  Kolarst wo  szosowe  kobiet
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W uroczystym ot -
warciu zwodów wziął 
udział wicewojewoda 
lubuski Jan Świrepo 
oraz przedstawiciel 
Krajowego Zrze sze  nia 
LZS Tadeusz Pa sennik. 

W wyścigu wystarto-
wało ponad 100 mło-
dych kolarzy. Organizatorami mistrzostw 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i Lubuskie 
Zrzeszenie LZS OW Gorzów Wlkp., a 
współorganizatorami LKS POM Strzelce 
Krajeńskie, Urząd Miasta Strzelce Kraj. oraz 
Urząd Miasta i Gminy Dobiegniew. Imprezę 
dofinansowano ze środków MSiT.

Jazdę na czas ju niorów 
młodszych na dystansie 
10 km oraz klasyfikację 
naj aktywniejszych wy-
ścigu szosowego wygrał 
Krzysztof Kloc repre-
zentujący Gimnazjum 
Twojamerida.pl Imielin. 
Na starcie wspólnym 

(88 km) pierwszy linię mety minął Karol 
Wypych (LKS Baszta Golczewo). Wśród 
młodzików w jeździe na czas (5 km) trium-
fował Nikodem Widurski z LKS Orlęta 
Gorzów Wlkp., a wyścig ze startu wspólne-
go (44 km) wygrał Krzysztof Szefler UKS 
Jurand Ciechanów. 

862 km, podzielone na 7 etapów (w 
tym 18 kilometrowa jazda na czas), mieli 
do przejechania kolarze, którzy w Łucku 
(Ukraina) 15 maja br wystartowali w 56. 
Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
Przyjaźni PolskoUkraińskiej im. płk. 

Skopenki. Na starcie stanęło ich 62 – 13 
drużyn reprezentujących Polskę (5 ekip), 
Ukrainę (7) i Białoruś (1). 

W poprzednich latach wyścig rozstrzy-
gał się na etapach, które przebiegały po 
drogach Ukrainy i wygrywali je Ukraińcy 

lub Rosjanie. W tym roku było inaczej. 
Zwycięstwo na otwarcie wyścigu zanotował 
Łukasz Wiśniowski (reprezentacja Polski 
orlików). Pół minuty za nim na mecie zamel-
dował się jego kolega Mateusz Nowak. Na 
trzecim miejscu przyjechał kolarz repre-
zentujący grupę kolarską Mostostal Puławy 
– Paweł Kister. 

Drugi etap był bardzo emocjonujący, gdyż 
kolarze z grupy Kolls starali się odebrać pro-
wadzenie Polakom. Na metę wpadła grupa, 
z której najszybciej finiszował Mateusz 
Nowak, drugi był Dmytro Popov z Kollsa 
a trzeci – Michał Kadrzyński. Trzeci etap 
finiszem z czternastoosobowej grupy wygrał 
Mateusz Nowaczek, drugie miejsce przypa-
dło Pawłowi Kisterowi z Mostostalu Puławy 
a trzeci był Jacek Kirpsza reprezentujący 
drugą drużynę Mostostalu. 

Do kraju jako lider wjechał Mateusz 
Nowaczek, drugą lokatę po trzech eta-
pach zajmował jego kolega z reprezenta-
cji Mateusz Nowak a na trzeciej plasował 
się Grzegorz Haba (także kadra Polski) 
– 23 sekundy straty. Czwarty etap wygrał 

Paweł Kister, piąty Mateusz Nowak, szó-
sty Grzegorz Haba. Po sześciu etapach na 
czele był Mateusz Nowak, a Haba miał do 
niego 40 sekund straty. Na trasie siódme
go etapu, 25 km przed metą, Grzegorz 
Haba zainicjował ucieczkę z zawodnikami 
z Kollsa i Białorusi, i tej trójce udało się 
dojechać do mety z 58 sekundową bonifi
katą. Dzięki temu Haba został zwycięzcą 
tegorocznej edycji wyścigu. Zawodnik ten 
na co dzień reprezentuje barwy Pogoni 
Mostostal Puławy. 

W klasyfikacji drużynowej całego 
wyścigu zwyciężyła reprezentacja Polski, 
wyprzedzając zespoły ukraińskiego Kolls i 
Pogoni Mostostal Puławy I.

Klasyfikacje punktową i na najaktyw-
niejszego kolarza wyścigu wygrał Paweł 
Kister, zaś górską – Wojciech Wręga (obaj 
Mostostal Puławy).

Końcowa klasyfikacja: 1. Grzegorz Haba 
(Polska), 2. Mateusz Nowak (Polska), 3. 
Mateusz Nowaczek (Polska), 4. Łukasz 
Wiśniowski (Polska), 5. Anatolij Sośnicki 
(Ukraina), 6. Andriej Brataszczuk (Ukraina)

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Strzelce Krajeńskie 2012 Kolarstwo szosowe
W dniach 2224 czerwca w Strzelcach Krajeńskich odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS w kolarstwie szosowym w kategorii junior młodszy i młodzik oraz Memoriał im. 
Pawła Wakulicza. 

Jazda indywidualna na czas junior 
młodszy: 1. Krzysztof Kloc Gimnazjum 
Twojamerida.pl Imielin, 2. Kamil Małec-
ki LKS Baszta Golczewo, 3. Damian Sła-
wek POM Strzelce Krajeńskie
Start wspólny junior młodszy:1. Karol 
Wypych Baszta Golczewo, 2. Mariusz 
Gąsiorowski Stal Elpa-Ebar Grudziądz, 
3. Patryk Kaleta MGLKS Kwisa Luboń
Jazda na czas młodzik: 1. Nikodem Wi-
durski, 2. Kacper Wójciak, obaj LKS Or-
lęta Gorzów Wlkp., 3. Damian Posmyk 
MGLKS Kwisa Luboń
Start wspólny młodzików: 1. Krzysztof 
Szefler UKS Jurand Ciechanów, 2. Igor 
Scheffner Huragan Żagań Trasa Zielona 
Góra, 3. Karol Cieślak LKS Baszta Gol-
czewo

56. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk. Skopenki
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 Europejski Rok na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Nigdy nie jest za późno... na aktywne życie

Nie da się całkowicie zahamować natural-
nych procesów starzenia, da się natomiast 
częściowo je złagodzić albo możliwie naj-
bardziej opóźnić.

W Polsce zachodzą, podobnie jak w całej 
Unii Europejskiej, niekorzystne procesy de-
mograficzne – już za kilka lat ilość osób w 
wieku od 20 do 34 lat zmniejszy się o 40%, 
wzrośnie ilość tych w wieku powyżej 65 
lat. Ta demograficzna zmiana to efekt osią-
gnięć współczesnej cywilizacji – znacznego 
zmniejszenia śmiertelności i związanego 
z tym wzrostu średniej długości życia. W 
Polsce mężczyźni przeciętnie żyją 71 lat, 
a kobiety 80. I będziemy żyć coraz 
dłużej.

Starzejące się społeczeństwo to 
wyzwania dla rynku pracy, syste-
mu ochrony zdrowia i standardów 
życia po przejściu na emeryturę. I 
oczywiście dla nas samych, bo prze-
cież w jesieni życia nie chcemy być 
uzależnieni od innych. By zwrócić 
baczniejszą uwagę na ten problem 
Unia Europejska ogłosiła rok 2012, 
Europejskim Rokiem na rzecz Ak
tywności Osób Starszych i Solidar
ności Międzypokoleniowej. Dlaczego tak 
to połączyła? Bo jedni obawiają się, że życie 
ludzi starszych będzie coraz trudniejsze, a 
inni sądzą, że starsi będą dbać tylko o swoje 
interesy i nałożą duże obciążenia na młod-
sze pokolenie.

O wszystkich tych problemach mówiona 
na dwóch konferencjach, których byliśmy 
uczestnikami. 21 maja w Warszawie, Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki zorganizowało 
konferencję na temat „Kształtowania zdro
wego stylu życia seniorów poprzez promocję 
aktywności fizycznej i edukację zdrowotną”, 
zaś w dniach 27-28 czerwca Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło nas na 
konferencję „Wyrównywanie szans na rynku 
pracy dla osób 50+ – Solidarność pokoleń”. 
Na tej ostatniej konferencji jeden z paneli 
dyskusyjnych poświęcony był aktywności 
fizycznej. 

O tym jaką będziemy mieć starość de-
cyduje nasza aktywność fizyczna, na to jak 
będziemy się czuć fizycznie i psychicznie w 
wieku emerytalnym pracujemy przez całe 
życie. Ważne jest też by żyjąc dłużej jak 
najpóźniej przekroczyć próg niepełno
sprawności. – Nie ma, i nigdy nie było takich 
pigułek czy urządzeń, które odwrócą bieg cza

su. Żaden, najsilniejszy nawet wyciąg z korze
nia żeńszeń, nie przywróci nam elastyczno
ści stawów, płynności ruchu, nie wspomnę 
już o legendarnym tłuszczyku. Pozytywne 
rezultaty w schorzeniach układów mięśnio
wego, kostnego, nerwowego ciało nasze może 
osiągnąć tylko dzięki aktywnemu ruchowi. 
Człowiek stworzony jest i zaprojektowany 
do ruchu – mówiła prof. Ewa Kozdroń z 
warszawskiego AWF i jednocześnie prezes 
Europejskiego Stowarzyszenia Promocji 
Aktywności Ruchowej 50+, uczestniczka 
panelu dyskusyjnego na obu konferencjach. 
A na rozpoczęciu drugiej konferencji, mini-

ster Władysław KosiniakKamysz podkre-
ślał, że o tym jak długo będziemy zdrowi i 
sprawni, tylko w 6-9% decyduje genetyka 
– Mało aktywny tryb życia, złe odżywianie i 
stres to najwięksi wrogowie długiej sprawno
ści i radości życia – mówił.

