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21 października br. Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnęła Konkurs 
Ministra Sportu i Turystyki „Na najciekawszą inicjatywę z zakresu upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim”. Była to już jego trzecia edycja.

Konkurs realizowany był jako zada-
nie z zakresu promocji sportu dzieci 

i młodzieży w ramach programu „Sport 
Wszystkich Dzieci”. Jego celem było m.in.: 
wyłonienie najciekawszych inicjatyw z 
zakresu upowszechniania sportu wśród 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 
promowanie działań sprzyjających lepsze-
mu wykorzystaniu istniejącej gminnej bazy 
sportowej, przeciwdziałanie poprzez sport 
zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci 
i młodzieży, poszerzenie zakresu i form 
współpracy władz samorządowych szczebla 
gminnego i organizacji pozarządowych na 
rzecz aktywizacji sportowej społeczności 
lokalnych.

W konkursie mogły uczestniczyć jednost-
ki z osobowością prawną prowadzące statu-
tową działalność w zakresie upowszechnia-
nia sportu wśród dzieci i młodzieży: kluby 
sportowe (np. UKS, ULKS, ULPKS, LKS,) 
stowarzyszenia sportowe i związki stowa-
rzyszeń sportowych szczebla gminnego. Nie 
mogli uczestniczyć laureaci z poprzednich 
konkursów. 

Najpierw inicjatywy sportowe zgłoszone 
do konkursu w danym województwie oce-
niały Komisje Wojewódzkie; wybierały dwie 
najlepsze i przesyłały do Komisji Krajowej, 
która ustaliła ranking od 1. do 32. miejsca.

Wszystkie nagrody to pieniądze z prze-
znaczeniem na zakup sprzętu sportowego. 

Pierwsze miejsce 15 tys. złotych, drugie – 12 
tys. zł, trzecie 10 tys. zł, miejsca od czwarte-
go do dziesiątego – 9 tys. zł, a od 11. do 32. 
po 5 tys. złotych.

Przypomnijmy. Pierwszy konkurs odbył 
się w 2009 roku. Zgłosiło się wtedy 164 
uczestników z całej Polski, którzy zorga-
nizowali 541 imprez sportowo-rekreacyj-
nych. Wzięło w nich udział ponad 100 
tysięcy osób. Trzy pierwsze miejsca przy-

padły w udziale: Gminnemu Zrzeszeniu 
LZS w Ełku, woj. warmińsko-mazurskie, 
Parafialnemu Klubowi Sportowemu 
„Olimpijczyk” Gilowice, woj. śląskie i 
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 
„Start” Szczurowa, woj. małopolskie.

W 2010 roku do konkursu zgłoszono 106 
inicjatyw sportowych, rekreacyjnych i tury-
stycznych. W sumie zorganizowano ponad 
100 imprez, w których udział wzięło ponad 
70 tysięcy osób. Różnica w punktacji między 
pierwszym a piątym miejscem wyniosła 
tylko 9 punktów. Trzy pierwsze miejsca 
zajęli.: Gminne Zrzeszenie LZS Ostrów 
Wielkopolski, ULKS „Bałtyk” Dziwnów i 
LKS „Lubusz” Słubice.

W tym roku na konkursu wpłynęły 94 
zgłoszenia. Najwięcej z województw: łódz-
kie, zachodniopomorskie i warmińsko-ma-
zurskie – 9, lubuskie – 8, lubelskie i święto-
krzyskie – 7. Ich organizatorzy przygotowali 
imprezy, w których wzięło udział ponad 
40 tysięcy osób. Ktoś powie, że to prawie o 
połowę mniej niż w 2010 roku. Przyczyna 
jest prosta – w regulaminie zaznaczono, 
że do konkursu nie można zgłaszać cyklu 
imprez rozciągniętego w czasie. Stąd w tym 
roku najmniejsza impreza liczyła tylko 46 
osób (rajd rowerowy) a największa ok. 1500.

