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F i n a ł   K o n k u r s u  „ K a r o l ”

Sfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Konkursu „Karol”  
– na najlepszą inicjatywę z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.



W konkursiemogłyuczestniczyćjednost
ki z  osobowością prawną prowadzące sta
tutową działalność w  zakresie upowszech
niania kultury fizycznej i  sportu wśród
dzieci i  młodzieży: kluby sportowe (np.
UKS,ULKS,ULPKS,LKS),stowarzyszenia
sportowe,związkistowarzyszeńsportowych
szczebla gminnego. Można było zgłaszać
do konkursu projekty imprez sportowor
ekreacyjnych, festynów, turniejów – rów
nież o  charakterze rodzinnym i  integra
cyjnym, promujące aktywny wypoczynek
i wykorzystująceedukacyjne,wychowawcze
i prozdrowotnewartościsportuorazsłużące
organizowaniuczasuwolnegodziecii mło
dzieży. Projekty te miały także promować
istniejące obiekty sportowe i  te powstają
ce w  ramach programów inwestycyjnych
MinisterstwaSportui Turystyki.Wszystkie
imprezy musiały się odbyć od kwietnia do
końcawrześnia2009roku.

Pierwszejoceniezgłoszoneimprezypod
danezostaływ województwach–w każdym
z województwkomisjekonkursowewybrały
dwie najlepsze inicjatywy. Weszły one do
finału ogólnopolskiego. Tu zajęła się nimi
Komisja Krajowa, która obradowała pod
przewodnictwem Ro ma na Ja gie liń skie go,
przewodniczącego RG KZ LZS. Ponadto
w składKomisjiwchodzili:Ta de usz Ro żej,
przedstawiciel Ministerstwa Sportu i  Tury
styki,Elż bie ta Ska li mow ska,zcaprzewod
niczącegoKomisjiUpowszechniania,An to
ni Po lkow ski, wójt gminy Ełk, An drzej 
Chrzą stow ski,wójtgminyWierzbica,Zbi
gniew Ol ko wicz, przewodniczący Komi

sji Turystyki i  Ry szard Chu s tec ki, prze

wodniczącyKomisjiSportu.Poburzliwych
obradach ustalono wyniki konkursu, które
publikujemyponiżej.

Generalnie, ten pierwszy tego typu kon
kurs, należy uznać za niezwykle udany.
W su mie do kon kur su zgło si ły się 164 jed
nost ki or ga ni za cyj ne z  ca łej Pol ski. Zor
ga ni zo wa ły one, we wspo mnia nym wy żej 
okre sie, 541 im prez spor to wo r ekr eacy
jnych, w któ rych udział wzię ło po nad 100 
ty się cy osób.Organizowanoligiw poszcze
gólnychsportach,turniejesołectwi powia
tów, imprezy sportowe dla niepełnospraw
nych, pikniki rodzinne, zawody dla przed
szkolaków,rajdyrowerowei piesze,spływy

kajakowe, akademie piłkarskie. Bogactwo

form było niesamowite, a  inwencja orga
nizatorów przeogromna. Konkurs wyzwo
lił w  działaczach zrzeszonych w  różnych
ogniwachLudowychZespołówSportowych
niespotykanądotądenergię.W organizację
każdej niemal imprezy włączyły się samo
rządy lokalne, bez ich pomocy wiele cen
nych sportowych inicjatyw nie ujrzałoby
światła dziennego. Organizatorów należy
takżepochwalićzato,żeprzygotowalizna
komitesprawozdaniaobrazująceogromich
pracy–wszystkobyłoświetnieudokumen
towane w  postaci zdjęć i  filmów. Niektóre
sprawozdania,szczególniealbumy,topereł
kigraficzne.Zadbanotakżeo nagłośnienie
wielu imprez w  lokalnej, a  nawet ogólno
polskiej prasie, radio i  telewizji. Zapew
ne te doświadczenia z  pierwszego konkur
su zostaną przez Krajowe Zrzeszenie LZS
i  Ministerstwo Sportu i  Turystyki głęboko
przemyślane...

Pierwszemiejscetonagrodaw wysokości
35tys.złnazakupsprzętusportowego,dru
giewartejest30tys.zł, trzecie–25tys.zł,
czwarte–20tys.zł,piąte–15tys.zł,szóste
–12tys.zł,miejscaodsiódmegododziesią
tego–10tys.zł.Wszyscypozostalifinaliści
otrzymająpo7 tys.zł.

A te raz po ra by przyj rzeć się bli żej za 
co fi na li ści Kon kur su „Ka rol” otrzy ma li 
na gro dy.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"

22 października Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnęła Konkurs „Karol”. Przypomnijmy, że w 2009 roku, Krajowe Zrzeszenie 
LZS wspólnie z  Ministerstwem Sportu i  Turystyki po raz pierwszy ogłosiło Konkurs „Karol” – na najlepszą inicjatywę z  zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego. Konkurs oparty był o przesłanie Jana 
Pawła II skierowana do ludzi sportu – Sport to zdrowie, ale także szkoła życia wyrabiająca osobisty charakter i  ucząca wspólnego 
działania. 

W  konkursie mogły uczestniczyć jed
nostki z  osobowością prawną pro

wadzące statutową działalność w  zakresie
upowszechnianiakultury fizycznej i  sportu
wśród dzieci i  młodzieży: kluby sportowe
(np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS), stowa
rzyszenia sportowe, związki stowarzyszeń
sportowychszczeblagminnego.Możnabyło
zgłaszaćdokonkursuprojektyimprezspor
toworekreacyjnych, festynów, turniejów –
równieżo charakterzerodzinnymi integra
cyjnym, promujące aktywny wypoczynek
i wykorzystująceedukacyjne,wychowawcze
i prozdrowotnewartościsportuorazsłużące
organizowaniuczasuwolnegodziecii mło
dzieży. Projekty te miały także promować
istniejące obiekty sportowe i  te powstają
ce w  ramach programów inwestycyjnych
MinisterstwaSportu i Turystyki.Wszystkie
imprezy musiały się odbyć od kwietnia do
końcawrześnia2009roku.

Pierwszejoceniezgłoszoneimprezypod
dane zostały w  województwach – w  każ
dym z  województw komisje konkursowe
wybrały dwie najlepsze inicjatywy. Weszły
one do finału ogólnopolskiego. Tu zaję
ła się nimi Komisja Krajowa, która obra
dowała pod przewodnictwem Romana 
Jagielińskiego, przewodniczącego RG KZ
LZS. Ponadto w  skład Komisji wchodzili:
Tadeusz Rożej,przedstawicielMinisterstwa
Sportu i  Turystyki, Elżbieta Skalimowska,
zca przewodniczącego Komisji Upow
szechniania,Antoni Polkowski,wójtgminy

Ełk, Andrzej Chrząstowski, wójt gminy
Wierzbica, Zbigniew Olkowicz, prze
wodniczący Komisji Turystyki i  Ryszard 
Chustecki,przewodniczącyKomisjiSportu.
Po burzliwych obradach ustalono wyniki
konkursu,którepublikujemyobok.

Generalnie, ten pierwszy tego typu kon
kurs, należy uznać za niezwykle udany.
W  sumie do konkursu zgłosiły się 164 
jednostki organizacyjne z  całej Polski. 
Zorganizowały one, we wspomnianym 
wyżej okresie, 541 imprez sportowore
kreacyjnych, w  których udział wzięło 
ponad 100 tysięcy osób.Organizowanoligi
w poszczególnychsportach,turniejesołectw
i  powiatów, imprezy sportowe dla niepeł

nosprawnych, pikniki rodzinne, zawody
dla przedszkolaków, rajdy rowerowe i  pie
sze, spływy kajakowe, akademie piłkarskie.
Bogactwoformbyłoniesamowite,a inwen
cja organizatorów przeogromna. Konkurs
wyzwolił w  działaczach zrzeszonych
w  różnych ogniwach Ludowych Zespołów
Sportowych niespotykaną dotąd energię.
W  organizację każdej niemal imprezy włą
czyłysięsamorządylokalne,bezichpomocy
wiele cennych sportowych inicjatyw nie
ujrzałobyświatładziennego.Organizatorów
należy także pochwalić za to, że przygoto
wali znakomite sprawozdania obrazujące
ogrom ich pracy – wszystko było świetnie
udokumentowanew postacizdjęći filmów.
Niektóresprawozdania,szczególniealbumy,
toperełkigraficzne.Zadbanotakżeo nagło
śnienie wielu imprez w  lokalnej, a  nawet
ogólnopolskiej prasie, radio i  telewizji.
Zapewne te doświadczenia z  pierwszego
konkursuzostanąprzezKrajoweZrzeszenie
LZS i  Ministerstwo Sportu i  Turystyki głę
bokoprzemyślane...

Pierwszemiejscetonagrodaw wysokości
35tys.złnazakupsprzętusportowego,dru
giewarte jest30tys.zł, trzecie–25tys.zł,
czwarte–20tys.zł,piąte–15tys.zł,szóste
–12tys.zł,miejscaodsiódmegododziesią
tego–10tys.zł.Wszyscypozostalifinaliści
otrzymająpo7 tys.zł.

A teraz pora by przyjrzeć się bliżej za 
co finaliści Konkursu „Karol” otrzymali 
nagrody.
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Ty także możesz zostać mistrzem
W ramach projektu, który nosił tytuł

„Ty także możesz zostać mistrzem”, od
2  kwietnia do 27 września 2009 roku
zorganizowali 35 imprez sportowych,
w  których uczestniczyło ponad 2000 osób,
a  zmagania zawodników obserwowało
około5 tys.,widzów.Jakpisząorganizatorzy
– dali wszystkim młodym mieszkańcom
Gilowic możliwość rozpoczęcia kontaktu
ze sportem, a  tym którzy już trenują
okazję do szerokiej rywalizacji i  pokazania
swoich umiejętności. Ostatnią imprezą był
Sztafetowy Bieg Papieski „Biegniemy dla
Ciebie Ojcze Święty” na dystansie 9632
metrów – tyle dni trwał pontyfikat Jana
PawłaII.

Dzieci i  młodzież z  Gilowic mogła
rywalizować w  wielu dyscyplinach,
zorganizowano także zawody dla
dzieci niepełnosprawnych (w formie
integracyjnej)orazturystycznepodhasłem
„Na szlakach Jana Pawła II”. Jakie zawody
przeprowadzono? W  ramach imprezy po

nazwą„Szukamymłodychtalentów”odbyły
się trzy konkursy skoków narciarskich na
igielicie(miałycharaktermiędzynarodowy),
podhasłem„Z podwórkanastadiony”odbyły
się turnieje piłki nożnej. Rywalizowano
także na boiskach do siatkówki, przy
tenisowych stołach, bito rekordy Gilowic
w  pchnięciu kulą, najmłodsi sportowcy
Gilowic biegali i  skakali. Przygotowano
szeregimprezdlaosóbniepełnosprawnych,
które pozwoliły wyłonić uczestników na
Ogólnopolskie Igrzyska LZS w  Opolu
oraz blok imprez masowych jak rodzinny
piknik czy wakacyjny festyn sportowo
rekreacyjny. Nie zapomniano o  turystach,
dla których zorganizowano wycieczki
i  rajdy. Zorganizowano także spotkanie
z  Tomaszem Adamkiem, mistrzem świata
w  boksie zawodowym oraz pokazano
wystawę unikatowych zdjęć „Karol
Wojtyła 19521954”. O  wszystkich tych
wydarzeniachszerokopisałalokalnaprasa.