Odpowiednia aktywność fizyczna to naj-
lepsza inwestycja w nasze zdrowie. Pani pro-
fesor Kozdroń mocno akcentowała, że przy 
słowach „aktywność fizyczna” musi stać 
słowo – „odpowiednia”. Bowiem, z wiekiem 
zachodzą zmiany w wydolności i sprawności 
funkcji fizjologicznych naszego organizmu. 
Podstawowa przemiana materii spada, po-
jemność płuc zmniejsza się. Człowiek traci 
siły, słabsze są parametry motoryczne. Na-
sze zdolności do wysiłku stają się ograniczo-
ne. – Ale jednocześnie warto przywołać bada
nia Państwowego Zakładu Higieny – mówiła 
prof. Kozdroń – z których wynika, że okre
sem rozpoczynającym zapadalność na różne 
choroby jest czas między 47. a 50. rokiem ży
cia. Zatem nasz stan zdrowia nie pogarsza się 
gwałtownie, gdy przechodzimy na emeryturę. 
Po prostu fizjologicznie się starzejemy. I ma-
jąc tego świadomość możemy i powinniśmy 
się do swojej starości przygotować.

Badania różnych instytucji i organizacji 

pozarządowych pokazują, że aż połowa Po-
laków nigdy nie bierze udziału w żadnych 
zorganizowanych zajęciach sportowych, 
do po dejmowania aktywności fizycznej raz 
w tygodniu przyznaje się 12 proc. Polaków 
60+. Prawie trzy czwarte seniorów nie ćwi-
czy nigdy. 

Tymczasem na zmianę trybu życia nigdy 
nie jest za późno. Kiedy mamy na przykład 
60 lat, to nie musimy biegać, ale możemy 
maszerować, jeździć na rowerze, uprawiać 
nordic walking, pływać. Zalecane są co-
dzienne ćwiczenia, odpowiednio dobrane 
przez 30 minut dziennie. Już słyszę jak wielu 

z nas mówi, że o tym wszystkim wie, 
ale... No właśnie tych „ale” jest kil-
ka – bagaż doświadczeń, czyli brak 
aktywności fizycznej w młodości i 
w dorosłym życiu, nastawienie psy-
chiczne. Jak stwierdziła prof. Ewa 
Kozdroń – Gdzieś głęboko w świado
mości mamy zakodowane przekona
nie: dzieci do zabawy, dorośli do pra
cy, a starzy do wypoczynku. Uważa 
się, że komfort życia na emeryturze 
polega na „nicnierobieniu”. 

Wymówką jest też nasz stan zdro-
wia. Ale on przecież zależy m.in. od naszej 
aktywności fizycznej. Błędne koło. Najgorsze 
co możemy zrobić, to usiąść w fotelu przed 
telewizorem. Dlatego warto otworzyć się na 
otoczenie, na sąsiadów, znajomych, rodzinę. 
W grupie ćwiczy się lepiej: wydajniej, w spo-
sób bardziej zdyscyplinowany i pod fachową 
kontrolą. Wyjdźmy z domu, zapiszmy się na 
kursy, uprawiajmy sport, wyjedźmy gdzieś. 

Jakie wnioski z tych konferencji powinno 
wyciągnąć nasze Zrzeszenie? Bo na pierwszy 
rzut oka wydaje się, że to o czym mówiono 
na obydwu konferencjach dotyczy ludzi z 
miasta. Nic bardziej złudnego. Seniorzy z 
naszego, wiejskiego, środowiska też powinni 
dbać o siebie. A przecież mają o wiele mniej 
możliwości. Dlatego członkowie naszego 
Zrzeszenia przy organizacji wszelkiego ro-
dzaju imprez sportowo-rekreacyjnych po-
winni o nich pamiętać. Niech w programie 
będą zawody dla osób 50+, a jeśli nie chcą 
czynnie w nich uczestniczyć, niech kibicują. 
Wyciągnijmy ich z domów! Walczmy ze ste-
reotypem, że aktywność osób starszych jest 
czymś nietypowym.

P.S. Na zdjęciu występ Cheerleaderek 50+ 
z Lublina z dziećmi z Warszawy w pokazie 
Zumby Fitness podczas konferencji MSiT.

Żyjemy w czasach kultu młodości. Z okładek czasopism spoglądają na nas piękne twarze młodych kobiet i mężczyzn.  
Ale czas płynie jednakowo dla wszystkich, choć dla niektórych bywa łaskawszy i nie od razu odciska swoje piętno.
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Tego wszystkiego dowiesz się na naszym 
szkoleniu „Czas wolny na sportowo”. 
Prowadzić go będą profesjonaliści. 

Podstawą szkolenia będzie nowy podręcz-
nik opracowany w przystępnej, nowoczesnej 
formie. 

Wielu osobom wydaje się, że zorganizo
wanie imprezy sportowej, rekreacyjnej czy 
turystycznej to proste działanie. Nic bar
dziej błędnego. Każda impreza, bez wzglę-
du na jej charakter, opiera się na pewnych 

zasadniczych regułach, których nie prze-
strzeganie może doprowadzić do jej wypa-
czenia, a w drastycznych przypadkach może 
nawet zajść konieczność jej odwołania lub 
niepełna realizacja programu, co w jednym i 
drugim przypadku jest wielką porażką orga-
nizatorów. Chcemy Was tych reguł nauczyć.

Bo „bylejakości” w naszym życiu mamy 
już dosyć. Bo lokalne środowiska stawia-
ją organizatorom różnego rodzaju imprez 
coraz większe wymagania – a „głosują noga-
mi”, czyli nie przychodzą na boisko czy halę 
sportową. Tym bardziej, że mają często do 
wyboru inne atrakcje, z pozoru lepsze w 
ich mniemaniu, jak oglądanie telewizji, czy 
czatowanie na forach internetowych.

Z drugiej strony w wielu małych spo-
łecznościach ciągle jeszcze brakuje dobrych 
obiektów sportowych. Jak i gdzie wtedy 
zor ganizować imprezę sportową? Pokażemy 
Wam nowe pomysły, dowiecie się jak z 
takimi problemami radzą sobie w innych 
krajach. 

Chcemy także poszerzyć Waszą wiedzę 
ogólną, która przyda się przy planowaniu 
imprez, układaniu ich programu i poszuki-
waniu funduszy.

Szkolenie podzielone zostało na cztery 
bloki.

Pierwszy to społeczna rola sportu. Wy -
kła  dowcy omówią podstawowe problemy 
sport w Polsce – jego komercjalizację, brak 
aktywności fizycznej Polaków i z czego ona 
wynika oraz zarządzanie sportem na pozio-
mie lokalnym.

Drugi to zdrowy styl życia – pokażą 
korzyści płynące z aktywnego i zdrowego 
stylu życia; niebezpieczeństwa cywilizacji 
– stres, używki, wykluczenie społeczne; pro-
filaktykę zdrowotną na różnych etapach 
życia.

Trzeci nazwaliśmy animacja sportu. Tu 
wy kładowcy postarają się odpowiedzieć na 
pytania: Jak dotrzeć do grup nieaktywnych? 
Jak pozyskać wolontariuszy i sojuszników? 
Jak stać się liderem? Jak współpracować 
z sa morządem lokalnym? Pokażą metodę 
„mapowania sportu” i to jak zorganizować 
imprezę sportową od A do Z dla całej spo-
łeczności gminnej.

Czwarty to ciekawe pomysły na zajęcia 
sportowe. To ważne, bo coraz częściej tu i 
tam słychać głosy, że na wielu imprezach 

organizatorzy co roku proponują to samo 
– rzut kaloszem, rzut beretem, przeciąganie 
liny, itp.

Szkolenie odbędzie się w dwóch ter
minach i w dwóch różnych miejscach. 

Wybierz to, które ci bardziej odpowiada. 
Pamiętaj ilość miejsc ograniczona. 

Szkolenie będzie interaktywne, dużo 
za jęć warsztatowych, a na koniec możli-
wość sprawdzenia swych umiejętności orga-
nizacyjnych poprzez udział w konkretnej 
imprezie. 

Bardzo byśmy chcieli, by zgłosiły się na 
nie osoby, które czują potrzebę wyżycia się, 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu, chcą 
coś zrobić dla swego środowiska, a do tej 
pory nie miały takiej możliwości. Czują, że 
mogą stać się liderami, animatorami sportu 
w swojej wsi, gminie, klubie. Rozpiera je 
energia, ale boją się zrobić ten pierwszy 
krok. 

Czekamy także na tych, którzy mają już 
„te pierwsze koty za płoty”, czyli brały udział 
przy organizacji imprez sportowych, ale 
chcą się czegoś więcej nauczyć, poszerzyć 
swoją wiedzę.

Takie szkolenia to także możliwość spo-
tkania innych entuzjastów sportu, dobre 
miejsce do wymiany doświadczeń.

Jesteśmy przekonani, że podczas tej 
„burzy mózgów” narodzą się wspaniałe 
pomysły i być może przy pomocy Krajowego 
Zrzeszenia LZS uda się jeden z nich wcielić 
w życie i to dość szybko. 

Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego

Jak�zachęcić�do�aktywności�fizycznej�i�społecznej�Twoje�środowisko?�
Jak�zorganizować�imprezę�sportową?�Jak�ułożyć�jej�program?�
Jak�i�skąd�pozyskać�na�nią�fundusze?�Jak�ją�wypromować�i�jak�rozliczyć?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przede wszystkim osoby aktywne społecznie, zainteresowane sportem i turystyką,  
które nie mają doświadczenia w organizowaniu imprez sportowych. 