Jakie imprezy organizowali finaliści? 
W tym roku panowała moda na pikniki 
rodzinne i festyny. Jak zwykle najpopular-
niejsze były turnieje piłkarskie, siatkarskie, 
tenisa stołowego, koszykówki ulicznej, piłki 
siatkowej plażowej, biegi przełajowe, wyści-
gi kolarskie oraz zawody lekkoatletyczne dla 
dzieci i młodzieży, organizowały je głównie 
kluby, które w ten sposób szukają spor-
towych talentów. Uczestnicy konkurencji 
rekreacyjnych biegali, skakali, rzucali wał-
kiem i beretem, obierali ziemniaki na czas, 
nizali jarzębinę na nitkę, skakali na piłce, 

strzelali z wiatrówki i łuku, jeździli konno. 
Inwencji organizatorom nie brakowało.

W organizację każdej niemal imprezy 
włączyły się samorządy lokalne, bez ich 
pomocy wiele cennych sportowych inicja-
tyw nie ujrzałoby światła dziennego. Widać 
też, że coraz częściej imprezy sportowe 
wspierają prywatne firmy i osoby. Cenne 
jest także to, że w wielu sprawozdaniach 
podkreśla się rolę i udział wolontariuszy – 
nie potrafimy jeszcze wycenić ich pracy, tak 
jak to robią organizacje sportowe w innych 
krajach europejskich, w których wolontariat 
sportowy ma ugruntowaną markę (Dania, 
Niemcy, Wielka Brytania).

W Komisji Krajowej zasiadali: Tadeusz 
Rożej, przedstawiciel Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, przewodniczący, Stanisław 
Kopeć, wiceprzewodniczący Rady Głównej 
Krajowego Zrzeszenia LZS, Wacław Hurko, 
wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Krzysztof 
Piasek, sekretarz RG KZ LZS oraz 
Iwona Derlatka, redakcja „Wiadomości 
Sportowych”, sekretarz konkursu.

Organizatorami konkursu są: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia 
LZS.

Obok publikujemy wyniki konkursu, a 
na kolejnych stronach opis imprez, które 
znalazły się wśród 32 najlepszych.

Kol. Markowi Procyszynowi
Przewodniczącemu WZ LZS w Opolu

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI

składają koleżanki i koledzy 
z Krajowego Zrzeszenia LZS
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Wyniki Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

1.  Stowarzyszenie FSL – Aktywni dla 
Powiatu, Słubice, woj. lubuskie

2.  LKS „Grodzisko” Raciechowice,  
woj. małopolskie

3.  Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
„Pomerania” Szczecinek,  
woj. zachodniopomorskie

4.  UKS Przechlewo, woj. pomorskie

5.  MLKS „Postomia” Sulęcin-Kołczyn, 
woj. lubuskie

6.  Gminne Zrzeszenie LZS Lubin,  
woj. dolnośląskie

7.  LKS Vectra DGS Włocławek,  
woj. kujawsko-pomorskie

8.  MLKS FOTO „Ola” Ostróda,  
woj. warmińsko-mazurskie

9.  LKS „Orzeł” Nadarzyn,  
woj. mazowieckie

10.  Parafialny Klub Sportowy „Brzózki” 
Włodawa, woj. lubelskie

11.  ULKS Lipinki, woj. małopolskie

12.  LKS „Hucina” Hucina-Staszówka,  
woj. podkarpackie

13.  LZS „Naprzód” Długomiłowice,  
woj. opolskie

14.  LZS Lechów, woj. świętokrzyskie

15.  Gminne Zrzeszenie LZS Wola 
Krzysztoporska, woj. łódzkie

16.  UKS „Jedynka” Kórnik,  
woj. wielkopolskie

17.  UKS „ARBOD” Dobra,  
woj. zachodniopomorskie

18.  Kazimierski Ośrodek Sportowy, 
Kazimierza Wielka,  
woj. świętokrzyskie

19. KS „Stolem” Gniewino, woj. pomorskie

20.  UKS „Orkan” Środa Wielkopolska, 
woj. wielkopolskie

21.  MKS „Orzeł” Rudnik n/Sanem,  
woj. podkarpackie

22. LUKS Bakałarzewo, woj. podlaskie

23.  Stowarzyszenie Rozwoju Sportu 
Gminy Bartoszyce, Bartoszyce,  
woj. wamińsko-mazurskie

24.  LUKS „Tomasovia” Tomaszów 
Lubelski, woj. lubelskie

25. UKS „Watra” Gidle, woj. łódzkie

26. LUKS „Orient” Sokółka, woj. podlaskie

27.  MLKS „Tucholanka” Tuchola,  
woj. kujawsko-pomorskie

28.  LKS „Pasjonat” Dankowice,  
woj. śląskie

29.  M-GLKS „Błękitni” Koziegłowy,  
woj. śląskie

30.  Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS 
Oława, woj. dolnośląskie