Współzawodnictwo i świetna zabawa Wyniki Konkursu „Karol”

Biegiprzełajoweorganizowanewgminie
Ełk znane są w całym kraju. Zawsze

gromadzą dużą ilość zawodników, często
zaglądają tu najlepsi polscy biegacze, bo
też tereny do uprawiania tego sportu są tu
znakomite. A trasy zawsze dobrze przygo
towaneizabezpieczone.Nicwięcdziwnego,
żeGminneZrzeszenieLZSwEłkuzgłosiło
siędokonkursu„Karol”zeswoimisztanda
rowymi imprezami – Masowymi Biegami
Przełajowymi, które odbywają się wiosną
i jesienią. Biegi wiosenne odbyły się nad
Jeziorem Lipińskim w kwietniu, wzięło w
nich udział ponad 900 zawodników z róż

nychzakątkówWarmiiiMazur,jesiennaich
edycja odbyła się we wrześniu na Jeziorem
ŻabieOczkokołoNowejWsiEłckiej–star
towało ok. 1000 zawodników. Ponadto w
lipcuodbyłsięXIRegionalnyTurniejPiłki
NożnejoMemoriałMarianaŁubowicza,w
którym startowało 20 drużyn. Turniejowi
towarzyszył festyn sportoworekreacyjny.
Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku było też
współorganizatorem obozu dla członków
MLUKS Pojezierze Ełckie – to nagroda za
dobre wyniki sportowe, szczególnie w lek
kiejatletyce.

1.  Gminne Zrzeszenie LZS w  Ełku, woj. warmińsko-
mazurskie

2.  Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk” Gilowice, 
woj. śląskie

3.  Uczniowski Klub Sportowy „Start” Szczurowa, woj. 
małopolskie

4.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły Temidy” 
Janowiec Wlkp., woj. kujawsko-pomorskie

5.  Gminne Zrzeszenie LZS w  Przygodzicach, woj. 
wielkopolskie

6.  Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” 
w Kwakowie, woj. pomorskie

7.  Gminny Klub Sportowy „Ogniwo” Wierzbica, woj. 
lubelskie

8.  Ludowy Klub Sportowy „Lubusz” Słubice, woj. 
lubuskie

9.  Powiatowe Zrzeszenie LZS w  Staszowie, woj. 
świętokrzyskie

10.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Talex-
Borysław” Borzytuchom, woj. pomorskie

11.  Uczniowski Klub Sportowy Kleosin, woj. podlaskie
12.  Wschowski Uczniowski Klub Sportowy „Korona” 

Wschowa, woj. lubuskie
13.  Uczniowski Klub Sportowy Radule, woj. podlaskie
14.  Gminne Zrzeszenie LZS w  Kołaczkowie, woj. 

wielkopolskie
15.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” przy ZS 

w Oleszycach, woj. podkarpackie
16.  Gminne Zrzeszenie LZS w  Lubawie, woj. 

warmińsko-mazurskie
17.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Podium” Kup, 

woj. opolskie
18.  Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piątkowisko, woj. 

łódzkie
19.  Gminne Zrzeszenie LZS Dobra Szczecińska, woj. 

zachodniopomorskie
20.  Gminny Międzyszkolny Klub Sportowy „Strzelec” 

Frysztak, woj. podkarpackie
21.  Powiatowe Zrzeszenie LZS w  Kłobucku, woj. 

śląskie

22.  Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we 
Włoszczowej, woj. świętokrzyskie

23.  WLKS Siedlce Iganie Nowe, woj. mazowieckie
24. LZS „Zryw” Wysoka, woj. opolskie
25.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” 

Lwówek, woj. mazowieckie
26.  Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” przy SP 

w Cypriance, woj. kujawsko-pomorskie
27.  TKS „Huczwa” Tyszowce, woj. lubelskie
28.  Ludowy Karwodrzański Klub Sportowy Karwodrza, 

woj. małopolskie
29.  Ludowy Klub Sportowy „Piast” Gryfino, woj. 

zachodniopomorskie
30.  Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” Złotoryja, 

woj. dolnośląskie
31.  Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice, woj. 

dolnośląskie
32.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czantoria” 

Ręczno, woj. łódzkie. 

Ełk biegami stoi
1. Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku, woj. warmińsko-mazurskie
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UKS „Start” Szczurowa określany
jest w  Małopolsce i  powiecie brze

skim „laboratorium dobrych pomysłów”,
nic dziwnego, że jego działacze postano
wili w  ramach konkursu „Karol” wypro
mować nowe imprezy sportowe, które
na stałe zagoszczą w  kalendarzu imprez
gminnych, powiatowych i  wojewódzkich.
Poprzezorganizację tych imprezchcieli też
promować swoją gminę jako miejscowość
nowoczesną i  twórczą. Zadbali więc o  to
byo ichimprezachsportowychgłośnobyło
w  mediach. Program imprez zawsze był
prezentowany na stronach internetowych
gminy i  powiatu. Pisał o  nich „Dziennik
Polski”, a  relacje można było oglądać np.
w  TV Kraków czy Małopolskiej Telewizji
Kablowej. UKS Start zaprezentował bogatą
ofertę sportową, każdy mieszkaniec mógł
w  niej znaleźć coś dla siebie. Największym
jednakosiągnięciemtegoprogramujest to,
żenawiązała sięwspółpracamiędzyprzed
szkolami, szkołami i  klubami sportowymi.
Skupilisięnaorganizowaniuimprezw spor
tach najbardziej popularnych: piłce nożnej
i  biegach, towarzyszyło im szereg imprez
rekreacyjnych.A byłytoMiędzypowiatowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców

– „Mini Champions League”, Małopolski
Turniej Halowej Piłki Nożnej Chłopców –
Gimnazjada„MiniEuro2009”orazTurniej
Halowej Piłki Nożnej dla przedszkolaków
„Mini Orange Ekstraklasa – Przedszkolaki
na start”. Finały kończyły mecze nauczy
cieli i  rodziców ze zwycięskimi drużyna
mi. Zorganizowano ponadto Olimpiadę
Przedszkolaków Gminy Szczurowa, pod
hasłem „Maluchy na start”, w  której udział
wzięłoponad200dzieci.Tejimprezietowa
rzyszyły zawody rodziców, którzy zmagali

się w  przeciąganiu liny, siłowaniu na rękę
oraz w wyścigu rzędów. Ponadto zorgani
zowalibiegiprzełajowepodhasłem„Biegaj
razemz nami”–wzięłownichudziałprawie
300 młodych biegaczy W  swoim sprawoz
daniu napisali, że skupili swoją uwagę na
funkcji wychowawczoopiekuńczej sportu
i rekreacji,pośredniozdrowotnejorazinte
gracyjnospołecznej.Najważniejszebyłoto,
żeprzezkilkamiesięcyprawiecałaspołecz
ność Szczurowej żyła wydarzeniami spor
towymi.

Wramach projektu, który nosił tytuł
„Ty także możesz zostać mistrzem”,

od 2  kwietnia do 27 września 2009 roku
zorganizowali35imprezsportowych,w któ

rychuczestniczyłoponad2000osób,a zma
gania zawodników obserwowało około
5 tys.widzów.Jakpisząorganizatorzy–dali
wszystkim młodym mieszkańcom Gilowic
możliwość rozpoczęcia kontaktu ze spor
tem,a tymktórzyjużtrenująokazjędosze
rokiejrywalizacjii pokazaniaswoichumie
jętności. Ostatnią imprezą był Sztafetowy
Bieg Papieski „Biegniemy dla Ciebie Ojcze
Święty”nadystansie9632metrów–tyledni
trwałpontyfikatJanaPawłaII.

Dziecii młodzieżz Gilowicmogłarywa
lizować w  wielu dyscyplinach, zorganizo
wano także zawody dla dzieci niepełno
sprawnych (w formie integracyjnej) oraz
turystyczne pod hasłem „Na szlakach Jana
Pawła II”. Jakie zawody przeprowadzono?
W  ramach imprezy po nazwą „Szukamy
młodychtalentów”odbyłysię trzykonkur
sy skoków narciarskich na igielicie (miały

charakter międzynarodowy), pod hasłem
„Z  podwórka na stadiony” odbyły się tur
nieje piłki nożnej. Rywalizowano także na
boiskachdosiatkówki,przytenisowychsto
łach,bitorekordyGilowicw pchnięciukulą,
najmłodsi sportowcy Gilowic biegali i  ska
kali. Przygotowano szereg imprez dla osób
niepełnosprawnych, które pozwoliły wyło
nićuczestnikównaOgólnopolskieIgrzyska
LZS w  Opolu oraz blok imprez masowych
jak rodzinny piknik czy wakacyjny festyn
sportoworekreacyjny. Nie zapomniano
o  turystach, dla których zorganizowano
wycieczkii rajdy.Zorganizowanotakżespo
tkanie z  Tomaszem Adamkiem, mistrzem
świataw boksiezawodowymorazpokazano
wystawęunikatowychzdjęć„KarolWojtyła
19521954”. O  wszystkich tych wydarze
niachszerokopisałalokalnaprasa.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"

Wybieram sport zamiast komputera
3. Uczniowski Klub Sportowy „Start" Szczurowa, woj. małopolskie

Ty także możesz zostać mistrzem
2. Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk” Gilowice, woj. śląskie 
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Gminne Zrzeszenie LZS w  Przygo
dzicach 4  czerwca br. zorganizo

wało w  Przygodzicach X Ogólnopolską
Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych
pod hasłem „Sport drzemie w  każdym
z  nas”. Zawody odbyły się na płycie boiska
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU.
Wzięło w  nich udział ponad 1000 osób
niepełnosprawnych wraz z  opiekuna
mi z  pięciu polskich województw i  goście
z  Niemiec. Zawodnicy wystąpili w  20
konkurencjach lekkoatletycznych i  rekre
acyjnych. Podczas spartakiady odbyła się
także VII Wojewódzka Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych o  Puchar Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, w  któ

rej wystąpiły reprezentacje 21 powiatów.
Zawody doskonale się udały dzięki wspa
niałejpracykilkudziesięciuwolontariuszy i
opiekunów.