Terminy: 
 20-23.09.2012 Garczyn/Będomin, woj. pomorskie
 13-16 .09.2012 Łąck, woj. mazowieckie

Wypełnij ankietę umieszczoną obok, wytnij i prześlij na adres: 
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa.
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Zaleca	 się	 wypełnienie	 formularza	 zgłoszeniowego	 komputerowo	 lub	 ręcznie	 –	 drukowanymi	 literami.	 Wszystkie	 pola	
formularza	 muszą	 być	 wypełnione	 (jeżeli	 dana	 pozycja	 nie	 dotyczy	 Kandydata/ki	 należy	 wpisać	„nie	 dotyczy”).	Wybraną	
odpowiedź	w	pytaniach	zamkniętych	należy	zaznaczyć	symbolem	„X”.

Lp. Nazwa Opis

Dane	personalne	
kandydata

1. Nazwisko	i	imię

2. Data	i	miejsce	urodzenia

3. PESEL

Dane	teleadresowe 4. Województwo

5. Powiat

6. Ulica

7. Nr	domu/lokalu

8. Miejscowość

9. Kod	pocztowy

10 Nr	kontaktowy tel.	stacjonarny:	 ........................................................................................................
tel.	komórkowy:	 ........................................................................................................

11. Adres	poczty	elektronicznej	

12. Wykształcenie Podstawowe	 Gimnazjalne	
Ponadgimnazjalne	 Pomaturalne
Wyższe	

Inne	informacje 13.	 Miejsce	pracy	(proszę	podać	
nazwę	zakładu	pracy	lub	
szkoły/uczelni)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

1)	 Od	kiedy	działasz/pracujesz	w	Zrzeszeniu	LZS	?	
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)	 Wymień	swoje	działania	w	LZS?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3)	 Z	jakimi	organizacjami/instytucjami	współpracujesz	w	swojej	pracy/działalności	w	LZS?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4)	 Czy	byłaś/eś	kiedyś	wolontariuszem?	Jak	długo?	Na	rzecz	jakiej	organizacji?	

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA SZKOLENIA
animatorów sportu do upowszechniania w środowisku wiejskim  

modelu aktywnego spędzania wolnego czasu

„ C Z A S 	 W O L N Y 	 N A 	 S P O R T O W O ”
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5)	 Jakie	są	twoje	zainteresowania?	Jeśli	sport	to	jaki?	Czy	uprawiasz	jakąś	dyscyplinę?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6)	 Czy	bierzesz	udział	w	imprezach	sportowych?	Jako	kibic,	czy	uczestnik	zawodów?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7)	 	Jeśli	zaproponowano	by	Ci	współpracę	przy	organizowaniu	imprezy	sportowej	to	jaką	„działką”	chciałabyś/byś	się	zająć?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8)	 Jakie	cechy	Twojego	charakteru,	są	Twoją	najmocniejszą	stroną?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Do�sprawnego�przeprowadzenia�procesu�rekrutacji�potrzebna�jest�zgoda�kandydatów�na�poniższe�oświadczenia.�
Oświadczam,�że�powyższe�dane�są�zgodne�z�prawdą.
Niniejszym�deklaruję�chęć�udziału�w�projekcie�i�zobowiązuję�się�do�pełnego�uczestnictwa�w�szkoleniu�oraz�wpłatę�wpisowego��
wysokości� 200� zł� w� pierwszym� dniu� szkolenia.� W� sytuacji� rezygnacji� ze� szkolenia� zobowiązuję� do� poinformowania� o� tym�
organizatorów�najpóźniej�na�siedem�dni�przed�rozpoczęciem�zajęć.

Wyrażam�zgodę�na�przetwarzanie�moich�danych�osobowych�na�potrzeby�procesu�szkolenia�(zgodnie�z�ustawą�z�dnia�29�sierpnia�
1997�r.�o�ochronie�danych�osobowych,�Dz.�U.�Nr�101,�poz.�926�ze�zm.).
Jednocześnie�przyjmuję�do�wiadomości,�że�administratorem�moich�danych�osobowych�jest�Krajowe�Zrzeszenie�Ludowe�Zespoły�
Sportowe�z�siedzibą�przy�ul.�S.�Krzyżanowskiego�46�a,�01-220�Warszawa.

..............................................................................................................
(podpis�Kandydatki/Kandydata)

Ankietę	należy	nadesłać	elektronicznie:	iwona.kania@lzs.pl	oraz	w	wersji	papierowej	do	20	lipca	2012	roku.	

Ankiety nadesłane tylko drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane!



A N
K I E TA

L I p I e c  2 0 1 2 15

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2012 
na boisku sportowym przy Zespole 
Szkół w Dobrczu odbyły się Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS w łucznictwie w kategorii 
junior młodszy, junior i młodzieżowiec. 
Wystartowało ponad 100 zawodników z 
15 klubów reprezentujących 9 województw. 
Zawody rozgrywano przy „saharyjskim” 
upale i w oczekiwaniu na groźną burzę. 
Zakończone je tuż przed pierwszymi grzmo-
tami za zgodą organizatorów i kierowników 
ekip – na szczęście udało się zrealizować 
większość programu mistrzostw.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, Ministerstwo Sportu i 
Tu rystyki oraz Kujawsko-Pomorskie Zrze-
szenie LZS przy współpracy ULKS Zryw 
Dobrcz. 

W uroczystości otwarcia mistrzostw udział 
wzięli m.in.: Ewa Mes, wojewoda ku jawsko-
pomorski, Helena Koziej, dyrektor Biura 
KZ LZS, Henryk Jurzak, prezes Polskiego 
Związku Łuczniczego oraz Krzysztof Szala, 
wójt gminy Dobrcz. Sędzią głównym zawo-
dów był Zdzisław Kozłowski.

Wśród juniorów młodszych najlepsi byli: 
Wiktor Wojciechowski Zryw Dobrcz i 
Monika Wierzchowska Unia Pielgrzymka. 
Mistrzami LZS wśród juniorów zostali: 
Mateusz Bucki KS Stella Kielce i Anna Huk 
UKS Talent Wrocław, a najlepszymi łucz-
nikami w kategorii młodzieżowiec zostali 
– Piotr Nowak ŁLKS Karima Prząsław i 
Ewelina Marszałkowska KS Społem Łódź. 

Punktację generalną wygrało woj. świę-
tokrzyskie, przed dolnośląskim i kujawsko-
pomorskim, a klubową Stella Kielce przed 
UKS Talent Wrocław i ULKS Zryw Dobrcz.

168 zawodników i zawodniczek w kate
goriach wiekowych od młodzika do mło
dzieżowca przyjechało do Ostródy by wal
czyć o tytuły w Mistrzostwach Zrzeszenia 
LZS w tenisie – tylko gry pojedyncze. 
Zawody odbyły się w dniach 1517 czerw
ca br. Turniej potwierdził, że tenis stołowy 
w środowisku LZS cieszy się bardzo dużą 
popularnością, a to przekłada się na poziom 
prezentowany przez czołowych zawodni-
ków – niejednokrotnie reprezentantów 
Polski w kategoriach młodzieżowych. Zbli-
żają się mistrzostwa Europy juniorów i 
kadetów. Wstępnie do naszej reprezentacji 
zakwalifikowali się m.in.: Adrian Więcek 
z MLKS Ostródzianka Ostróda i Paulina 
Nowacka ze Stelli Gniezno, mistrzowie 
LZS. Przyglądając się tym młodym, zdol-
nym tenisistom stołowym mamy nadzieję, 
że wyrosną z nich zawodnicy na miarę 
Andrzeja Grubby czy Natalii Partyki.

Organizatorami mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Warmińsko-Mazurskie 
Zrze  szenie LZS. Współorganizatorami: UM 
Ostróda, UG Ostró da oraz MLKS Ostróda 
Ostródzianka. Impreza uzyskała dofinanso-
wanie z Mi nis terstwa Sportu i Turystyki. W 
otwarciu mistrzostw wziął udział Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący KZ LZS.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
D o b r c z  2 012  Ł u c z n i c t w o

Wyniki
 Junior młodszy: 1. Wiktor Woj ciec how-
ski, 2. Kamil Brążkiewicz – obaj Zryw 
Dobrcz, 3. Jan Romanik LZS Łucznik 
Żołędowo
 Juniorka młodsza: 1. Monika Wierz-
chow ska Unia Pielgrzymka, 2. Martyna 
Kalwinek KS Społem Łódź, 3. Patrycja 
Lachawiec KS Ągros Zamość
 Junior: 1. Mateusz Bucki KS Stella Kielce, 
2. Dawid Malicki UKS Talent Wrocław, 3. 
Hubert Soboń KS Stella Kielce
 Juniorki: 1. Anna Huk UKS Talent Wro-
cław, 2. Justyna Rosa LKS Mazowsze 
Te resin, 3. Dominika Pizulska KS Stella 
Kielce
 Młodzieżowcy – kobiety: 1. Ewelina 
Mar szałkowska KS Społem Łódź, 2. 
Ka tarzyna Anioł ULKS Grot Zabierzów, 3. 
Aleksandra Łukojko UKS Talent Wro cław
 Młodzieżowcy – mężczyźni: 1. Piotr 
No wak ŁLKS Karima Prząsław, 2. Jan 
Pstrzoch KS Rokis Radzymin, 3. Piotr 
Burchart UKS Talent Wrocław

Ostróda 2012 Tenis stołowy
Wyniki
Młodziczki: 1. Anna Węgrzyn MLKS 
Śnieżnik Stronie Śląskie, 2. Sara Pytel LKS 
Olimpia Bucze, 3. Katarzyna Węgrzyn 
MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie, Wiktoria 
Ziemkiewicz GLKS Nadarzyn
Młodzicy: 1. Kamil Urbanowicz LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński, 2. Prze-
mysław Walaszek Bobry Bobrowniki, 3. 
Mateusz Baranowski Lewart Lubartów, 
Jakub Chojnacki LUKS Warmia Lidzbark 
Warmiński
Kadetki: 1. Zuzanna Woźniak LUKS 
War  mia Lidzbark Warmiński, 2. Paulina 
Sta checka MLUKS „Dwójka” Rawa 
Ma zo   wiecka, 3. Katarzyna Galus LUKS 
Skrzyszów, Klaudia Świerczyńska LUKS 
Straszyn
Kadeci: 1. Szymon Burek MLKS Śnie żnik 
Stronie Śląskie, 2. Jakub Załuski GLKS 
Orlęta Krosnowice, 3. Adrian Dugiel 
MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie, Tomasz 
Kotowski LUKS ABC Żak Pisanica
Juniorki: 1. Paulina Nowacka Stella 
Gniezno, 2. Zuzanna Chrulska LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński, 3. Ale-
ksan dra Nowak LZS Victoria Chróścice, 
Martyna Dziadkowiec LUKS Chełmno