31.  LUKS „Trójka” Piaseczno,  
woj. mazowieckie

32.  LKS „Rolnik” Biedrzychowice,  
woj. opolskie

Te dni – od 9 do 11 września – były nie-
wątpliwie w Słubicach niezwykle atrakcyjne. 
Akcja rozgrywała się na kilku planach – 
stadion miejscowego OSiR-u, Miejska Sala 
Sportowa, SP Nr 3, rzeka Odra, strzelnica 
sportowa i boisko Orlik przy Gimnazjum 
Nr 1. W piątek odbyły się zawody lekko-
atletyczne dla uczniów oraz turniej tenisa 
stołowego w 5 kategoriach wiekowych, w 
sobotę otwarty turniej szachowy, zawody 
wędkarskie na Odrze, oraz Mistrzostwa 
Województwa Lubuskiego w piłce noż-
nej dla orlików i mityng lekkoatletyczny z 
udziałem paraolimpijczyków, a także zawo-
dy w strzelectwie kulkowym. W niedzielę 
do boju przystąpiły drużyny piłkarskie OSP 
(dorośli + młodzież) walcząc o mistrzo-
stwo województwa (zawody odbyły się 11 września, uczczono więc pamięć amery-

kańskich strażaków ratujących ludzi po 
zamachu na World Center) i koszykarze 
uczestnicząc w turnieju koszykówki ulicz-
nej. Łącznie w imprezach wzięły udział 
1134 osoby. Lista patronów honorowych tej 
imprezy i współorganizatorów jest impo-
nująca, zaczynając od Lubuskiego Z LZS, 
Wojewody, Marszałka, Starosty, Burmistrza 
na LKS Lubusz Słubice, przedszkolach i 
szkołach z powiatu słubickiego kończąc. A 
pomoc członków stowarzyszenia, pracow-

ników OSiR, członków innych stowarzyszeń 
i klubów sportowych oraz wolontariuszy 
bezcenna. Zachętą do udziału w poszczegól-
nych imprezach były ciekawe hasła promo-
cyjne, np. Celne oko... strzelanie jest spoko, 
Ping-pong, peng... tenis stołowy to radość i 
wdzięk czy Pożegnanie wakacji... czyli trzy 
łyki lekkoatletyki. Stowarzyszenie do orga-
nizacji imprezy poszukiwało wolontariuszy 
i zrobiło to zgodnie z tym czego nauczyli 
się na naszym profesjonalnym szkoleniu dla 
koordynatorów wolontariatu. 

1. Stowarzyszenie FSL – Aktywni dla Powiatu, Słubice, woj. lubuskie

Słubicka wrześniowa przygoda sportowa
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Ach, co to był za festyn! Na kom-
pleksie sportowym LKS Grodzisko w 
ciągu trzech dni – 8-10 lipca – znako-
micie bawiło się ok. 1500 osób. Pierwszy 
dzień zdominowali „koniarze” – w XI 
Mistrzostwach Polski Amatorów w 
Konnych Rajdach Długodystansowych, XVI 
Regionalnym Rajdzie Konia Małopolskiego, 
IV Regionalnym Konnym Rajdzie 
Długodystansowym wzięło udział kilku-
dziesięciu jeźdźców. Wieczorem odbyła się 
zabawa i pałaszowanie przysmaków kuch-
ni polowej. W dwóch następnych domi-
nowały konkurencje sportowo-rekreacyjne 

dla dzieci i młodzieży. Dzieci z radością 
uczestniczyły np. w obieraniu jabłek na 
czas, łowieniu jarzębiny i nakładaniu jej 
na nitkę czy też – w przeciąganiu liny, siat-