UKS „Olimpijczyk” w Kwakowie od
kwietnia do września zorganizował 4

znakomiteimprezysportowe.Pierwsząbyła
wojewódzka inauguracja Dni Olimpijczyka
i VIII Bieg Olimpijski Kwakowo 2009. 22
maja br. na terenie gminy Kobylnica oraz
powiatu słupskiego odbyły się spotkania
olimpijczyków z młodzieżą. Następnego
dnia do biegu wystartowało ok. 1400 osób
w różnym wieku, na trasie można było
zobaczyć nawet mamy pchające wózki z
dziećmi. Po biegu na miejscowym Orliku
2012 odbył się festyn, podczas którego
rodzice i dzieci mogli się sprawdzić w
kilkunastu konkurencjach sportowo
rekreacyjnych, spotkać olimpijczyków czy
też od Kamili Augustyn uzyskać fachowy
instruktażgrywbadmintona.

Kolejny festyn na Orliku zorganizowano
w lipcu – wzięło w nim udział ponad 150
osób. 6 września w Sycewicach odbył się
finał Turnieju Sołectw – udział wzięło 10
sołectw,rozegrano8konkurencji,wtymtak
nietypowychjak jazdanabyku(oczywiście
sztucznym) czy „zwis na gaciach" – zwis
na dżinsach trzymanych w dłoniach i
przewieszonych przez poprzeczkę bramki
dopiłkinożnej.Bogatybyłrównieżprogram
artystyczny.

OstatniaimprezatoJesienneSpacerowanie
Nordic Walking, które zorganizowano w
urokliwejmiejscowościŚcięgnica.Wzięłow
niejudział350osób.Była topierwsza tego
rodzajuimprezawregioniesłupskim.

ULKS „Orły Temidy” Janowiec Wielko
polskipodpowyższymhasłemprzygo

towałiprzeprowadził9imprezsportowore
kreacyjnych,któreodbyłysięodkwietniado
końcawrześnia.Centralnąarenązmagańbył

kompleksboiskOrlik2012przyPublicznym
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w
Janowcu Wlkp. Jednym z ciekawszych był
pomysł „Cheerleaders – wesołe tancerki”
– stworzono zespół małych tancerek (512
lat).Zajęciarozpoczętozgrupą18osobową,
obecniećwiczyjuż45dziewcząt.WJanowcu
postanowiono teżpokazać, że tenis ziemny
toniejestjużsportelitarny.Zorganizowano
4 spotkania z mini tenisem na festynach
– każdy mógł wejść na kort i spróbować
swoichsił.Spróbowało214osób.Obecniez
kortukorzysta18osóbdorosłychi19dzieci.
Jakie jeszcze imprezy zorganizowały „Orły
Temidy”? Trzy spływy kajakowe, w tym
spływ rzeką Wełną dla osób objętych opie

ką MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w
Tonowie, spotkanie z Tomaszem Brylem,
wicemistrzem świata w nurkowaniu sta
tycznym i jego przyjaciółmi, zajęcia z nor
dic walking (efekt – dwie reprezentantki
Janowca Wlkp. zdobyły tytuły mistrzyń
Polski, na pierwszych mistrzostwach roz
grywanych w Gnieźnie), mecze unihokeja,
turniejstreetballaorazkonkursyplastyczny
i fotograficzny. W imprezach uczestniczy
ło 1302 osoby, kibicowało drugie tyle. Jak
napisali w sprawozdaniu – przygotowanie
projektu, organizacja wszystkich imprez i
napisaniesprawozdaniazajęłoim90godzin.
awprojektzaangażowanychbyło45osób.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Orlikowe festyny dla przyjaciół i rodziny
6. UKS „Olimpijczyk” w Kwakowie, woj. pomorskie

Orły Temidy na szlaku idei Jana Pawła II 
4. ULKS „Orły Temidy" Janowiec Wielkopolski, woj. kujawsko-pomorskie

Sport drzemie w każdym z nas
5. Gminne Zrzeszenie LZS w Przygodzicach, woj. wielkopolskie
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PodtakimhasłemLKS„Lubusz”Słubice
zorganizował od kwietnia do wrze

śnia 14 imprez sportoworekreacyjnych.

Korzystał przy ich organizacji z  szerokiej
gamy współorganizatorów, że wymieńmy
tylkoMinisterstwoSportui Turystyki,Urząd
Miasta w  Słubicach, miejscowy OSiR czy
starostwo powiatowe i  urząd marszałkow
ski.W ramachtegoblokuimprezodbyłysię
m.in. Golicka Mila 2009, zawody rowero
we „Kunowicka Pętla”, mityng lekkoatle
tyczny „Niepełnosprawni razem”, rodzinny
festyn z  udziałem gości zza Odry, zawody
w pływaniu, siatkówceplażowejczywresz
cie V Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miast
Granicznych i  I  Gminny Turniej Sołtysów
i  Sołectw. We wszystkich imprezach udział
wzięłook.6 tysięcyosób.

PodtakimtytułemPowiatoweZrzeszenie
LZS w  Staszowie zorganizowało

18 imprez sportoworekreacyjnych (17
już się odbyło, ostatnia, Powiatowy Bieg
Barbórkowy, odbędzie się w  grudniu).
Łączniew imprezachwzięłoudziałok.5000
uczestników,którymkibicowałokilkanaście
tysięcyosóbz całegopowiatu.Plonemtych
imprez jest powstanie 6  nowych klubów
sportowych.Dorealizacji imprezwykorzy
stanoobiektysportowew gminachStaszów,
Połaniec,Oleśnica i Rytwiany. Jakie impre
zy zorganizowano? Nie sposób wymienić
wszystkie, oto niektóre z  nich. W  czerwcu

w Połańcui Staszowieodbyłsiępowiatowy
mityng osób niepełnosprawnych, w  lipcu
w  Golejowie zorganizowano młodzieżowy
turniejsiatkówkiplażowej,w Mostkachtur
niejpiłkinożnej,oraz turniejebowlingowe
dladziecii dorosłych,w sierpniuGolejowski
Cross Rowerowy, w  tym samym miesiącu
w StaszowieodbyłsięIIWakacyjnyTurniej
KoszykówkiUlicznejorazturniej„Pierwszy
krokzapaśniczy”,podczasktóregonamacie
stanęłykilkuletniedzieci.

Wszystkie imprezy, zgodnie z  hasłem
tytułowym,zostałyuwiecznionenasetkach
zdjęć.

GKS „Ogniwo” Wierzbica przy współ
pracy Urząd Gminy w  Wierzbicy,

Starostwa Powiatowego w  Chełmie,
Urzędu Marszałkowskiego w  Lublinie oraz
WojewódzkiegoZrzeszeniaLZSw Lublinie
było organizatorem X Jubileuszowych
Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjne
Sportowych LZS. W  igrzyskach wystarto
wało48gminz 19powiatówwojewództwa
lubelskiego. Na obiektach GKS „Ogniwo“
Wierzbica i  Zespołu Szkół im. Kazimierza
Górskiego rozegrano 45 konkurencji spor

toworekreacyjnych, w  których startowało
1642zawodnikówi zawodniczek.

Na trybunach stadionu zasiadło ponad
2  tys. kibiców, którzy gorąco dopingowali
startującychzawodników.Oglądanozmaga
niaw piłcenożnej,piłce siatkowej i koszy
kówce mężczyzn i  kobiet, trójboju władz
samorządowych, wieloboju rodzinnym,
tenisie stołowym, dojeniu sztucznej krowy,
przeciąganiuliny,ujeżdżaniubyka,konkur
siesiłacza,biegachprzełajowychczyrzucie
lotkądotarczy.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"

Igrzyska w Wierzbicy
7. GKS „Ogniwo” Wierzbica, woj. lubelskie

Sport i rekreacja platformą aktywizacji miast i wsi
8. LKS „Lubusz" Słubice, woj. lubuskie

Na sportowo inaczej – sport w obiektywie
9. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Staszowie, woj. świętokrzyskie
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Festynrodzinnyodbyłsię14czerwcabr.w
majątku„Howieny”wPomigaczach,gm.

Turośń Kościelna. Współorganizatorami

imprezy byli m.in.: Urząd Gminy Juchno
wiecKościelny,GminnyOśrodekKulturyw
JuchnowcuKościelnym,GminneZrzeszenie
LZS.

Uczestnicy festynu bardzo chętnie brali
udział w konkurencjach rekreacyjnospor
towychprowadzonychprzeznauczycieliZS
w Kleosinie. Zabawy były przygotowane i
dostosowanedowiekukażdegozuczestni
ków.Wfestyniewzięłoudziałok.200osób
z gminy Juchnowiec Kościelny i Turośń
Kościelna. Odbył się bieg wokół stawów,
rzut lotką,strzałnabramkę,rzutpieńkiem
i wałkiem, podnoszenie ciężarka. Odbył
się takżepokazzapasów,zabawynamacie,
przeciąganie liny, można było skorzystać z
dmuchanejzjeżdżalni,pomalowaćfantazyj
nie twarz, obejrzeć pokazy straży pożarnej
i pospacerować po pięknym terenie, który
otaczamajątek„Howieny".

Sportowe lato organizowane przez
Wschowski UKS „Korona” Wschowa

cieszyło się dużą popularnością zarówno
wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Imprezę, a właściwie cykl imprez, zorgani
zowano po raz trzeci. Trwały od 30 maja
do końca września. Partnerem projektu
był miejscowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Wewszystkichimprezachwzięłoudziałok.
2800osób.Wramachprojektupromowano
obiekty sportowe m.in. nowo otwartą halę
sportową we Wschowej, boisko do piłki
plażowejwLginiu.SportoweLatowspierał
urząd miasta i starostwo powiatowe we
Wschowej. A przeprowadzone imprezy to
m.in. V bieg masowy i turniej piłkarski z
okazjiDniaDziecka,GrandPrixwsiatków
ce plażowej w dwójkach i trójkach, Grand
Prix w pływaniu, mistrzostwa Wschowy w
streetballu, w tenisie ziemnym, badminto

nie, wyścigi australijskie, turniej korfbal
la (koszykówka plażowa), Gminne Święto
Truskawki–TurniejWsi.