Juniorzy: 1. Adrian Więcek MLKS Ostró-
dzianka Ostróda, 2. Mikołaj Kamiński 
GLKS Na darzyn, 3. Łukasz Jarocki 
LCSZ Lu blin, Mateusz Dzikowski LUKS 
Chełmno
Kat. młodzieżowa kobiety: 1. Maja Krze-
wicka LUKS Warmia Lidzbark Warmiński, 
2. Anika Kocoń LUKS Cheł mno, 3. Anna 
Urbańczyk, Alicja Czarnomska obie LUKS 
Warmia Lidzbark Warmiński
Kat. młodzieżowa mężczyźni: 1. Mateusz 
Tomaszewski GKS „Gorzovia”, 2 Błażej 
Ferens Trefl Zawada, 3 Łukasz Biernacki 
LZS Victoria Chróścice, Igor Dąbrowski 
UKS Dalachów
Klasyfikacja klubowa: 1. LUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński, 2. UKS MLKS Śnież-
nik Stronie Śląskie, 3. LUKS Chełmno, 
4. LZS Victoria Chróścice, 5. Gorzovia 
Gorzów Wlkp., 6. Stella Gniezno
Klasyfikacja województw: 1. Warmińsko-
Mazurskie, 2. Dolnośląskie, 3. Wiel ko-
polskie, 4. Lubelskie, 5. Opolskie, 6. Śląskie
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W dniach 910 czerwca w Siedlcach 
odbyły się Mistrzostwach Zrzeszenia 
Lu do wych Zespołów Sportowych w lek
kiej atletyce juniorów młodszych, junio

rów i młodzieżowców. Na starcie stanę
ło ponad 1000 zawodniczek i zawodni
ków z 78 klubów, reprezentujących 15 
województw. Dla większości był to ostatni 
sprawdzian przed Mistrzostwami Polski 
Juniorów które odbyły się 22-24 czerwca 
w Białymstoku a ich organizatorem był 
nasz klub KS Podlasie Białystok. Ale wróć-
my do naszych mistrzostw. Organizatorami 
byli: Krajowe Zrzeszenie LZS i WLKS 
Siedlce Iganie Nowe, współorganizatora-
mi – Prezydent Miasta Siedlce, Starosta 

Siedlecki, Fundacja Rozwoju Sportu Dzieci i 
Młodzieży „Szansa dla Młodzieży”. Impreza 
dofinansowana został przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. W uroczystym otwarciu 
mistrzostw wziął udział wiceprzewodniczą-
cy KZ LZS Wacław Hurko.

Poziom mistrzostw był wysoki, pra-
wie w każdej konkurencji zawodnicy bili 
rekordy życiowe lub uzyskiwali wyniki naj-
lepsze w sezonie. Najbardziej wartościo-
we rezultaty uzyskali i oczywiście zostali 
mistrzami Zrzeszenia: Małgorzata Kołdej 
z Agrosu Zamość w biegu na 100 m kobiet 
– 11.83, Karolina Jaroszek (RLTL ZTE 
Radom) 13.77 na 100 m ppł kobiet, Mariola 
Ślusarczyk (UKS WiR Łopuszno) 6:40.94 
(rekord życiowy) na 2000 m przez prze-
szkody, Aldona M. Żebrowska (KS Podlasie 
Białystok) 15.49, juniorka Anna Wloka 

(LUKS Podium Kup) 15.23 i juniorka mł. 
Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) 
14.82 (rekord życiowy) w kuli, juniorka 
Karolina Bołdysz (KS Polonia Pasłęk) 50.11 
w rzucie oszczepem, junior Kamil Bijowski 
(KS Podlasie Białystok) 10.57 na 100 m, 
junior mł. Kacper Schubert (MLKS Echo 
Twardogóra) 14.13 na 110 ppł – rekord 
życiowy, Dominik Witczak (RLTL ZTE 
Radom) 18.19 w kuli mężczyzn oraz w tej 
samej konkurencji junior Wojciech Praczyk 
(ULKS Uczniak Szprotawa) 17.76 m, on 
też triumfował w dysku – 62.67, junior 
Kenneth Marynowski (LLKS Pomorze 
Stargard) 64.75 w rzucie młotem i junior 
Kacper Oleszczuk (KS Polonia Pasłęk) 
66.92 w oszczepie.

Można powiedzieć, że na mapie klubowej 
nic się nie zmieniło, najsilniejsze i najlicz-
niejsze ekipy wystawiły dobrze znane w tej 
dyscyplinie kluby. KS Podlasie Białystok, KS 
Agros Zamość i WLKS Siedlce Iganie Nowe 
to lekkoatletyczne potęgi w Zrzeszeniu 
– co roku zajmują miejsca „na pudle”, 
tylko czasami zamieniają się kolejnością. 
Widać efekty długoletniej pracy trenerów 
z tych klubów– Tomasza Dąbrowskiego, 
Wojciecha Niedźwieckiego, Romualda Chy-
lińskiego, Marka Kucharskiego, Janusza 
Ma ciejewskiego, Janusza Zająca i wielu 
innych. Nic dziwnego, że ich wychowanko-
wie zdobywają tytuły mistrzów Polski.

Mistrzynie LZS juniorki młodsze: 100 
m ppł – Klaudia Karasek RLTL ZTE Radom 
i Karolina Konieczka UKS Przełaj Żerkow 
(ten sam czas), 100 m – Kamila Zańko KS 
Agros Zamość, 200 m – Magdalena Wronka 
KS Agros Zamość, 400 m – Adrianna 
Dzikowska SL GKS Olsza Olszyna, 800 m – 
Kinga Szarzyńska LUKS Podium Kup, 1500 
m – Weronika Pyzik LKS Znicz Biłgoraj, 
rzut młotem – Marta Kordykiewicz LLKS 
Pomorze Stargard, skok w dal i trójskok 
– Katarzyna Gwiazda OKLA Ostrołęka, 
oszczep – Aleksandra Mickiewicz ULKS 
Uczniak Szprotawa, dysk – Daria Zabawska 
KS Podlasie Białystok, skok wzwyż – Monika 
Wawrzyniak UKS Orkan Środa Wlkp.

Mistrzowie LZS juniorzy młodsi: 
100 i 200 m – Dominik Kopeć KS Agros 
Zamość, 400 m – Grzegorz Bednarz MKS 
Osa Zgorzelec, 400 m ppł – Mateusz Siuda 
UKS Żaczek Połaniec, 800 m – Michał 
Rozmys MLKS Agros Żary, 1500 m – 
Sławomir Kuc UMLKS PEGAZ Opoczno, 
kula – Ernest Glegoła RLTL ZTE Radom, 
oszczep – Mateusz Kwaśniewski ULKS 
Uczniak Szprotawa, 2000 m przeszkody – 
Tomasz Kosiński ULKS Talex Borzytuchom, 
skok w dal – Wojciech Kobel LKS Znicz 
Biłgoraj, trójskok – Bartłomiej Bedeniczuk 
KS Podlasie Białystok, dysk – Dominik 
Siejkowski LKS Lubusz Słubice, skok 
wzwyż – Aleksander Podsiadło ULKS Gryf 

Rytwiany, 3000 m – Zbigniew Jost KKL 
Rodło Kwidzyn

Mistrzynie LZS juniorki: 100 m – 
Agnieszka Jeziorna LKS Orkan Ostrzeszów, 
200 m – Monika Wiekiera MKS Durasan 
Płońsk, 100 m ppł. – Martyna Mąkosa 
RLTL ZTE Radom, 400 m – Marta Knull 
MLKS Sokół Lubin, 800 m i 1500 m –

Patrycja Bujnicka MLKS Ostróda, rzut mło-
tem – Agnieszka Bosek MKS Bolesłavia 
Bolesławiec, skok w dal – Ewa Korniluk KD 
Podlasie Białystok, skok wzwyż – Sylwia 
Chodorowska KS Podlasie Białystok, trój-
skok – Anna Dziatkowiak UKS Achilles 
Leszno, dysk – Aleksandra Bok WMLKS 
Nadodrze Powodowo

Mistrzowie LZS juniorzy: 200 m i 110 m 
ppł – Tomasz Kołodziejski MKL 12 Jelenia 
Góra, 400 m – Kamil Literski ZLKL Zielona 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
S i e d l c e  2012  L e k k o a t l e t y k a
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Na 88. Mistrzostwach Polski Seniorów w 
Lekkiej Atletyce w Bielsku Białej (16-17.06) 
padło kilka dobrych wyników, a 16 medali 
zdobyli zawodnicy z klubów zrzeszonych w 
Ludowych Zespołach Sportowych. 

Złotymi medalistami zostali: Paweł 
Fajdek Agros Zamość w rzucie młotem 
(80.32), Anna Jesień na 400 m przez płotki 
z ŁLKS Prefbet Śniadowo Łomża, Angelika 
Cichocka (LUKS Talex Borzytuchom) 
w biegu na 800 m, Kamil Kryński KS 
Podlasie Białystok w biegu na 200 m, jego 
kolega klubowy Łukasz Parszczyński na 
3000 m z przeszkodami, Szymon Kiecana 
Agros Zamość w skoku wzwyż (2.28), 
Joanna Wiśniewska LKS Polkowice w rzu-

cie dyskiem, Katarzyna Kowalska Vectra 
Włocławek w biegu na 3000 m ppł. 