kówce, piłce nożnej, wyścigu z balonami, 
rzucie piłką lekarską, skoku w dal z miej-
sca, biegu zwinnościowym. Mogły pokazać 
swoją artystyczną duszę na warsztatach z 
malowania, rysowania, wycinania i skła-

dania figur papierowych, było też „dmu-
chane” miasteczko z zamkiem, skocznią i 
trampolinami. Nad przebiegiem konkuren-
cji czuwali wolontariusze z wolontariatu 
„Przyjaciel to skarb” działającego przy ZS nr 
1 w Raciechowicach. 

Na festynie swoje stoiska zaprezentowa-
ły KGW z 12 gmin południowej Polski, 
Pomorza (zaprzyjaźnione gminy) i ze 
Słowacji oraz lokalni rzemieślnicy i twórcy 
ludowi. Przeprowadzono konkurs na naj-

lepszą potrawę regionalną. Odbył się także 
konkurs na najładniejszego...kota dachowca. 
Prezentowała się Orkiestra Dęta z Góry 
św. Jana. Imprezę zakończyła loteria fanto-
wa, występy zespołów muzycznych, pokaz 
sztucznych ogni i zabawa do późnych godzin 
wieczornych. Sponsorem imprez dodatko-
wych była gmina, w prace organizacyjne 
włączyły się inne organizacje pozarządo-
we – Stowarzyszenie Raciechowice 2005, 
UKS Orły, Stowarzyszenie Beskidek i UKS 
Sokoły. Impreza miała patronów medialnych 
i honorowych (m.in. minister Jerzy Miller, 
wojewoda małopolski Stanisław Kracik, 
marszałek woj. małopolskiego Marek Sowa). 
Jak napisali organizatorzy – pokazaliśmy, że 
życie na wsi nie musi być szare i nudne.

Do przedszkolnych 
„igrzysk” dzieci ze 
szczecinieckich i oko-
licznych przedszkoli 
przygotowywały się 
można powiedzieć bez 
przesady prawie cały rok. To miał być ich 
wielki sportowy występ. Założenia turnieju 
drużynowego ustalone zostały dużo wcze-
śniej, podobnie jak konkurencje. Zgłosiło 
się aż 19 przedszkoli, dlatego w grudniu 
ubr. i w maju br. rozegrano eliminacje. 
Wprowadzono niestety jeszcze jedno ogra-
niczenie – drużyna mogła liczyć tylko 12 
zawodników (6 dziewczynek i 6 chłopców), 
a ponieważ każdy rodzic chciał by jego 
pociecha uczestniczyła w zawodach dlatego 

w finale wprowadzono bieg dla wszystkich 
chętnych (z podziałem na płeć). Takie zmia-
ny projektu zadowoliły wszystkich – orga-
nizatorów, rodziców, a przede wszystkim 
dzieci. Finał zawodów został rozegrany na 
OSiR w Szczecinku 2 czerwca – startowało 

8 zespołów. Celem było nie tylko spraw-
dzenie kondycji fizycznej 6 i 7 latków, ale 
też ich umiejętności pracy w zespole oraz 
stosowanie zasad fair play. Wszystkie zespo-
ły miały nazwę np. Makusie Szczecinek, 
Pingwiny Polanów, Jagódki Okonek i jed-
nakowe koszulki. Drużyny na stadion wpro-
wadziły hosstesy, wciągnięto na maszt flagę 
olimpijską. W biegach wszyscy zawodnicy 
otrzymali medale – uczestniczyło 148 dzie-
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2. LKS „Grodzisko” Raciechowice, woj. małopolskie

Od rajdów konnych do nizania jarzębiny

3. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Pomerania” Szczecinek, woj. zachodniopomorskie