ULKS „TalexBorysław” Borzytuchom
znany jest w  kraju z  dobrych zawodników
w biegachprzełajowych,nicwięcdziwnego,
że do konkursu wymyślił projekt, którego
głównymcelembyłonamówieniedobiega
niacałychrodzin.I konsekwentnierealizo
wałswójcel.Młodzii dużostarsimiłośnicy
biegów mogli uczestniczyć w  następują
cych imprezach – III Parchowskim Biegu

Gryfa,XIwiosennychBiegachPrzełajowych
w  Lipnicy, w  XIX Ogólnopolskim
Biegu Orłów w  Czarnej Dąbrówce, IV
StudzienickimBieguPrzełajowym.Ponadto
zorganizowano Sportowy festyn Rodzinny
–TestCooperaw Bytowiei obózsportowo
rekreacyjny dla najlepszych zawodników
w  Ustce. Łącznie we wszystkich imprezach
udziałwzięłoponad2000osób.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

8. LKS „Lubusz" Słubice, woj. lubuskie

Rodzinny Talent Cross
10. ULKS „Talex-Borysław” Borzytuchom, woj. pomorskie

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
11. Uczniowski Klub Sportowy Kleosin,woj. podlaskie

Sportowe Lato 2009 w gminie Wschowa
12. Wschowski UKS „Korona" Wschowa, woj. lubuskie
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Pod takim hasłem Rada Gminna LZS
zorganizowałacyklturniejówi zawodów

o  różnym charakterze. Chodziło o  to, by
każdy z  mieszkańców Kołaczkowa znalazł
coś dla siebie i  zdrowo spędził czas wolny.
Planując te imprezy, chciano także lepiej
wykorzystaćistniejącątubazęsportową.Na
terenie gminy oprócz hali sportowej znaj
duje się 11 boisk do piłki nożnej i  5  do
piłki siatkowej. Zorganizowano więc halo
wą i „normalną" ligę piłki nożnej, Turniej
o  Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
i  kolejny o  Puchar Wójta, w  czerwcu odbył
się turniej plażowej piłki siatkowej. Był też

dwudniowyMiędzywojewódzkiPieszyRajd
Reymontowski oraz XXIX Bieg o „Złoty
Kłos”,naktórydoKołaczkowaprzyjeżdżają
czołowi zawodnicy z  kraju oraz Rodzinny
Rajd Rowerowy. Działaczy LZS wspierał
lokalnysamorząd.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
przy Zespole Szkół w Oleszycach

od kwietnia do września zorganizował 21
imprez sportoworekreacyjnych. Był więc
blok gier zespołowych, integracyjny, tury
styki rowerowej, upowszechniania maso
wychbiegówprzełajowychitenisastołowe
gopodhasłem„Mistrzowierakiety”.Zaczęli
od Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej
Mężczyzn o Memoriał A. Czajki (długo
letni nauczyciel w ich szkole), potem była
Wakacyjna Liga Plażowej Piłki Siatkowej

i turnieje „plażówki" o puchar burmistrza
Lubaczowa, starosty lubaczowskiego, bur
mistrza Oleszyc. Powstała też Amatorska
Halowa Liga Piłki Siatkowej (12 drużyn).
Nie zabrakło też turnieju piłki nożnej i
koszykówki.Pamiętalioosobachniepełno
sprawnychintelektualnie,dlaktórychprzy
gotowaliintegracyjneigrzyska.

Kolejne imprezy to cztery biegi maso
we i trzy turnieje tenisa stołowego, który
ponownie zaczął się cieszyć zainteresowa
niemmłodzieży.

Festyn sportoworekreacyjny odbył się
1 czerwcaw Radulach.W festynieudział

wzięli wszyscy uczniowie Zespołu Szkół
w Radulach,czyliok.150osób,towarzyszyli
im rodzice, absolwenci szkoły oraz przed
stawiciele władz samorządowych. Impreza
odbyła się na obiektach sportowych odda
nychdoużytkuw ubiegłymroku,ichbudo
wę sfinansowała gminy, która pozyskała
na ten cel również środki z  UE. W  czasie
festynu rozegrano m.in. biegi na różnych
dystansach, skokw dal,meczepiłkinożnej
i  siatkówki uczniowie – rodzice, rzuty do

kosza, rzuty lotką do celu. Wybrano także
najbardziejusportowionąrodzinę.

Parafiada Dekanatu Kobylin odby
ła się w  dniach 1516 czerwca br.
Współorganizatorami imprezy byli: ZS
w  Radulach, Parafia Rzymskokatolicka
w  Radulach i  Urząd Miejski w  Tykocinie.
W imprezieudziałwzięło5 parafii–Radule,
Tykocin, Zawdy, KobylinBorzymy, Sokoły.
Rozegrano następujące konkurencje –
turniej piłki nożnej chłopców i  siatków
ki dziewcząt, biegi na różnych dystansach,
skokw dal,pchnięciekulą.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"

Sport to zdrowie, ale także szkoła życia
15. ULKS „Orzeł” przy Zespole Szkół w Oleszycach, woj. podkarpackie

Kołaczkowo spędza czas na sportowo
14. Gminne Zrzeszenie LZS w Kołaczkowie, woj. wielkopolskie

Otwórz wrota szkoły szeroko i Parafiada
13. Uczniowski Klub Sportowy Radule, woj. podlaskie



w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 0 9 9

Wokresie od 12 kwietnia do 10 paź
dziernikaLUKS„Podium”Kupprze

prowadziłnatereniegminyDobrzeńWielki
orazgminościennychcyklimprezsportowo
rekreacyjnoturystycznych. Organizatorzy

poprzezróżnorodnośćimprezchcielipoka
zać, jak wiele istnieje możliwości spędza
nia czasu wolnego z  korzyścią dla zdrowia
i  jak to integruje rodzinę. We wszystkich
imprezach uczestniczyło blisko 3500 osób.
Zaczęli, w  kwietniu, od wiosennych bie
gów przełajowych pod hasłem „Zachowaj
trzeźwyumysł”.Przyprzepięknejsłonecznej
pogodziei ogłuszającymdopingurodziców,
opiekunów i  rówieśników na trasy wybie
gło blisko 300 młodych biegaczy. Potem
był udział w  ogólnopolskiej akcji „Polska
biega”, we wrześniu zorganizowali Jesienne
Czwartki Lekkoatletyczne, był też spływ
kajakowy,festynrodzinny,a takżerodzinny
turniejtenisastołowego.

Festyn odbył się 24 maja na boisku LKS
Orzełw Piątkowisku(gminaPabianice).

Wzięło w  nim udział ponad 700 osób.
W  stosunku do innych tego typu imprez
wyróżniał się promocją idei członkostwa
Polski w  Unii Europejskiej i  wyborów do
niej.UnijnąpromocjązająłsięSzkolnyKlub
Europejski „Przyjaciele Europy” działają
cy przy Gimnazjum w  Piątkowisku, który
w  specjalnym namiocie organizował kon
kursy dla dzieci i  dorosłych, uczył hymnu
UE, rozdawał gadżety i  materiały promo
cyjne. Zaprezentowano też w  nim wystawę
pracplastycznychdziecipoświęconejtema
tyceUniiEuropejskiej.

Wiele też działo się na boisku, najwięk
szym zainteresowaniem cieszył się bieg
w  workach, turniej piłkarski „O  puchar
Wójta Gminy Pabianice”, w  przeciąganiu
liny walczono o  tytuł „najsilniejszej wsi
w  gminie”, w  turnieju rycerskim wystąpiły
całe rodziny. O  imprezie szeroko pisały
lokalne media, w  tym łódzka TVP. Godne
podkreśleniajesttakżeto,żew organizację
festynu włączyły się wszystkie działające
na terenie sołectwa organizacje społeczne
i szkoły.

Na tę miniolimpiadę złożyło się 8 cie
kawych imprez. 1 maja zorganizowa

no na Dzień Olimpijczyka dwie imprezy
– zawody wędkarskie i turniej piłki noż
nej 5osobowej, potem był gminny turniej
chłopców„PiłkarskaKadraCzeka",wmaju
odbył się też wyścig kolarski. W czerwcu
cała gmina entuzjazmowała się wyczynami
sportowymi  swoich sołtysów i członków
rad sołeckich, ale swoich sił w różnego
typukonkurencjachmogli teżzasmakować
mieszkańcy gminy – turniej rekreacyjno
sportowy, w którym przyznaje się punkty i
medaledla„mojej"wsizawsześciągasporo
uczestników i widzów. W lipcu i sierpniu

grałaGminnaLigaPiłkiPlażowej–walczyli
o Puchar Wójta, odbył się również turniej
szachowy. Całość zakończyły mistrzostwa

gminy w tenisie stołowym. Miniolimpiada
pozwoliław41%wykorzystaćobiektyspor
towewcałejgminie.

Miniolimpiada Gminy Lubawa
16. Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie, woj. warmińsko-mazurskie

Festyn rekreacyjno-sportowy z flagą UE w tle
18. LKS „Orzeł” Piątkowisko, woj. łódzkie

Sport to zdrowie – rodzina to podstawa
17. LUKS „Podium” Kup, woj. opolskie



Takie hasło przyświecało
GminnemuZarządowiLZSwDobrej
Szczecińskiejprzyorganizacjiimprez
sportowych. Chcieli aby w każdej z
nich chętnie wzięły udział dzieci i
młodzież, a przyciągnąć je miała ich
różnorodność. Przy ich organizacji
kierowali się także możliwościami
bazysportowejistniejącejwposzcze
gólnychsołectwach.Boprawiekażda
z 7 imprez odbywała się w innej

miejscowości.NapierwszymfestyniewBezrzeczuświetniebawiło
sięokoło300osób.WturniejuwalczyłyzesobąSuperDziewczyny
zHerbatnikamizHerbacianej,czydrużynaŻwirkaiMuchomorka
z Czarnymi Smokami z Diamentowej. Festyn „Sport na wesoło”
zakończył występ zespołu flamenco z Bezrzecza. Potem był spor
towyDzieńDzieckazminizawodamiwędkarskimi(łowionorybki
zmiskiwody),corocznyDzieńSportuSzkolnegouczczonopikni
kiemrodzinnympodnazwą„Wkartoflandii”,atradycyjnaSzkolna
Olimpiada w Bezrzeczu pierwszego dnia była Dniem Łamigłowy
(szachy, warcaby, krzyżówki, sudoku), a drugiego Dniem Sportu.
Następniebyłturniejbadmintona,„Wyściginadwaiczterykółka”,a
nazakończeniesezonuspotkalisięmiłośnicybiegania,specjalnym
gościembyłWojciechFortuna.Natrzykilometrowątrasęwybiegło
183zawodników.

Pod takim hasłem, w  ramach Dni
Długoszowskich, Powiatowe Zrzeszenie
LZS w  Kłobucku w  dniach 1820 wrze
śnia zorganizowało piknik sportowore
kreacyjny.Łączniewewszystkichturnie
jach i  konkurencjach wzięło udział 548
dzieci,młodzieżyi dorosłych.W turnieju
piłki nożnej na murawę wybiegło 56
piłkarzy, przy stole pingpongowym sta
nęło124zawodników,nauliceKłobucka

wybiegło 322 biegaczy, a  w  grach i  zabawach uczestniczyło 46
dzieci.Efektemimprezybyłom.in.to,żekilkanaściemłodychosób
rozpoczęłosystematycznetreningiw sekcjachLA,tenisastołowego
i piłkinożnej.

Najwięcej uczestników zgromadził Ogólnopolski Bieg Uliczny
SzlakiemJanaDługosza„Wieniawy".Przeprowadzonołącznie7 bie
gów na różnych dystansach w  zależności od kategorii wiekowej.
W  biegu głównym wystartowało 113 zawodników, w  tym 15 bie
gaczek. Ulicami Kłobucka biegaczy prowadziły cztery Harleye.
Natomiastzawodyw piłcenożnejbyłyPowiatowymiMistrzostwami
UczniowskichKlubówSportowychZrzeszeniaLZS(juniorzy).