Srebrne krążki wywalczyli: Kamil Kryński 
w biegu na 100 m, Iwona Lewandowska 
(Vectra Włocławek) w biegu na 5000 m, 
na tym samym dystansie wśród męż-
czyzn Michał Barnardelli z ŁLKS Prefbet 
Śniadowo Łomża.

Brązowe medale zdobyli: Wojciech No wi
cki z KS Podlasie Białystok w rzucie mło-
tem, Dominika Nowakowska LKB im. 
Braci Petk Lębork w biegu na 5000 m, 
Anna Wloka LUKS Podium Kup w kuli, 
Kamila Stepaniuk KS Podlasie Białystok w 
skoku wzwyż oraz Karolina Jaroszek z ZTE 
Radom w biegu 100 m ppł.

Góra, 400 m ppł – Maciej Strzelecki KS 
Agros Zamość, 2000 m przeszkody – Dawid 
Konieczek WMLKS Nadodrze Powodowo, 
800 m – Maciej Nitka MULKS MOS 
Sieradz, 1500 m – Szymon Kulka ULKS 
Lipinki, 3000 m – Paweł Szostak MKS Unia 
Hrubieszów, skok w dal – Adam Krasowski 
MLKS Agros Żary, rzut młotem – Rafał 
Ciszewski MKS Osa Zgorzelec, skok wzwyż 
– Mariusz Baszczyński UkS Orkan Środa 
Wlkp., trójskok – Piotr Figat MKS Durasan 
Płońsk

Mistrzowie LZS młodzieżowcy: 100 
m – Marcin Pazderski STS Pomerania 
Szczecinek, 200 m – Anna Zwolak KS Agros 
Zamość, 400 m – Natalia Wilkosz LKS 
Pomorze Stargard, 400 m ppł – Martyna 
Polkowska KS Polonia Pasłęk, 1500 m i 
3000 m – Paulina Kaczyńska LKS Pomorze 
Stargard, skok wzwyż – Paulina Niedzielko 
KS Podlasie Białystok, 200 m – Paweł 
Grynkiewicz LKS Pomorze Stargard, 400 
m – Andrzej Jaros KS Agros Zamość , 1500 
m – Mateusz Stefaniec KS Agros Zamość, 
3000 m – Zbigniew Kaszewski ULKS Talex 
Borzytuchom, oszczep – Krzysztof Szalecki 
– KS Podlasie Białystok, 5000 m chód – 
Joanna Bemowska PLKS Gwda Piła, 10 km 
chód – Szymon Zieliński UKS Orkan Środa 
Wlkp., trójskok – Natalia Dworakowska KS 
Podlasie Białystok, dysk – Monika Ulicka 
MLKL Płock, dysk – Łukasz Kowalski 
OKLA Ostrołęka, młot – Karolina Górska 
UKS Achilles Leszno.

Klasyfikacja klubowa: 1. KS Podlasie 
Białystok, 2. KS Agros Zamość, 3. WLKS 
Iganie Nowe, 4. RLTL ZTE Radom, 5. 
MKS Bolesłavia Bolesławiec, 6. WMLKS 
Nadodrze Powodowo, 7. LUKS Podium 
Kup, 8. ULKS Uczniak Szprotawa, 9. MLKS 
Agros Żary, 10. MKS Durasan Płońsk 

Klasyfikacja województw: 1. Wiel ko-
pol skie, 2. Podlaskie, 3. Mazowieckie, 4. 
Lu belskie, 5. Dolnośląskie, 6. Lubuskie, 
7. Za cho dniopomorskie, 8. Pomorskie, 9. 
Warmińsko-mazurskie, 10. Opolskie

 Jak już wspomnieliśmy w dniach 22-24 
czerwca odbyły się w Białymstoku Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, go-
spodarzem był nasz klub Podlasie Białystok. 
Padło kilka dobrych a nawet bardzo dobrych 
rezultatów. Korzystając z dobrej pogody lek-
koatleci bili rekordy życiowe i uzyskiwali 
kwalifikacje na mistrzostwa świata w Bar-
celonie, które odbędą się w połowie lipca. 
Zawodnicy reprezentujący kluby naszego 
Zrzeszenia zdobyli łącznie 42 medale. 

Zgodnie z oczekiwaniami w biegu na 3000 
i 5000 m triumfował Szymon Kulka ULKS 
Lipinki. Niestety nie ma on na obu dystan-
sach silnej krajowej konkurencji, biega 
więc znacznie wolniej od swoich rekordów 

życiowych i tak naprawdę nie wiadomo na 
co go stać. Kacper Oleszczuk (KS Polonia 
Pasłęk) zdobył złoty medal w rzucie oszcze-
pem i rezultatem 71.42 zapewnił sobie start 
w Barcelonie (minimum PZLA – 71.00). W 
trzecim dniu mistrzostw dyskobol Wojciech 
Praczyk umocnił się na czele list świato-
wych bijąc wynikiem 64.22 własny rekord 
Polski sprzed miesiąca o 100 centymetrów. 
Zawodnik Uczniaka Szprotawa już pierw-
szym rzutem (59.42) zapewnił sobie tytuł 
mistrzowski, w trzecim uzyskał 61.40, ale 
zaimponował dopiero w ostatnim, który 
przyniósł mu rekord Polski (trzy próby były 
niemierzone). Przed rokiem zwyciężył wy-
nikiem 62.26. W rzucie młotem Sebastian 

Dobkowski Podlasie Białystok obronił tytuł 
rzucając na odległość 68.82. Złote meda-
le zdobyli jeszcze Aneta Rydz (RLTL ZTE 
Radom) w skoku wzwyż, Maciej Bielawiec 
Podlasie Białystok w biegu na 3000 m z 
przeszkodami, jego koleżanka klubowa w 
skoku w dal Karolina Markiewicz. Marlena 
Chojecka WLKS Iganie Nowe w chodzie na 
10 km oraz Marika Marlicka Agros Zamość 
w 5-boju.

W punktacji klubowej Podlasie Białystok 
(250 pkt, 33 osobostarty) było bezkonkuren-
cyjne, drugie miejsce – Kusy Warszawa (123 
pkt, 14 os.), a trzecie – AZS-AWFiS Gdańsk 
(121 pkt, 17 os.), sklasyfikowano 164 kluby.

Mistrzostwa Polski seniorów – 8-3-5

42 medale na Mistrzostwach Polski juniorów w Białymstoku
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30 czerwca, przy lekko padającym desz-
czu, rozpoczęła się uroczystość otwarcia mi-
strzostw. Poprowadził ją jeden z gospodarzy, 
Krzysztof Piasek, przewodniczący Powiato-
wego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie i sekre-
tarz Rady Głównej KZ LZS, który w imie-
niu komitetu organizacyjnego i burmistrza 
Wolsztyna Andrzeja Rogozińskiego przy-
witał zawodników i trenerów oraz licznych 
gości, w tym posłów: Killiona Munyamę 
i Jakuba Rutnickiego, prezesa Polskiego 
Związku Kajakowego Józefa Bejnarowicza, 
wiceprzewodniczącego RG Z LZS Wacława 
Hurko, starostę wolsztyńskiego Ryszarda 
Kurpa i wicestarostę Jakuba Skrobisza, oraz 
honorowego prezesa klubu Zryw Wolsztyn, 
olimpijkę Katarzynę ChwialkowskąWeiss. 

Otwarcia mistrzostw dokonał Wacław 
Hurko, który powiedział m.in.: – Dziękuję 
organizatorom za trud jaki włożyli w orga
nizację mistrzostw, zawodnikom życzę suk
cesów, a trenerom pociechy z wychowanków.

Głównymi organizatorami mistrzostw 
byli: Krajowe Zrzeszenia LZS, Polski Zwią-
zek Kajakowy, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Burmistrz Wolsztyna, 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie i 
UMKS „Zryw” Wolsztyn. Impreza otrzyma-
ła dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Mistrzostwom towarzyszyły Re-
gaty Dzieci o Puchar Burmistrza Wolsztyna. 
Jednym słowem, tego dnia kajaki opanowały 

Wolsztyn. Dodajmy, że za stronę sporto-
wą mistrzostw odpowiadał prezes Zrywu 
Wolsztyn Marek Szymankiewicz.

O zawodach i ich organizacji powiedzieli:
Krzysztof Piasek – Od lat utrzymywany 

jest ten sam termin mistrzostw, gdyż zwykle 
za dwa, trzy tygodnie odbywa się Ogólno
polska Olimpiada Młodzieży w tej dyscypli
nie, więc zawody są dla wielu zawodników 
dobrym sprawdzianem formy. W tym roku 
pobito rekord ilości uczestników – na wlosz
tyńskim akwenie wystartowało ponad 250 
kajakarzy. Po raz pierwszy zawody miały 
charakter międzynarodowy – na zaprosze
nie zarządu Zrywu Wolsztyn w zawodach 
uczestniczyła grupa zawodników z Niemiec 
z S.C. Berlin Grunau wraz z prezydentem 
klubu. Młodzi niemieccy kajakarze nie tylko 
startowali w zawodach, ale mieli także oka
zję zwiedzić Wolsztyn i okolice. Po wspólnych 
rozmowach oba kluby podpisały umowę o 
współpracy, co gwarantuje dalsza współpracę 
i rywalizację sportową na zawodach zarów
no w Polsce jak i Niemczech. Przykładamy 
dużą wagę do tego, by zawody były perfekcyj
ne zorganizowane, gdyż nie ukrywam, że w 
przyszłości chcielibyśmy by PZKaj. powierzył 
nam organizację zawodów tej rangi co mi
strzostwa Polski.