Przedszkolaku, zostań mistrzem !
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XI Dni Unii Europejskiej odbyły się w 
Przechlewie w dniach 31 maja – 5 

czerwca br. pod patronatem marszałka woj. 
pomorskiego, starosty powiatu człuchow-
skiego, wójta i przewodniczącego Rady 
Gminy Przechlewo. Głównymi organi-
zatorami imprezy była Dyrekcja Zespołu 
Szkół i UKS im. Janusza Kusocińskiego 
w Przechlewie. Najważniejszym punk-
tem Dni były XXI Międzynarodowe Biegi 
Przełajowe i I Przechlewski Marsz Nordic 
Walking o Puchar Pomorza. Odbył się też 
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej (dru-
żyny mieszane 6 chłopców i 5 dziewczynek) 

a także spływ kajakowy rzeką Brdą, turniej 
piłki ręcznej i siatkówki. Imprezę zakończył 
pokaz ratownictwa wodnego, przejażdżki 
łodziami motorowymi, profesjonalny pokaz 
jazdy na skuterach wodnych oraz spotkanie 
integracyjne w Przechlewku. To jedna z naj-
większych imprez w regionie, zapoczątkowa-
ło ją zorganizowanie w 1999 roku w miejsco-
wym Zespole Szkół Dnia Skandynawskiego. 
Organizatorzy od kilku lat goszczą zaprzy-
jaźnioną młodzież z Gramzow (Niemcy), 
Outrup (Dania) oraz Redła (woj. zachod-
niopomorskie) – w tym roku zaproszono też 
młodzież ze szkół gimnazjalnych z zaprzy-
jaźnionych gmin – Korzenna, Borzęcin, 
Czarna – wraz z ich wójtami i dyrektora-
mi szkół. Organizatorów wspiera lokalny 
samorząd, Zrzeszenie LZS w Słupsku oraz 
wielu miejscowych sponsorów (m.in. Prime 
Food, Poldanor). W 20 biegach wystartowa-
ło 886 zawodniczek i zawodników – roczniki 

od 1995 do 2004. Sklasyfikowano 11 szkół 
podstawowych i 10 gimnazjów. Patronat 
medialny nad imprezą sprawował Dziennik 
Bałtycki, który także zorganizował loterię 
fantową – nagroda główna rower górski. W 
marszu nordic walking startowało 64 osoby. 
Niezwykłą atrakcją okazało się... lepienie 

z gliny różnych przedmiotów pod okiem 
fachowca – p. Ryszarda Arkuszyńskiego z 
Pracowni Garncarskiej w Polnicy. W ciągu 
4 godzin uczniowie zużyli 100 kg specjalnej 
gliny a swój wyrób mogli zabrać do domu. 
W imprezie wzięło udział ok. 1200 uczniów. 
Wykorzystano obiekty OSiR i przyszkolnego 
Orlika.

Takiej imprezy biegowej może liczące-
mu 300 mieszkańców Kołczynowi zazdro-
ścić każdy. IV Międzynarodowy Kołczyński 
Bieg Olimpijski pod patronatem Andrzeja 
Kraśnickiego, prezesa PKOl odbył 21 maja 
2011 roku na boisku szkolnym przy SP w 
Kołczynie. Główny organizator zaprosił do 
współpracy Zespół Edukacyjny w Kołczynie. 
Bieg miał iście olimpijską oprawę – odbył 
się ceremoniał jak na igrzyskach – taniec 
Greczynek, pantomima w wykonaniu dzieci z 
miejscowej podstawówki, podniesienie flagi 
olimpijskiej, zapalenie znicza. Zaproszono 
także kilku olimpijczyków, przybyli: Tomasz 
Kucharski, mistrz olimpijski w wioślarstwie, 
Dariusz Goździak, mistrz olimpijski w pię-

cioboju nowoczesnym, Edward Czernik – 
uczestnik igrzysk w Tokio w skoku wzwyż, 
Tomasz Blatkiewicz – mistrz paraolimpijski 
w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. 

Odbył się tylko jeden bieg open – na 
dystansie 4 km. Nie było podziału na kate-
gorie wiekowe ani kwalifikacji miejsc. 