Rodzinny festyn kultural
norekreacyjny w  stylu coun
try odbył się 28 czerwca br. przy
PowiatowymCentrumKulturalno
Rekreacyjnym we Włoszczowej,
które było jego organizatorem
(wydatnej pomocy udzielił powiat
włoszczowski). Wzięło w  nim
udział około tysiąca osób. Uczestnicy festynu poznawali kulturę
country, m.in. na wystawie „Legenda Dzikiego Zachodu”, brali
udział w  konkursach, takich jak rzut lasem, dojenie sztucznej
krowy, rzut snopkiem, wbijanie gwoździa w  pniak, odgadywanie
tytułów znanych westernów. Dodatkowymi atrakcjami były m.in.
zjeżdżalnie,karuzela,malowanietwarzyi rąkw wiosceindiańskiej,
jazda na kucykach. Wystąpił też zespół „Gang Marcela”, a  na sce
nie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i  taneczne soliści
i  zespoły z  lokalnych szkół. Całości dopełnił pokaz motocykli
stówi skokówspadochronowych.Festynowitowarzyszyławystawa
gospodarcza, na której mogły promować swoje produkty lokalne
firmy i  instytucje. Na zakończenie imprezy uczestnicy obejrzeli
30minutowypokaztańczącychfontann.

Pod takim hasłem Gminny
Międzyszkolny Klub Sportowy
„Strzelec” Frysztak zorganizo
wał od kwietnia do września 9
imprez rekreacyjnosportowych.
W eliminacjach powiatowych X
Podkarpackiej Olimpiady Tenisa
Stołowego uczestniczyło 71 zawodników. W czerwcu mieszkańcy
gminy świetnie bawili się na Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
KlubówSportowych,sporowidzów,szczególnierodzicówzgroma
dził turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych. Młodzi zawod
nicywalczylioPucharWójtaGminyFrysztak.Zkoleiw turnieju
wsiwystartowało11sołectw–aktywnyudziałwzięłook.350osób.
Turniejowi towarzyszyło wiele imprez, w tym występ zespołów
Brown, Tarzan Boy, biesiada kabaretowa. Oglądało je ok. 10 tys.
osób. Ponad 1 tys. widzów oglądało zmagania piłkarzy podczas
Memoriału Andrzeja Łętowskiego i Janusza Góry (młodzi, zdolni
piłkarze klubu „Strzelec”, którzy przedwcześnie zmarli). Kolejne
imprezy to piknik pod nazwą Hippika, Muzyka, Rekreacja w
Widaczu, turniej 5 zaprzyjaźnionych gmin, turniej dwójek koszy
karskichomistrzostwogminyiVIIZlotMotocyklowyim.Henryka
Dobrzańskiego Hubala (wspólnie z Jasielskim Stowarzyszeniem
Motocyklowym)–wzlociebrałoudział317wspaniałychmaszyn.

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"

Dobry sport w Dobrej gminie

Zdrowie masz tylko jedno
Powitanie lata – Piknik Country

Razem lepiej – integracja przez sport,  
rekreację i turystykę19. GZ LZS Dobra Szczecińska, woj. zachodniopomorskie

21. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku, woj. śląskie
22. Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowej,  
woj. świętokrzyskie

20. GMKS „Strzelec” Frysztak, woj. podkarpackie
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Klub WLKS Siedlce Iganie Nowe
w czerwcuzorganizowałOgólnopolskie
Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół
Podstawowych, a  we wrześniu dla
Szkół Gimnazjalnych. Do udziału
w  tych pierwszych zaproszono także
uczniów z  Białorusi, Litwy, Rosji,
Niemiec i  Ukrainy, w  tych drugich
startowałygimnazjaz Białorusi,Litwy

i Rosji.Zawodyodbyłysięna
stadionie OSiR w  Siedlcach.
Zawody dla szkół podstawo
wychodbyłysięw ramachDni
Siedlec. Atrakcją było to, że
razem z  młodymi adeptami
gościnnie wystąpili reprezen
tanci Polski seniorów m.in.
Grzegorz Sposób, Teresa
Dobija, Sylwester Bednarek,
Aleksandra Jakubczak.WspółorganizatoramizawodówbyliUrząd
MarszałkowskiWojewództwaMazowieckiego,StarostwoPowiatowe
w Siedlcach,UrządMiastaSiedlceoraz20sponsorów.Zawodydla
szkółgimnazjalnychodbyłysię24września.Współorganizatorami
zawodówbyliUrządMarszałkowskiWojewództwaMazowieckiego,
Starostwo Powiatowe w  Siedlcach oraz 49 sponsorów. Startowały
roczniki1994,1995i 1996.

II Piknik Rodzinny LZS
w  Lwówku odbył się 2  sierp
nia br. Impreza skierowana była
do mieszkańców gminy Sanniki
i  gmin ościennych. Piknik odbył
sięnaobiektachsportowychLUKS
Lwówek. Imprezie towarzyszył tur
niej piłkarski o  Puchar Lwówka.
W  festynie uczestniczyło ok. 500
osób. W  konkursach przygo

towanych przez organizatorów wzięło udział ponad 120 osób.
Przeprowadzono m.in. mini turniej tenisa stołowego, konkurs
rzutu lotką,biegw workach,wyścigi taczek, zawodyw przeciąga
niu liny, konkurs rzutu ringo. Uczestnicy imprezy mogli obejrzeć
rywalizacjęswoichpociech,posłuchaćmuzyki,wspólniepotańczyć.
Lokalne media chwaliły
dobrą organizację pikni
ku, a  mieszkańcy pytali,
czy będzie więcej takich
imprez. Lwówek, to nie 
tylko mała, ale i  biedna 
miejscowość, a  od czasu 
likwidacji szkoły podsta-
wowej też mało aktywna–
ten cytat ze sprawozdania
mówisamzasiebie.

UKS „Cyprianka” był orga
nizatorem X Powiatowego
Mityngu Lekkoatletycznego
„Nadzieje Olimpijskie”. Zawo
dy rozegrano 5  maja na sta
dionie w  Chełmicy Dużej.
Przeznaczone były dla dzieci
i młodzieżyze szkółpodstawo
wych, gimnazjalnych i  ponad
gimnazjalnych i  klubów spor
towych powiatu włocławskiego.
Uczestnicy startowali w  czte
rech kategoriach wiekowych.

Rozegrano31konkurencjiindywidualnychi jedenbiegsztafetowy.
Doprowadzenia imprezyi sędziowaniazaangażowanonauczycieli
i  pracowników szkół z  gminy Fabianki. W  zawodach startowało
300 zawodników i  zawodniczek, którzy reprezentowali 17 szkół
i klubówsportowych.Wszystkimdziałaniomorganizatorówprzy
świecałohasło– Imwięcejdzieci i młodzieżyna stadionach, tym
mniejnaulicy.

W projekcie uczestniczyło 70
osób w  wieku od 5  do 18 lat
z  terenu gmin Branice i  Kietrz
(60 piłkarzy i  10 cheerleaderek).
A  jego innowacyjność polega
ła na tym, że założono otwarty
nabór zgłoszeń. Wykłady teore
tycznei treningipiłkarskieprze
prowadzono w  trzech grupach
wiekowych, a  trwały one od
1 majado30wrześniabr.Zajęcia
odbywałysię3 razyw tygodniu,zaśw niedzielerozgrywanomecze
(po 7  młodzików i  trampkarzy, 14 juniorów). Uczestnikami byli
głównie chłopcy, choć w  grupie trampkarzy znalazły się też trzy
dziewczynki. Wykłady dotyczyły techniki piłkarskiej, ale także
zdrowego stylu życia i  zachowania kondycji, przestrzegano przed
stosowaniem wszelkiego rodzaju używek. Treści edukacyjne prze
kazywane przez trenerów, którzy dla młodych piłkarzy są autory
tetami,są łatwiejprzeznichprzyswajane,niżprzekazywaneprzez
rodzicówczynauczycieli,botetraktująjakotzw.trucie.

Przygotowano także spe
cjalny program dla cheerle
aderek – dziewczęta mogły po
pewnym czasie zaprezentować
publicznie swoje umiejętno
ści – ich występy spotkały się
z dużymaplauzem.W nagrodę
za wysiłek włożony w  zajęcia,
dla uczestników zorganizo
wano 3  wycieczki, w  tym do
Aqua Parku w  Czechach. Do

realizacji przedsięwzięcia udało się pozyskać środki z  Programu
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009
2013prowadzonegoprzezMinisterstwoPracyi PolitykiSpołecznej.

Lekkoatletyczne Siedlce Wiejska Akademia Piłkarska

II Piknik Rodzinny LZS w Lwówku

Nadzieje Olimpijskie

23. WLKS Siedlce Iganie Nowe, woj. mazowieckie 24. LZS „Zryw” Wysoka, woj. opolskie

25. LUKS „Lwówianka” Lwówek, woj. mazowieckie

26. UKS „Cyprianka” przy SP w Cypriance, woj. kujawsko-pomorskie

w y d a n i e  s p e c j a l n e  2 0 0 9 11



TKS „Huczwa” Tyszowce
przy współpracy m.in.
Starostwa Powiatowego
w TomaszowieLubelskim,
Powiatowego Zrzeszenia
LZS w  Tomaszowie
Lubelskim oraz Urzędu
Miejskiegow Tyszowcach
zorganizował 19 lipca br.
naswychobiektachspor
towychWakacyjnySportowoRekreacyjnyTurniejRodzin,Sołectw
i GminTyszowce2009.Wśródróżnychkonkurencji sportowore
kreacyjnych rozegrano m.in. mistrzostwa powiatu w  piłce nożnej
5osobowejkobieti mężczyzn,mistrzostwapowiatuw piłcesiatko
wejmężczyzn,trójbójrodzinny,bieginaróżnychdystansach,prze

ciąganie liny, przeta
czanie opony. Był też
trójbój dla VIPów
i  zawody samorzą
dowców. W  imprezie
rywalizowali repre
zentanci 11 gmin.
O  medale walczyło
około 500 zawodni
czeki zawodników.

KlubSportowy„Piast”Gryfinoodkwiet
niadowrześnia2009rokuzorganizował18
imprez dla dzieci, młodzieży i  dorosłych.
Były one przygotowywane przede wszyst
kim pod kątem udziału w  nich głównie

mieszkańcówmiastai gminyGryfino.Miały
to być takie długie sportowe wakacje. Nie
od dziś wiadomo, że najpopularniejszym
sportemw Polscejestpiłkanożna,nicwięc
dziwnego,żeklubzorganizowałGrandPrix
w  tej dyscyplinie dla szkół podstawowych.
Odbyło się pięć turniejów, w  tym finało
wyi dodatkowoturniejdlagimnazjalistów.
Od maja do września mieszkańcy gminy
mogliuczestniczyćw kilku festynachspor
toworekreacyjnych, na których królowało
strzelaniez wiatrówki,rzuty lotkami,ringo
i  podkową oraz przeciąganie liny w wyda
niu dziecięcym. Przy czym kolejne festyny
odbywałysięw innychwsiachgminy.