Andrzej Rgoziński – Cieszę się bardzo, 
że inwestycje poczynione w ciągu ostatnich 
kilku lat wokół jeziora wolsztyńskiego służą 

nie tylko mieszkańcom i turystom, ale po
zwalają na organizowanie takich imprez jak 
ta. Chcielibyśmy stworzyć w naszym mieście 
prężnie rozwijający się ośrodek kajakarstwa. 
Do tego namawiają mnie działacze klubu 
Zryw Wolsztyn, którzy znakomicie pracują 
z młodzieżą. Mamy bazę, ludzi i zapał – po
winno się udać. Zresztą już się udaje. Nasi 
zawodnicy nieźle prezentują się na różnego 
rodzaju zawodach.

Józef Bejnarowicz – Małe kluby, takie jak 
ten w Wolsztynie tworzą podstawy wyczyno
wego sportu. To w nich zaczyna swoją karie
rę wielu przyszłych kadrowiczów. Wspierać 
będziemy ich pracę. Cieszy także zaintereso

wanie lokalnych władz, które coraz częściej 
zauważają, że sport może być formą promocji 
ich miejscowości. Niezwykle ważne jest także 
to by obok podnoszenia poziomu sportowego, 
podnoszony był także poziom organizacyjny 
zawodów. Te, w których dziś uczestniczę w 
Wolsztynie zasługują na miano perfekcyjnie 
zorganizowanych.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Wolsztyn 2012 Kajakarstwo
Dziewiętnaście ekip zjechało do Wolsztyna na XII Otwarte Mistrzostwa Krajowego 
Zrzeszenia LZS Juniorów i Młodzików w Kajakarstwie.
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W dniach 02-05 lipca w Opolu rozegra-
ny został finał II Ogólnopolskiego Turnie-
ju „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. O miano 
najlepszych w Zrzeszeniu zespołów do lat 
13 walczyło 13 drużyn dziewcząt i 14 chłop-
ców. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się 
drużyna KKS Włókniarz 1925 Kalisz, która 
w finałowym meczy pokonała LUKS Sport 
Widminy 5:1. Bramki dla mistrzyń strzelały: 
Aleksandra Witczak – 3, Kamila Żarnecka – 
2. Turniej chłopców wygrał zespół KS „Po-
lonia” Środa Wlkp. pokonując w finale 3:0 
GZ LZS Dobrzeń Wielki. Pełniejszą relację 
z tych zawodów przedstawimy w następnym 
numerze „WS”.

Finał Centralny II Ogólnopolskiego Turnieju  
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” – Opole 2012

Regaty�zdominowane�zostały�przez�gospodarzy.�Zespół�Zrywu�Wolsztyn�zwyciężył�w�klasyfikacji�punktowej,��
a�Wielkopolska�zajęła�I�miejsce�w�klasyfikacji�województw.

Wyniki Mistrzostw Zrzeszenia lZS w kajakarstwie

Młodzicy: 
K-1 1000 m 1. Oskar Piechocki Zryw 

Wolsztyn, 2. Filip Weckwert Hubertus Biały 
Bór, 3. Paweł Giedrys Kajak Trzcianka

C-1 1000 m 1. Michał Kozłowski Victoria 
Sztum, 2. Igor Twardowski, 3. Daniel Jaku-
bowski – obaj Wel-Bis Lidzbark Warmiński

C-2 1000 m 1. Paweł Gutkowski, Daniel 
Jakubowski Wel-Bis Lidzbark Warmiński, 2. 
Hubert Brzózka, Paweł Jędrzejewski Victo-
ria Sztum. 

K-2 1000 m 1. Kamil Wyrwas, Wojciech 
Tracz Zalew Jerzykowo, 2. Paweł Giedrys, 
Łukasz Jaroszewicz Kajak Trzcianka, 3. Ma-
ciej Bauta, Oskar Piechocki Zryw Wolsztyn

Młodziczki:
K-1 1000 m 1.Maja Kozłowska MOSW 

Cho  szczno, 2. Agnieszka Czarnecka Ster 
Mal czyce, 3. Monika Liskowiak Zryw 

 Wol sztyn
K-2 1000 m 1. Monika Liskowiak, Alek-

sandra Szczepaniak Zryw Wolsztyn, 2. Julia 
Wieczorek, Kamila Świerczyńska Błyskawi-
ca Rokietnica, 3. Wanda i Barbara Lisickie 
Zalew Jerzykowo

Juniorki młodsze:
K-1 1000 m 1. Karolina Szkołuda Huber-

tus Biały Bór, 2. Monika Rurek Zalew Jerzy-
kowo, 3. Jagoda Siemczyk Zryw Wolsztyn

K-2 1000 m 1. Natalia Prokop, Agniesz-
ka Czarnecka Ster Malczyce, 2. Aleksnadra 
Mania, Jagoda Siemczyk Zryw Wolsztyn, 
3. Adrinna Budynek, Michalina Brzęczek 
MOSW Choszczno

Juniorzy młodsi:
K-1 1000 m 1. Damian Prentki UKS 

Pamiątkowo, 2. Paweł Łukasiewicz Zryw 
Wolsztyn, 3. Sebastian Sielicki Ster Malczyce

K-2 1000 m 1. Piotr Porysek, Mateusz 
Świer czyński Błyskawica Rokietnica, 2. Se-
bastian Sielicki, Miłosz Rybarczyk Ster Mal-
czyce

Juniorzy: 
K-1 1000 m 1. Patryk Kulczyński Błyska-

wica Rokietnica, 2. Mikołaj Sybilski Zryw 
Wolsztyn, 3. Maciej Wachowiak Błyskawica 
Rokietnica

K-2 1000 m 1. Patryk Kulczyński, Ma-

ciej Wachowiak Błyskawica Rokietnica, 2. 
Bartosz Wolańczyk, Damian Prentki UKS 
Pamiątkowo, 3. Tymoteusz Rybarczyk, Ma-
riusz Kopik Ster Malczyce

Klasyfikacja klubowa: 1. Zryw Wolsztyn, 
2. UKS Błyskawica Rokietnica, 3. Zalew Je-
rzykowo, 4. LKKS Ster Malczyce, 5. MLUK 
Wel-Bis Lidzbark Warmiński, 6. UKS Pa-
miątkowo, 7. MOSW Choszczno, 8. KS Vic-
toria Sztum, 9. LKK Hubertus Biały Bór, 10. 
UKS Kajak Trzcianka

Klasyfikacja województw: 1 Wielkopol-
ska, 2. Dolnośląskie, 3. Zachodniopomor-
skie, 4. Warmińsko-mazurskie, 5. Pomorskie
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Prawie 2000 uczestników, 
59 reprezentacji, 19 dyscy
plin, 126 sędziów, 35 wolon
tariuszy, 45 organizatorów 
– te liczby charakteryzują 
XIV Igrzyska Olimpijskie 
Sportowców Wiejskich 
Województwa Kujawsko
Pomorskiego Tuchola – 
Londyn 2012, które odby

ły się 1517 czerwca w Tucholi. Igrzyska 
sportowców wiejskich organizowane są w 
tym regionie od 1960 roku. Odbywają się 
co 4 lata w roku organizacji światowych let-
nich olimpiad. Cztery lata temu sportowcy 
z Kujawsko-Pomorskiego rywalizowali w 

Jabłonowie Pomorskim. Kolejne igrzyska za 
cztery lata odbędą się w Chełmnie. 

Na dwa dni przed rozpoczęciem igrzysk 
do Tucholi dotarł ogień olimpijski. Na świa-
towe igrzyska święty płomień wznieca się 
wśród ruin świątyni Hery na Olimpie, na 
kujawsko-pomorskie igrzyska zapala się 
znicz na Mysiej Wieży w Kruszwicy. Tak 
było i w tym roku. W uroczystości zapalenia 

ognia wzięli udział burmistrz Kruszwicy 
Dariusz Witczak i burmistrz Tucholi 
Tadeusz Kowalski. Młodzi tucholscy spor-
towcy przewieźli zapalony znicz do swojego 
miasta, gdzie w hali sportowo – widowisko-
wej palił się do ceremonii otwarcia Igrzysk. 

Ceremonia otwarcia odbyła się wie-
czorem 15 czerwca na miejskim stadio-
nie. Zachowano wszystkie elementy cere-
moniału otwarcia igrzysk olimpijskich. 
Najpierw na stadion wkroczyło 59 ekip, 
ten korowód był kolorowy i roześmiany. 
Następnie wszystkich gości – Krajowe 

Zrzeszenie LZS reprezentował Wacław 
Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS 
– oraz sportowców powitał gospodarz – 
burmistrz Tadeusz Kowalski, krótkie prze-
mówienie wygłosił gość specjalny amba-
sador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej Robin Barnett, 
który stwierdził, że jest pod wrażeniem 

tego imponującego przedsięwzięcia i trzyma 
kciuki za wszystkich uczestników sporto-
wych zmagań. Gdy Przewodniczący RW 
Kujawsko–Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
Michał Marszałkowski wygłosił formułę 
otwierającą Igrzyska rozległy się rzęsiste 

brawa a w niebo pofrunęły splecione ze sobą 
olimpijskie koła. Potem młodzi tucholscy 
sportowcy wciągnęli na maszt flagę, symbol 
ruchu olimpijskiego, a na stadion wbiegł 
multimedialista Igrzysk, najlepszy w historii 
Tucholi lekkoatleta, Marek Wojtas z ogniem 
olimpijskim, chwilę później zapalił znicz. 
Ceremonię zakończył występ zespół pieśni i 
tańca „Młodzi Borowiacy”. 