LKKS Karwodrza do konkur
su zgosił turniej sołectw gminy
Tuchów, czyli „Piknik rodzin
ny – Karwodrza 2009”, który
odbył się w  dniach 89 sierpnia.
Współorganizatorami imprezy
byli Urząd Miejski w  Tuchowie,
RadaParafialna,RadaSołeckaWsi
Karwodrzai radnyMarekKrzemień,
a  uczestniczyło w  niej 579 osób.
W  turnieju sołectw wystartowało 6  reprezentacji. Rozegrano 10
konkurencji,m.in.rzutylotkądotarczy,strzelanierzutówkarnych,
biegz kłodądrzewa,obieranieziemniakównaczas,rozbijaniajajek
batemczyrzutwałkiemdocelu.Zwycięskoz tejrywalizacjiwyszło
sołectwoKarwodrza.Turniejowitowarzyszyłyimprezyrekreacyjne

–meczepiłkiplażowej,gry
i  zabawy dla dzieci, mecze
piłkarskie młodzików.
Odbyła się też prezentacja
jeźdźców, koni i  powozów
konnych. Organizatorzy
zadbali o  nagrody i  pucha
ry. Każdy dzień kończono
rodzinnym grillowaniem
przymuzyce.

Turniej rodzin, sołectw i gmin Piknik rodzinny

Długie sportowe wakacje

27. TKS „Huczwa” Tyszowce, woj. lubelskie 28. Ludowy Karwodrzański Klub Sportowy Karwodrza, woj. małopolskie

29. LKS „Piast” Gryfino, woj. zachodniopomorskie

Współzawodnictwo i świetna zabawa

Finał Konkursu „Karol"
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Kaczawska Liga Amatorskiej Piłki
SiatkowejKLAPS,czyliKoleżeństwo,Luzik,
Aktywność, Przyjemność, Siatkówka.
Projekt KLAPS jest lokalną inicjatywą
grupy ludzi, dla których siatkówka jest nie
tylko ulubioną dyscypliną sportu, ale rów
nież sposobem na czynne, aktywne życie.
Obejmuje swoim zasięgiem teren trzech
powiatówPogórzaKaczawskiego–złotoryj
ski, legnicki i  bolesłwiecki. Amatorska liga

to: rozgrywki ligowe drużyn towarzyskich,
zakładowych,dziecięcych i młodzieżowych
–klubpełnirolękoordynatoratychrozgry
wek.Bierzew nichudziałponad20drużyn,
ale to także systematyczne szkolenie dzieci
i młodzieży.PonadtoprojektKLAPSzakła
dałorganizacjęjednejimprezyrekreacyjnej
odkwietniadowrześniai zostałotozreali
zowane.

 Ponad 1700 sportowców z  woje
wództwa łódzkiego reprezentują
cych21klubówsportowych,gmin
i powiatówrywalizowało14czerw
cabr.w WojewódzkichIgrzyskach
LudowychZespołówSportowychw Ręcznie(powiatpiotrkowski).
Organizatoremtejnajwiększejw regionieimprezysportuwiejskie
go był LUKS „Czantoria”. Do ośrodka LZS w  Ręcznie przyjechali
również goście z  Czech i  Węgier, którzy obserwowali zmagania
sportowcówz małychmiast i wsim.in.w piłcenożnej,piłce siat
kowej,koszykowej,skokuw dal,rzuciekulą,czyprzeciąganiuliny.
Imprezęobserwowałook.300kibiców.

Igrzyska w Ręcznie
 32. LUKS „Czantoria” Ręczno, woj. łódzkie

PodtakimhasłemLudowy
Klub Sportowy „Iskra”
Księginice z  gminy Lubin
zorganizował Powiatowy
Dzień Dziecka. Impreza
odbyła się w  dniach 2930
maja br., wzięło w  niej
udział prawie 1000 dzieci.
Zorganizowanoturniejpiłki
nożnej dla uczniów szkół
podstawowych i  gimnazjal
nych oraz szereg konkurencji sprawnościowych. Dużym zaintere
sowaniemdziecicieszyłysięteżimprezytowarzyszącem.in.pokazy
strażaków. Grupa Felg Eifar przedstawiła pokaz walk z  czasów
Wikingów,następniedziecimogłyprzebrać sięw  strojewojowni
kówi spróbowaćswoichsiłwewładaniumieczemi strzelaniuz łuku
do...kapusty.Imprezęzakończyładyskoteka.

Na sportowo i z uśmiechem

KLAPS

31. LKS „Iskra” Księginice, woj. dolnośląskie

30. Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-But” Złotoryja, woj. dolnośląskie
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Uroczyste otwarcie XII Igrzysk LZS odbyło się 20 sierpnia br. i trwało do późnych godzin wieczornych, a uczestniczyło w nim 
ponad 1000 sportowców i zaproszonych gości oraz widzów. Był Mazurek Dąbrowskiego, uroczysta defilada ze sztandarami, 
prezentacja poszczególnych województw i sztafeta z ogniem olimpijskim. 

XII Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Opole 2009

Część artystyczną Igrzysk okrasi
ły występy Zespołu Marżoretek Beta

z  Ozimka, monocyklistów z  Ludowego
Zespołu Sportowego Chrzelice. To pierw
sza i  przez długie lata jedyna taka sek
cja w  kraju, w  przyszłym roku obchodzić
będzie 40lecie swojego istnienia. Na sta
dionie zaprezentowali się także monocy
kliściz LZSŻywocice.Byłoteż„Stolat”dla
Władysława Czaczki – to człowiek legen
da opolskiego sportu. Honorowy Prezes
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w  Opolu
otrzymałpodziękowaniazawkładw rozwój
sportutegoregionu.

Otwierającigrzyskawicemarszałekwoje
wództwa opolskiego Teresa Karol, życzyła
wszystkim uczestnikom igrzysk sportowej
rywalizacji oraz sukcesów i  rekordów na

miarętych,osiąganychprzezsportowcówna
MistrzostwachŚwiataw Berlinie.A magicz
ne słowa – XII Igrzyska LZS uważam za 
otwarte – wypowiedział Wacław Hurko,
wiceprzewodniczącyKrajowegoZrzeszenia
LZS.Potembyłpokazsztucznychognii nie
maldopółnocypublicznośćbawiłasięprzy
dzwiękachpiosenekśpiewnychprzezzespół
TheShout.

Zawodylekkoatletyczneorazrozpoczęcie
i zakończenieigrzyskodbyłosięnastadio
nie im. Polskich Olimpijczyków i  był to
jegochrzestbojowy. Inwestycjakosztowała
prawie14mlnzł,w tym5 mlnpochodziło
z MinisterstwaSportu.Dotejporyw woje
wódzwie opolskim nie było obiektu, na
którym mogłyby się odbywać zawody lek
koatletyczne.

Na dwudniowe igrzyska do Opola przy
jechało w sumie ponad 2000 osób, w tym 
1806 zawodników z  całej Polski. W  tym 
roku rywalizację wygrało województwo 
wielkopolskie, uzyskując 1096,5 punkta, 
drugie miejsce zajęło woj. lubelskie, a trze
cie woj. dolnośląskie.Przypominamy,żedo
klasyfikacjikońcowejzaliczanowynikiuzy
skanew MistrzostwachPolskiLZS,oraz te
osiągniętenaIgrzyskach.Punktowałynastę
pujące dyscypliny – lekkoatletyka, zapasy
kobiet styl wolny, zapasy mężczyzn styl
wolnyi klasyczny,tenisstołowy,podnosze
nie ciężarów, kolarstwo, łucznictwo (tylko
MP LZS) i  gry zespołowe (koszykówka,
piłkaręczna,piłkasiatkowa).

Zwycięzcomnajwięcejpunktówprzyspo
rzylilekkoatleci,zapaśnicy(zarównokobie

ty i  mężczyźni), nieźle wypadli ciężarowcy
i kolarze,a takżeprzedstawicielegierzespo
łowych. Województwo lubelskie przegrało
walkę o  pierwsze miejsce zaledwie o  20,5
pkt. – najlepiej punktowali dla tego woje
wództwa – lekkoatleci, zapaśnicy i  zapa
śniczki oraz ciężarowcy. Natomiast woje
wództwu dolnośląskiemu najwięcej punk
tów,boponad40%,przysporzylilekkoatleci
(wygralirywalizacjęw tejdyscyplinie).

Rywalizowano także w bloku rekreacyj
noturystycznym. Tu najlepsze okazały się 
województwa: lubelskie, opolskie, łódzkie. 
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L e k k o a t l e t y k a

Jak już wspomnieliśmy zawody te odby
ły się na nowym obiekcie sportowym
w  stolicy Opolszczyzny – Stadionie im.
Polskich Olimpijczyków. Rzeczywiście, to
piękny obiekt z trybuną główną na ponad
900 miejsc siedzących. Zdaniem kierow
nika obiektu – byłego doskonałego skocz
ka wzwyż, Janusza Trzepizura – stadion
spełnia parametry organizowania ogól
nopolskich imprez rangi mistrzowskiej.
W  zawodach lekkoatletycznych wystarto
wali zawodnicy reprezenyujący 97 klubów 
zrzeszonych w LZS.Otokilkawartościow
szych wyników, jakie uzyskali (najlepsi
zawodnicy LZS startowali w  tym czasie
w Berlinie).

100 m mężczyzn – Paweł Ptak LKLA
Krokus Astroma Leszno – 10.54, Rafał
Błocian na 200 m – 21.87, 400 m – Ewa
Jacniak SKB Kraśnik – 56,37, 400 m męż
czyzn – 48,94 – Marcin Grynkiewicz –
LKS Pomorze Stargard, 800 m mężczyzn
–ŁukaszMianowicz–WLKSSiedlceIganie
Nowe 1:52,93, Łukasz Mateusiak – 7.08
w dal–OKLAStoraEnsoOstrołęka,400m
przez płotki Krzysztof Pałkiewicz – 53,50
– ULKS Zielony Dąb Żarów, rzut dys
kiem kobiet Katarzyna Kita – 63,70 Agros
Zamość,mężczyznPawełFajdek–68,84.

Lekkoatletykę wygrało woj. dolnoślą
skie, a najlepsze kluby w tej dyscyplinie to 
– KS Podlasie Białystok, KS Agros Zamość 
i LKS Orkan Wlkp. Poznań. 