Główne areny sportowych zmagań znaj-
dowały się oczywiście w Tucholi, tu odbyły 
się zawody w lekkiej atletyce, podnoszeniu 
ciężarów, siatkówce kobiet i mężczyzn, sza-
chach i warcabach, łucznictwie, koszykówce 
mężczyzn, wyciskaniu sztangielki, przecią-
ganiu liny, piłce nożnej mężczyzn. Ale olim-

pijczyków gościły także inne gminy i wsie 
powiatu tucholskiego. W Cekcynie odbył 
się turniej tenisa stołowego, w Gostycynie 
– piłka ręczna kobiet, w Lubiewie – zapa-
sy, w Kęsowie – piłka ręczna mężczyzn, w 
Śliwicach – kolarstwo, Bysław gościł koszy-
karki, Krzywogoniec siatkarzy plażowych, 
Raciąż – piłkarki, Plaskosz – strzelców. 
Wszystkie areny były znakomicie przygoto-

wane i wszędzie zawodników witały tłumy 
widzów.

Były to bardzo udane igrzyska dla gospo-
darzy. Wygrali punktację miast-gmin i 
powiatów. Zdobyli 36 medali – 19 złotych, 
10 srebrnych i 7 brązowych, to wynik lepszy 

XIV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich  
Województwa Kujawsko-pomorskiego Tuchola – Londyn 2012

Ctius ,  alt ius ,  for t ius ,  c z yl i  sz yb cie j ,  w y żej ,  mo cniej
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od tego sprzed 40 lat, kiedy to Tuchola po 
raz pierwszy gościła igrzyska, a jej spor-
towcy zdobyli wówczas 34 medale i wygra-
li punktację medalową. Najwięcej medali 
tucholanie zdobyli w lekkiej atletyce – aż 
24! Swój dorobek medalowy, o kolejne dwa 
złote krążki (bieg na 3 km i półmaraton), 
powiększył Marek Wojtas i w ilości zdo-
bytych medali na wszystkich dotychczas 
rozgrywanych igrzyskach zajmuje pierwsze 
miejsce wraz z Tadeuszem Juszczakiem, 
łucznikiem z Osielska. Obaj mają po 11 
złotych medali.

Złote medale dla zwycięskiej ekipy 
zdobyły jeszcze siatkarki (trener Dariusz 
Karnowski), piłkarki (przed igrzyskami tre-
nerzy Marek Zienkiewicz i Henryk Sala 
mówili, że interesuje ich tylko złoto i słowa 
dotrzymali), drużyna strzelców (Marzena 
Drzycimska, Leszek Kłosek i Rafał Lipiński) 
oraz indywidualnie Marzena Drzycimska, na 
kręgielni najlepsza była Natalia Kisielewska.

Ceremonii zamknięcia igrzysk doko
nał burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, 
przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
KujawskoPomorskiego Zrzeszenia LZS 
Michał Marszałkowski oraz wojewoda 
kujawskopomorski Ewa Mes. 

„Łzy wzruszenia, szczęścia i żalu mieszały 
się ze sobą podczas ceremonii zamknięcia 
Igrzysk. Wzruszenia – bo były to piękne 
zawody i serce rosło kiedy widać było radość 
na twarzach uczestników z dumą noszących 
identyfikatory uczestników Igrzysk, podkre

ślających na każdym kroku znakomitą orga
nizację i gościnność gospodarzy. Żalu – bo 
przecież rozstajemy się aż na cztery lata, a 
te trzy dni tak szybko zleciały, że mało kto 
wierzył że to naprawdę koniec. Szczęścia, bo 
Tuchola wygrała” – tak emocjonalnie pod-
sumował igrzyska autor wpisu na stronie 
internetowej OSiR w Tucholi. Żegnając się 
wszyscy mówili sobie – do zobaczenia w 
Chełmnie. 

Organizatorami igrzysk byli: Komitet 
Organizacyjny XIV IOSW Tuchola – Londyn 
2012, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS 
w Toruniu, Urząd Miejski w Tucholi, Urząd 
Marszałkowski w Toruniu, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Starostwo Powiatowe w Tucholi.

P.S. Ctius, altius, fortius, czyli szyb-
ciej, wyżej, mocniej to motto olimpizmu. 
Autorem tego motta jest dominikanin, 
ojciec Henri Didon, przyjaciel Pierre de 
Coubertina.

Wacław Hurko
Impreza była naprawdę imponująca, świet

nie przygotowana, każdy szczegół ceremonii 
otwarcia i zamknięcia perfekcyjnie opraco
wany i wykonany. Znakomicie przygotowane 
areny sportowe. Zawodnicy czerpali radość z 
samego uczestniczenia w zawodach, ale też 
każdy do ostatka sił walczył o punkty dla 
swojej ekipy. A sportowców poszczególnych 
gmin, miast i powiatów gorąco dopingowali 
przedstawiciele ich samorządów lokalnych. 
Takiego zlotu wójtów, burmistrzów i staro
stów w jednym miejscu dawno nie widziałem. 
Gratulacje dla Michała Marszałkowskiego i 
jego współpracowników, bo to przecież oni 
byli głównymi organizatorami i koordyna

torami tego przedsięwzięcia. Wielu naszych 
działaczy powinno tu przyjechać i zoba
czyć jak organizuje się imprezę sportową 
na najwyższym poziomie. Jestem dumny, 

że ta impreza odbywa się pod sztandarem 
Zrzeszenia LZS, co zresztą było podkreślane 
na każdym kroku.

Klasyfikacja gmin: 1. Dobrcz, 2.Jeżewo, 3. 
Osielsko, 4. Cekcyn, 5. Lubiewo, 6. Rogowo

Klasyfikacja miastgmin: 1. Tuchola, 2. 
Sępólno Krajeńskie, 3. Szubin, 4. Więcbork, 
5. Solec Kujawski, 6. Koronowo

Klasyfikacja powiatów: 1. Tuchola, 2. 
Bydgoszcz, 3. Nakło, 4. Sępólno Krajeńskie, 
5. Świecie, 6. Inowrocław

Fot. M.Wojtas i K. Stucki
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W dniach 16 czerwca Olkusz gościł 
uczestników 54. Ogólnopolskiego Maso
wego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą 
Wieżę”. Organizatorami turnieju byli: Krajo-
we Zrzeszenie LZS, Małopolskie Zrzeszenie 
LZS, LKS „Kłos” Olkusz i MOSiR Olkusz, a 
współorganizatorami Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Olkuszu i Małopolski 
Związek Szachowy. Impreza otrzymała do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-

styki, nagrody dla uczestników ufundowali 
sponsorzy: Skawa-Bis, Antrans, Maro, Elo-
pol, Klich&Klich. Honorowy patronat nad 
turniejem sprawował burmistrz Miasta i 
Gminy Olkusz Dariusz Rzepka. W uroczy-
stościach otwarcia i zamknięcia finału cen-
tralnego uczestniczyli: dyrektor Krajowego 
Zrzeszenia LZS Helena Koziej, sekretarz 
Małopolskiego Zrzeszenie LZS Józef Regul
ski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 
dr Włodzimierz Łysoń, wicestarosta olku-
ski Henryk Kieca, dyrektor MOSiR w Olku-
szu Dariusz Murawski, główny specjalista 
KZ LZS Iwona Kania oraz sponsorzy.

– Jestem bardzo zadowolony, że uda
ło nam się do Olkusza sprowadzić finał tak 
prestiżowej imprezy sportowej, w środowisku 
szachowym i Lu
dowych Zespołów 
Sportowych. Po
dziękowania nale
żą się olkuskiemu 
burmistrzowi Da
riuszowi Rzepce 
za objęcie honoro
wym patronatem 
tych zawodów, 
dy rektorowi MO
SiR Dariuszowi 
Mu rawskiemu za osobisty wkład w organi
zację, a także wszystkim wolontariuszom i 
sponsorom. Na przyznanie Olkuszowi orga
nizacji tej ważnej imprezy szachowej wpływ 
miał fakt, że w 2011 roku LKS Kłos otrzymał 
jedną z nagród w konkursie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na najciekawszą inicjaty

wę sportową dzieci i młodzieży w środowisku 
wiejskim – powiedział prezes „Kłosa” Janusz 
Mentlewicz.

W turnieju wzięło udział 27 zespołów (130 
osób). Prawo startu miały po dwie drużyny 
wyłonione w turniejach wojewódzkich i 
ubiegłoroczny mistrz oraz gospodarz finału. 
Jak widać nie wszystkie województwa sko-
rzystały z możliwości wystawienia dwóch 
drużyn – 10 województw wystawiło po 2 
drużyny, pięć po jednej, nie startowało woj. 
kujawsko-pomorskie. Ale mimo wszystko 
turniej był bardzo silnie obsadzony i zdoby-
wanie punktów nie przychodziło łatwo. 

Zawody rozegrane były drużynowo sys
temem szwajcarskim na dystansie 9 rund. 
88 zawodników miało ranking FIDE, star
towało 29 kobiet, a średni ranking turnie
ju wynosił 1825. Najlepszy ranking ponad 
2000 pkt miało 6 drużyn – najwyższy MLKS 
Nadnarwianka Pułtusk, woj. mazowieckie – 
2110 i LKSz GCKiP Czarna I, woj. podkar-
packie – 2104.

Sędzią głównym turnieju był Michał Wej
sig, sędzia klasy FIDE, sędziami rundowi: 
Dorota Czarnota i Paweł Czarnota. 

Po sześciu dniach zmagań zwycięzcą zo-
stał zespół LKSz GCKiP Czarna I (grali w 
składzie: Damian Lewtak, Paweł Sygulski, 

Mirosław Lewicki 
i Katarzyna Cybo-
ran), powta rzając 
sukces sprzed ro-
ku. Dru gie miejsce 
zajęła KSz Javena 
Hańcza Suwałki 
(woj. po dlaskie) 
a trzecie MLKSz 
Archon+ Myśle-
nice (woj. ma  ło-
polskie). Gospo-

darze, których reprezentował UKS Czarny 
Koń Olkusz, grając w składzie: Mateusz Lis, 
Kuba Ochowicz, Alicja Cebula, Aleksandra 
Krajewska, Bartosz Wiśniewski, zajęli 12 
miejsce.

Najlepsze wyniki indywidualnie uzyska
li Damian Lewtak LKSz GCKiP Czarna I, 

Robert Tustanowski LKS Zarzewie Prud
nik i Antonina Góra UKS GIM Dwójka 
Tomaszów Lubelski po 8.5 pkt i najlepszy 
na III szachownicy Tomasz Mika z LKS 
GCKiP Czarna II.

Drużyny za miejsca I, II i III otrzymały 
medale, a od I do X okazałe puchary i dy-
plomy. Zawodnicy za miejsca 1-3 na każdej 
szachownicy otrzymali cenne nagrody rze-
czowe. Nagrodzeni zostali też najstarszy i 
najmłodszy uczestnik turnieju – Kazimierz 
Grochowski (GZ LZS Trąbki Wielkie) oraz 

Piotr Majocha (UKS Giecek Radków – na-
groda od redakcji „Przeglądu Olkuskiego”). 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno-
ściowe koszulki oraz materiały promocyjne. 
W ramach programu towarzyszącego wzięli 
udział w spotkaniu integracyjnym, zwiedzili 
Zamek w Rabsztynie oraz obejrzeli, niestety 
przy niezbyt niesprzyjającej pogodzie, Pu-
stynię Błędowską z Punktu Widokowego 
Czubatka.

W ocenie sędziów i uczestników, turniej 
ten stał na wysokim poziomie sportowym i 
został dobrze przygotowany przez organiza-
torów. 

Klasyfikacja końcowa Turnieju „Złota 
Wieża” 2012
1.  LKSz GCKiP Czarna I  

(woj. podkarpackie)
2.  KSz Javena Hańcza Suwałki  

(woj. podlaskie)
3.  MLKSz Archon + Myślenice  

(woj. małopolskie)
4.  MLKS Nadnarwianka Pułtusk  

(woj. mazowieckie)
5.  UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 

(woj. lubelskie)
6. GCKiP Czarna II (woj. podkarpackie)
7. LKS Zarzewie Prudnik (woj. opolskie)
8. GKSz Solny Grzybowo 
(woj. zachodniopomorskie)
9. LZS Victoria Chróścice (woj. opolskie)
10. LUKKS Kielce 
(woj. świętokrzyskie)

54. Ogólnopolski Masowy Turniej  
Szachowy LZS o „Złotą Wieżę” Olkusz 2012
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I tak 3 czerwca na obiektach Ośrodka 
Sportowo Szkoleniowego w Ręcznie odby
ły się Letnie Igrzyska LZS Województwa 
Łódzkiego, w których udział wzięło prawie 
1000 zawodniczek i zawodników, reprezen-
tujących 23 gminy i powiaty. Wygrał powiat 
łowicki. 

Tego samego dnia na stadionie miejskim 
w Pasłęku odbyły się Wojewódzkie Let
nie Igrzyska Samorządowe. W imprezie, 
organizowanej przez Urząd Marszałkowski 
i Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, 
wzięło udział 10 reprezentacji gmin. W kla-
syfikacji generalnej zwyciężyła gmina Iława.

Blisko 500 zawodników z regionu święto-
krzyskiego wzięło udział w Wojewódzkich 
Letnich Igrzyskach LZS, które odbyły się 
3 czerwca Łopusznie. Uczestnicy walczy-
li w siedmiu dyscyplinach, dodatkową był 
trójbój władz samorządowych. W punktacji 
drużynowej najlepszym klubem okazał się 
GLKS Fałków, wśród gmin wygrało Skarży-

sko-Kościelne a najlepszy powiat to Kielce.
16 czerwca w Płotach odbyły się XVIII 

Igrzyska LZS Samorządów Gminnych Wo
jewództwa Zachodniopomorskiego. Igrzy-
ska podzielone zostały na 3 kategorie: Blok 
Strażacki, Sportowe LZS, Potyczki Sołtysów. 
W tym roku na zaproszenie organizatorów 
odpowiedziało 10 gmin. Jedną z ciekawo-
stek tych igrzysk był w nich udział...więź-
niów, bowiem gminę Płoty w przeciąganiu 
liny reprezentowało 8 skazanych odsiadują-
cych wyroki w miejscowym więzieniu. Zajęli 
jedno z czołowych miejsc. Igrzyska wygrała 
drużyna Białogardu.

Igrzyskowo

W dniach 14 – 1 7 czerwca br. w Górec
ku Kościelnym odbył się 47. Ogólnopolski 
Zlot Turystów LZS na Lubelszczyźnie. Or-
ganizatorem zlotu było tradycyjnie już Kra-
jowe Zrzeszenie LZS i Rada Wojewódzka 
Zrzeszenia LZS w Lublinie, przy współudzia-
le Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie 
a w tym roku także Starostwa Powiatowego 
w Biłgoraju i Urzędu Miejskiego w Józefowie. 
W imprezie uczestniczyło blisko 150 osób.

Celem zlotów turystów wiejskich zawsze 
była i jest promocja turystyki wśród miesz-
kańców wsi i małych miejscowości oraz pro-
pagowanie walorów turystycznych Lubelsz-
czyzny. Zloty mają również propagować 
turystykę rodzinną i zachowania proekolo-
giczne.

W ramach zlotu odbył się m.in.: konkurs 
wiedzy krajoznawczej o Lubelszczyźnie, 
konkurs rodzinny przeprowadzony w for-
mie turystyczno-rekreacyjnego toru prze-
szkód, turniej w mini siatkówkę, konkurs z 
zakresu znajomości przepisów ruchu drogo-

wego i udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Ten ostatni konkurs organizowany co-
rocznie przez Polski Związek Motorowy 
przeprowadził w tym roku Zenon Łój – 
członek Zarządu Automobilklubu Biłgoraj-
skiego. Wygrała go nieoczekiwanie drużyna 
dziewcząt z LO Ryki. Nagrodzone zostały 
okolicznościowym pucharem Prezesa Za-
rządu Okręgowego PZM w Lublinie oraz 
oficjalną piłkę UEFA EURO 2012. 

Info. W. Czerniak, 
prezes ZO PZM w Lublinie

Już po raz kolejny w maju tego roku od
był się spływ kajakowy po rzece Drawie. 
Trasa zaczynała się na jeziorze Lubie, koń-
czyła się na moście między Kaliszem Po-
morskim a Drawskiem Pomorskim. Podczas 
spływu nie mogło oczywiście zabraknąć 
ogniska i niespodzianek przewidzianych 
przez organizatora. A był nim tradycyjne 
LUKS „Piątka” przy Zespole Szkół nr 5 w 
Stargardzie, który od wielu lat z powodze-
niem propaguje różne formy turystyki kwa-
lifikowanej.

Tegoroczna impreza zgromadziła prawie 
50-osobową grupę turystów, wśród których 
oprócz uczniów i absolwentów ZS nr 5 zna-
leźli się uczniowie innych stargardzkich szkół 
oraz reprezentacja ZS nr 2 RCKU Pyrzyce.

Trasa spływu liczyła prawie 20 kilome-
trów, wymagała nie tylko dobrej kondycji fi-
zycznej, ale przede wszystkim umiejętności 
opanowania kajaka na licznych meandrach, 

zmiennym szybkim nurcie i licznych prze-
szkodach w postaci powalonych drzew. 

Nauczyciele z ZS nr 5 – Ryszard Janik, 
Jan Sałapata, Grzegorz Flas, Arkadiusz 
Rozwód – zadbali o bezpieczeństwo uczest-
ników. A nad wszystkim jak zwykle czuwała 
opiekunka i współorganizatorka spływu Jo
anna Suleja.

W dniach 710 czerwca w Międzyzdro
jach odbył się Ogólnopolski Zlot Orga
nizatorów Turystyki LZS. Organizatorem 
tej, tak popularnej wśród turystów, imprezy 
było Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS 
w Szczecinie i LUKS „Piątka” ZS nr 5 w Star-
gardzie. Zaproszenie do udziału w zlocie 
przyjęły reprezentacje 3 województw – obok 
gospodarzy, lubelskie i mazowieckie. Mię-
dzyzdroje powitało ponad 150 turystów po-
wiewem bryzy i piękną słoneczną pogodą.

Rywalizacja turystyczna rozegrana została 
w dwóch konkursach wiedzy: o Wolińskim 

Parku Narodowym i latarniach morskich 
polskiego wybrzeża oraz w 5 konkurencjach 
rekreacyjnych. Wygrało woj. lubelskie, go
spodarze zajęli drugie miejsce, a woj. ma
zowieckie trzecie.

Bogaty program krajoznawczy pozwolił 
uczestnikom poznać walory zachodniej czę-
ści polskiego wybrzeża. 

Komandorem Zlotu była Joanna Suleja, a 
sędzią głównym Renata Kępska. Fundato-
rami pucharów i upominków byli: Zachod-
niopomorskie Zrzeszenie LZS, Zespół Szkół 
nr 5, LUKS „Piątka”, Starostwo Powiatowe i 
Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim. 

Kajaki na Drawie i zlot w Międzyzdrojach

Zlot Turystów LZS na Lubelszczyźnie

W kilku województwach odbyły się regionalne igrzyska, nic dziwnego, już w sierpniu  
Ogólnopolskie igrzyska lZS – trzeba skompletować swoją reprezentację.	
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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

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe zaprasza na:

Finał Centralny XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”
20-26.07. 2012 Słubice

a także na: 

Finał Centralny XII Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”
14-19.08 2012 Siedlce

Rozgrywki Rodzinne: Mielno wrzesień 2012, Bieszczady październik 2012

Wszystkim	uczestnikom	organizowanych	przez	Zrzeszenie	LZS	obozów	i	zgrupowań		
życzymy	wspaniałych	wakacji	–	pogody,	niezapomnianych	wrażeń,		

interesujących	zajęć	sportowo-rekreacyjnych	i	uśmiechu!