Podnoszenie ciężarów kobiet 
i mężczyzn

Wśród województw najlepsze było 
mazowieckie, które wyprzedziło lubelskie 
i łódzkie.NajlepszeklubytoWLKSSiedlce
Iganie Nowe i  Mazovia Ciechanów oraz

LKS Znicz Biłgoraj (wystartowało 38 klu
bów). Ze znanych zawodniczek na pomo
ście w  Opolu wygrała Marzena Karpińska
–53kg–ZniczBiłgoraj–177kg,a wśród
zawodników Mariusz Rytkowski – 94 kg –
337kg.

T e n i s  s t o ł o w y

Rywalizację w tensie stołowym wygrało 
woj. warmińskomazurskie przed lubu
skim i  dolnośląskim. A  najlepsze kluby
w tejrywalizacjitoLUKSWarmiaLidzbark
Warmiński, GKS Gorzovia Gorzów Wlkp.
i  LUKS Chełmno (startowało 37 klubów).
Grę pojedynczą kobiet wygrała Monika
Pietkiewiczz Warmii(startowało20zawod
niczek), wśród mężczyzn najlepszy był
Patryk Chojnowski z  MLKS Ostródzianka
Ostróda(startowało32zawodników),debel
kobiet wygrała para z  Warmii – Monika
Pietkiewicz/RoksanaZałomska,debelmęż
czyzn bracia Karol i  Mateusz Szarmach
z  Ostródzianki, w  mikście najlepsze była
paraMonikaPietkiewiczi KarolSzarmach.

K o l a r s t w o

W kolarstwie najlepsze okazało się woj.
kujawskopomorskie, przed małopolskim
i  dolnośląskim. Najlepsze kluby to Pacyfic
Toruń,LKSOgniwoBoxmetDzierżowniów
i  ALKS Stal Grudziądz – startowały 23
kluby.

Jazdę indywidualną na czas na dystan
sie 10 km wśród kobiet rocznik 91 i  star
sze wygrała Eugenia Bujak z  GK Zagłębie
Sosnowiec, wśród mężczyzn w  tej samej
kategorii – 20 km – najlepszy był Michał
Kwiatkowskiz TKKPacyficToruń.Wyścig
ze startu wspólnego na dystansie 60 km
wygrała również Eugenia Bujak, a  wśród
panów najlepszy na dystansie 70 km był
RadosławKwiatkowski.

Z a p a s y

W zapasach w  stylu wolnym najlepsze 
było woj. lubelskie przed mazowieckim 
i  wielkopolskim. Najlepsze kluby to MKS
CementGryfChełm,WLKSSiedlceIganie
Nowe i  LLKS Szczyt BoguszówGorce.

W poszczególnychwagachwygrały:48kg–
SylwiaPiwowar–MKSCementGryfChełm,
51kg–IwonaMatkowska–AgrosŻary,55
kg – Małgorzata Świerk – LLKS Szczyt
BoguszówGorce, 59 kg – Robakowska
Monika – Ceramik Krotoszyn, 63 kg –
Magdalena Bryk Duda – WLKS Siedlce
Iganie Nowe, 67 – Katarzyna Kropielnicka
– LLKS Szczyt BoguszówGorce, 72 kg –
AnnaWawrzycka–ZniczPodzamcze.

W stylu wolnym mężczyzn najlepsze 
województwa to: zachodniopomorskie, 
przed wielkopolskim i  lubelskim, a kluby
uplasowały się w  następującej kolejności
– Ceramik Krotoszyn, Spartakus Pyrzyce
i  AKS Białogard. W  poszczególnych kate
goriach zwyciężyli – 55 kg – Marek Ryba
–ZniczMilicz,60kg–AdamBieńkowski–
AKSBiałogard,66kg–WojciechMakowski
– ZKS Koszalin, 74 kg Andrzej Grzelak
–KoronaKoronowo,84–PatrykNowak–
Orzeł Namysłów, 96 kg – Radosław Baran
– Ceramik Krotoszyn, 120 kg – Radosław
Dublinowski–AKSBiałogard.

W zapasach w stylu klasycznym najlep
sze było woj. lubelskie, przed wielkopol
skim i dolnośląskim.A najlepszeklubyto:
AKSPiotrkówTybunalski,SobieskiPoznań,
MLKSAgrosŻary.Swojewagiwygrali–60
kg Mateusz Bierzanowski – Cement Gryf
Chełm, 66 kg Robert Omilusik – Heros
Czarny Bór, 74 kg Jakub Tim – Sobieski
Poznań,84kgMaciejMichalewicz–Agros
Żary, 96 kg Marcin Olejniczak – Sobieski
Poznań, 120 kg Andrzej Deberny – AKS
PiotrkówTrybunalski.

G r y  z e s p o ł o w e

Rozgrywano mecze koszykówki, piłki
ręcznej i  siatkówki kobiet i  mężczyzn.
Najlepszew grachzespołowychokazałosię
woj. opolskie, przed wielkopolskim i  pod
laskim.
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XII Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Opole 2009

Przypomnijmy, że przed igrzyskami
rozegrano eliminacje, i  w  każdym tur
nieju uczestniczyło po cztery drużyny.
Jednocześnie w  ten sposób wyłoniono
mistrzówZrzeszeniaLZS.

W koszykówcedziewczątnajlepszeokaza
łysięzawodniczkiMLKSZPOWRzeszów,
wśród chłopców wygrali koszykarze MKS
SmykPrudnik.

W  piłce ręcznej najlepsze były piłkarki
LKS Tor Dobrzeń Wielki, a  wśród chłop
ców ŚKPR Świdnica. W  piłce siatkowej
zwyciężyły zawodniczki LUKS Orkan
Września,a najlepszymisiatkarzamiokazali
sięzawodnicyLKSBobowa.

Blok rekreacyjno-turystyczny

Na blok rekreacyjnoturystyczny składa
ły się piłka nożna (5osobowa), siatkówka
na trawie, siatkówka plażowa, koszykówka
i  przeciąganie liny chłopców i  dziewcząt,
orazsztafeta,czwórbój,wyciskanie,rowero
wytorprzeszkódi konkurswiedzy.

W piłcenożnejdziewczątzwyciężyładru
żyna LKS Rolnik Biedrzychowice, wśród
chłopcównajlepsibylipiłkarzeLKSOmega
Kleszczów. W  koszykówce kobiet – dru
żyny 3osobowe – najlepsze okazały się
zawodniczkiLZSWierzbica, a wśródmęż
czyzn LUKS Warmia Lidzbark Warmiński.
Siatkówkę kobiet – drużyny 3osobowe –
wygrała drużyna PLKS Pszczyna, a  męż
czyzn drużyna reprezentująca woj. mazo
wieckie. W  siatkówce plażowej najlepsze
były zawodniczki ULKS Orkan Września,
wśród mężczyzn wygrali zawodnicy ULKS
BurzaBurzenin.

Sztafetęsprawnościową,w którejdrużyna
liczyła 4  osoby wygrało woj. dolnośląskie
reprezentowane przez MLKS Rakowice.
Przeciąganielinyzarównowśródkobietjak
i mężczyznwygrałowoj.lubelskie.Czworbój
dla władz samorządowych – rzut lotką do
tarczy, strzał na bramkę, strzelanie z  wia
trowkioraztorprzeszkód–wygraładrużyna
reprezentującawoj.kujawskopomorskie.

Terazporanakonkurencjeindywidualne.
Wyciskaniesztangielki17kgwygrałTomasz
Skowrońskiz woj.lubelskiego–wycisnąłją
170razy.

Konkurswiedzyo Opolszczyźniewygrał
BronisławPiechockiz woj.wielkopolskiego.
Rowerowy tor przeszkód najlepiej pokonał
TomaszNowakz woj.świętokrzyskiego.

B l o k  i n t e g r a c y j n y

Po raz kolejny rozegrano na Igrzyskach
blok integracyjny, w  którym startowali
zawodnicyniepełnosprawni.

Rozegrano następujące konkurencje lek
koatletyczne bieg na 100 m i  skok w  dal
kobiet i  mężczyzn (wygrali Michalina
Urbaniak,woj.lubuskiei MaciekBok,woj.
wielkopolskie), pchnięcie kulą (wygrali
Justyna Beton i  Paweł Czarczyk obydwoje
woj.łódzkie).

W  tenisie stołowym w  grach pojedyn
czych zwyciężyli Justyna Beton i  Wiesław
Stasica z  woj. śląskiego, a  w  deblu kobiet
JustynaBetoni WiolettaCzarczyk.
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Rzut do kosza kobiet wygrała Michalina
Urbaniak, a  najlepszy wśród mężczyzn
był Patryk Kaczkowski z  woj. lubuskiego,
rzut lotką do tarczy wygrała reprezentant
ka woj. wielkopolskiego Agnieszka Janota,
wśród mężczyzn najlepszy w  tej konku
rencji był Sławomir Stwora z  woj. śląskie

go,rzutringowygraliPatrycjaMikołajczyk
i  Mikołaj Grzesiek z  woj. wielkopolskiego.
Reprezentanci tego województwa wygra
li też tor przeszkód – Agnieszka Janota
i MaciejBok.

Cieszy fakt, że coraz więcej województw
przysyłanaigrzyskaswoichniepełnospraw
nychzawodników,alewciążjestichmało.

W sumie były to udane igrzyska. Ale 
warto co jakiś czas wprowadzać jakieś 
nowości do tak dużej imprezy, a  należy 
wspomnieć, że była to w 2009 roku nawięk
sza impreza sportowa na Opolszczyźnie, 
więc zapadły już decyzje o  zmianach 
w regulaminie Igrzysk LZS. Więcej o nich 
w następnym numerze. 

Już po raz siódmy tego lata odbył się 
Ogólnopolski Spływ Kajakowy, tym 

razem zorganizowany na rzece Czarna 
Hańcza. Organizatorami spływu byli:
Krajowe Zrzeszenie LZS i  Ludowy Klub
Sportowy Koluszki. Trasa spływu wiodła
od miejscowości Wigry, gdzie uczestnicy
zwiedziliklasztor i kościółKamedułów,do
Augustowa.WWigrachwypłynęliśmyna19
kilometrowyodcinekdoWysokiegoMostu.
Stąd droga wiodła do Frąców, a  następ
nie do Jałowego Rogu (na tych odcinkach
rzekapiękniemeandrujewśródlasówi pól).
Kolejnyetapprowadziłnaszekajakidosta
nicywodnejPłaska–podrodzemijaliśmy
kilkaśluz,w tympodwójnąśluzęPerkuć–
najatrakcyjniejszenaKanaleAugustowskim
śluzowanie–wyrównuje6,5metrowy spa

dekpoziomuwodyprzywysokościściando
10 m i  łącznej długości komór 88 metrów.
Następnie uczestnicy popłynęli do stanicy
wodnej Swoboda, przekraczając po drodze
dział wodny Niemna i  wkroczyli w  dział
Wisły.OstatnimetapembyłAugustów–tu
pływanienabananie,nartywodne,wieczo
remogniskoi szanty.

Wspływiewzięłoudział15osóbz woje
wództw łódzkiego, małopolskiego i  podla
skiego,którzyprzypięknejsłonecznejpogo
dziespędzilitydzieńaktywniewypoczywa
jąci obcujączprzyrodąSuwalszczyzny.Na
przyszłyrokspływamyrzekąBrdą,naktórą
zapraszamy miłośników aktywnego wypo
czynkui przyrody.

Komandor spływu
Piotr Mróz

Spływ
Czarna Hańcza 2009
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Jesienią LZS zawsze biega

Od wielu już lat jesienią różne ogni
wa Ludowych Zespołów Sportowych

organizują biegi przełajowe dla dzieci
i  młodzieży a  także osób dorosłych. Jest
to niezwykle popularna dyscyplina sportu,
bo nie wymaga kosztownego sprzętu, hal
i  boisk. Ale wymaga treningu. Nie można
ot,takz marszuprzebieckilometrczydwa.
Niestetyniepamiętajączasamio tymmiesz

czuchyi próbująprostozzabiurkastanąćdo
biegunaulicachswojegomiasta.

Systematyczne uprawianie biegu jest
naprawdę zdrowe. Już wielokrotnie pisa
liśmy, że regularne bieganie przyspiesza
metabolizm,uelastyczniatętnice,cozmniej
sza ryzyko zawału serca, obniża ciśnie
nie tętnicze, zwiększa wydolność fizyczną.
Biegajmywięc jaknajwięcej, ale rozsądnie.

I propagujmytensportwśródnaszychdzie
ci. Ale wracajmy na nasze podwórko. W
tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS wraz
z  Ministerstwem Sportu i  Turystyki było
współorganizatorem trzech ogólnopolskich
masowych biegów przełajowych. Odbyły
się one w  październiku w  Wolborzu, Ełku
i OsowejSieni.Poniżejkrótkierelacjez tych
imprez.

Wdniach 911 października 2009 r.
w NowejWsiEłckiejnapolunamio

towym nad Jeziorem Żabie Oczko odbyły
sięOgólnopolskieMasoweBiegiPrzełajowe
Zrzeszenia LZS, w  których uczestniczyło
786osób.Patronathonorowynadzawoda
mi objęli: Waldemar Pawlak, wiceprezes
RadyMinistrów,Marek Sawicki –minister
rolnictwai rozwojuwsi,Jerzy Skucha–pre
zes PZLA, Piotr Nurowski – prezes PKOl
i  Marian Podziewski, wojewoda warmiń
skomazurski.Patronatemmedialnymbiegi
objęłalokalnatelewizja,radioi prasa.

Wystartowalizawodnicyz 6 województw,
w  tym z  14 klubów zrzeszonych w  LZS
oraz gościnnie reprezentacja obwodu
Kaliningradzkiego. Oprócz biegu VIPów
odbył się otwarty bieg pn. ,,Od Malucha
do Starucha”, w  którym wzięło udział 87
zawodników. Największym zainteresowa
niem cieszyły się biegi dla dzieci ze szkół
podstawowych, w  których udział wzięło
396 dzieci. W  rywalizacji uczniów szkół
rolniczych i  pochodzących ze wsi uczniów
innychszkółponadgimnazjalnychw zawo
dachwystartowało85zawodników.

Uroczystego otwarcia biegów dokonał
wójtgminyEłk– Antoni Polkowski w obec
nościposła–Kazimierza Gwiazdowskiego,
zastępcy przewodniczącego Krajowego
Zrzeszenia LZS – Wacława Hurko, sekre
tarza Rady WarmińskoMazurskiego
ZrzeszeniaLZS–Marka Jaczuna,naczelnika
WydziałuPromocjiStarostwaPowiatowego

w  Ełku – Michała Tyszkiewicza, prze
wodniczącego Gminnego Zrzeszenia LZS
w Ełku–Tomasza Bartnika.

Aotozwycięzcyposzczególnychbiegów:
500mdziewczęta–WeronikaZawistowska
(SPProstki),800m–MonikaChaberek(SP
Kożuchy), 1000 m – Aleksandra Balcerek
(MLUKS Pojezierze Ełckie Ełk), 1500 m
Angelika Wardaszka (UOLKA Ostrów
Mazowiecka), 2000 m – Paula Kopciewska
(KS Podlasie Białystok), 4000 m – Anna
Wojtulewicz (KS Podlasie Białystok),
5000 m kobiety – Renata Romańska
(LZS Biskupiec), 500 m chłopcy – Daniel
Piskorz(LZSBiskupiec),800m–Radosław
Olszewski (MLKSCzarniOlecko),1500m
–SebastianJastrzębski(SPOrzysz),2000m
–KrzysztofKraus(LKSPomorzeStargard),
2000 m jm – Piotr Polakowski (UOLKA
Ostrów Mazowiecka), 5000 m – Krzysztof
Żebrowski (UOLKA Ostrów Mazowiecka),
500 m mężczyźni VIP – Bartłomiej Osior
(Sportz KulturąZSOWydminy).

Punktacja klubowa: 1. KS Podlasie
Białystok, 2. LKS Pomorze Stargard, 3.
UOLKA Ostrów Mazowiecka. Punktacja 
województw:1.podlaskie,2.zachodniopo
morskie,3.warmińskomazurskie.

Nowa Wieś Ełcka 2009
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17października 2009 roku na zielo
nych terenach Szkoły Podstawowej

w  Osowej Sieni i  Stanicy Harcerskiej
w  Lgieniu odbyły się Ogólnopolskie
Masowe Biegi Przełajowe. Wzięło w  nich
udział 788 osób reprezentujących 28 klu
bówz 6 województworazmiejscoweszkoły.
Organizatoremimprezybyłom.in.Krajowe
Zrzeszenie LZS, a  zawody sfinansowano ze
środków Ministerstwa Sportu i  Turystyki.
W sumierozegrano25biegów.

Wśródrocznikówmłodszychw poszcze
gólnych biegach zwyciężyli: 200 m dziew
częta–MartynaNowakSPOsowaSień,200
mchłopców–MichałPiter–SPPrzyczyna
Górna, 250 m – Wiktoria Zawadzka – SP
OsowaSień,400m–ZuzannaZientek–SP
Szlichtyngowa,400m–KingaKędzierska–
SPJędrzychowice,250mchłopcy–Michał
Kubicki – SP Lgiń, 400 m Łukasz Przybył
– SP Nr 2  Wschowa, 400 m Przemysław
Kruczyński–SPNr2 Wschowa.

Wstarszychrocznikachw poszczególnych
biegach zwyciężyli: Jagoda Krystkowiak SP
Osowa Sień, Klaudia Grochowa SP Osowa
Sień, Vanessa Dąbczak SP Pępowo, Adrian
ŁaweckiSPLgiń,AlbertBrychcySPOsowa
Sień,MarekFigielSPTrzciel.

Najlepszą spośród szkół podstawowych 
okazała się szkoła z Osowej Sieni. 

Pora na gimnazjalistów. Oto zwycięz
cy poszczególnych biegów: Wiktoria
Kuryś Gim. Trzciel, Roksana Oleśniewicz
Gim. 2  Wschowa, Agata Semkło Gim.
Trzciel, Mateusz Dalecki Gim. Krosno

Odrzańskie, Piotr Mucha Gim. Barlinek,
RafałMatuszczakGim.2 Wschowa,Paulina
FurmańskaLKSLubuszSłubice,Bernadetta
Serwatka Uczniak Szprotawa, Miłosz Golik
LLKSOsowaSień,MateuszZubrzyckiLLKS
Osowa Sień, Miłosz Szcześniewski LLKS
OsowaSień.

Najlepsza szkoła ponadgimnazjalna to
GimnazjumNr2 Wschowa,najlepszagmina
– też Wschowa (sklasyfikowano 31 gmin),
powiat  – Wschowa (sklasyfikowano 21
powiatów). Najlepszym klubem okazał się
LLKS Osowa Sień, a  najlepszych biegaczy
mawojewództwolubuskie.

Na XIV Ogólnopolskie Biegi Prze
ła jowe LZS do Wolborza zjechało 

ponad 1000 zawodników z  kilkudziesię
ciu klubów specjalizujących się w biegach 
długich i przełajach z całej Polski.Trudni
rywale, wymagająca trasa z  podbiegami.
To nie były łatwe zawody. Ale ten dzień
– 3  październik – dla wielu uczestników
należałdonajszczęśliwszychw ichkarierze
sportowej.

W poszczególnych biegach najlepsi to
(oczywiście także według roczników):
600 m dziewcząt – Dominika Gąsieniec
SP Drzewica, 800 m chłopcy – Adam
Zieja MLUKS Rawa, 600 m dziewczęta –
Magdalena Malenta MGLKS Zelów, 1000
m chłopcy – Wojciech Pawlak MLUKS
Rawa, 800 m dziewczęta – Agnieszka
Filipowska LKB Rudnik, 1500 m chłop
cy – Dawid Wojtaszczyk UMKS Opoczno,
1000 m dziewczęta – Anna Paczkowska

UKS Lider Łopuszno, 1500 m chłopcy –
Sławomir Kuc UMKS Opoczno, 1500 m
dziewczęta–JustynaWiązekMLUKSRawa,
2000 m chłopcy – Dawid Melich LUKS

PodiumKup,2000mdziewczęta–Justyna
JendroLUKSPodiumKup,3000mchłop
cy – Szymon Kulka ULKS Lipinki, 3000
m kobiety – Magdalena Mrugacz Fajfer
Łapanów, 4000 m mężczyźni – Wojciech
AskuntowiczSLGKSOlszaOlszyna,4000
m kobiety – Anna Wojna ULKS Lipinki,
5000 m mężczyzn – Tomasz Pietryniak
LKS Omega Kleszczów. W  biegu VIPów
wśródkobietnajlepszabyłaIzabelaKomar
LKBRudnik,a wśródpanówArturOsman
STSSkarżysko.

Aterazpunktacjageneralna.Na56skla
syfikowanych szkół lub klubów uczniow
skichnajlepszybyłMGLKSZelów,najlep
szą gminą okazała się Rawa Mazowiecka

(sklasyfikowano 38 gmin), a  powiatem
– piotrkowski (startowało 21 powiatów).
Wśród6 województwnajlepszew tychbie
gachokazałosięwoj.łódzkie.

Osowa Sień – Lgiń 2009

Wolbórz 2009



ZAPRASZAMY !

centralny Ośrodek szkolenia lZs 
w Mielnie

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

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

Konferencje i szkolenia
dwie sale wykładowe z wyposażeniem audiowizualnym.

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

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

centralny Ośrodek szkolnia 
ludowe Zespoły sportowe

76032Mielno,ul.Mickiewicza3
tel.(094)3189539;3189222,tel./fax(094)3189221

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

ZAPRASZAMY !

kolonie  obozy sportowe  zimowiska 
zielone szkoły  szkolenia  wczasy
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