Organizatorom przyświecał myśl barona 
de Coubertina – Wszyscy, którzy staną na 
starcie i ukończą zawody, będą zwycięzcami. 
W biegu uczestniczyło 662 osoby – dzieci i 
młodzież z różnych szkół woj. lubuskiego, 
całe rodziny, osoby niepełnosprawne, samo-
rządowcy, sportowcy, żołnierze z Wędrzyna. 

ci. Do walki o miejsca stanęło 98 przed-
szkolaków, a starli się w biegu przez płotki, 
toczeniu piłki, slalomie z rakietką i worecz-

kiem, torze przeszkód i biegu wahadłowym. 
Wolontariat zapewniły – Gimnazjum nr 1 i 
Zespół Szkół nr 6 w Szczecinku. Partnerem 
Stowarzyszenia było Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Szczecinku, miasto Szczecinek, Bank 
Spółdzielczy w Jastrowie oraz prywatne 
firmy, nieodpłatnie udostępniono obiekty 
sportowe (podobnie było w Bobolicach i 
Jastrowie, gdzie odbyły się eliminacje). 

Po imprezie, 14 czerwca odbyło się spo-
tkanie ewaluacyjne z udziałem organizato-
rów, dyrektorów przedszkoli i przedstawi-
cieli samorządu. Jak napisała jedna z dyrek-
torek – do udziału w imprezie przygotowali 
się także kibice, inne dzieci, rodzice, dziad-

kowie, przyszykowano transparenty, balo-
ny, okrzyki i piosenki. Widzowie dopisali. 
Patronat nad turniejem sprawował PKOl.

5

4.  UKS Przechlewo, woj. pomorskie

 MLKS „Postomia” Sulęcin-Kołczyn, woj. lubuskie

Sport bawi, wychowuje, integruje...

Bieg nad biegami!
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Wśród uczestników rozlosowano 12 rowe-
rów, 10 piłek i 10 pucharów dla grup zorga-
nizowanych. 

Po biegu wszyscy – zawodnicy i widzowie 
– ruszyli na festyn. Swoje pyszne kanapki, 
ciasta i lody na stoiskach oferowali rodzi-
ce uczniów z SP w Kołczynie. Na scenie 
zaś umiejętności muzyczne prezentowali 
uczniowie, dla młodszych dzieci przygo-
towano tor bobslejowy. Dla organizatorów 
ważne było również to, co działo się przed 

biegiem. Przygotowanie, nieco zapuszczo-
nego szkolnego boiska – wyzwoliło poten-
cjał lokalnej społeczności. Mieszkańcy i 
działacze, uczniowie i nauczyciele z ugoru, 
stworzyli półhektarowy teren przystosowa-
ny do imprez sportowych. Na liście „poma-
gających” był Urząd Gminy w Krzeszycach, 
GOK, GOPS, żandarmeria wojskowa, poli-
cja, straż pożarna, posłowie Bożena Sławiak 
i Bogusław Wontor, sklepy, firmy i osoby 
prywatne. Zgłosili bieg do ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”. Chcą by w przyszłości 
bieg stał się „kultową” imprezą sportową w 
zachodniej Polsce. 

Setki imprez sportowych, ogrom emocji
 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Bieg nad biegami!

bywaniu środków finansowych na mityng 
zaangażowani byli: zarząd klubu, trenerzy 
oraz byli i obecni zawodnicy, a także rodzi-
ce. Współorganizatorem był urząd miasta, 
który od kilkunastu lat udziela wsparcia 
finansowego tej imprezie, a także nieodpłat-
nie udostępnia obiekt sportowy. 

Klub od lat ściśle współpracuje z media-
mi lokalnymi promując lekkoatletykę oraz 
zdrowy tryb życia, nic dziwnego, że patronat 
nad mityngiem objęła Gazeta Pomorska i 

portal internetowy Moje Miasto Włocławek. 
Klub w ten sposób poszukuje też potencjal-
nych talentów lekkoatletycznych.

Wszyscy sponsorzy, przedstawiciele 
mediów otrzymali certyfikaty – podzięko-
wania oraz koszulki i pamiątkowe medale. 
Co ciekawe, tegoroczne medale wręczane 
zwycięzcom wykonane były z... piernika i 
lukru (zrobiła je ręcznie miejscowa firma 
Szyling). Przy organizacji imprezy pracowa-
ło 55 organizatorów i wolontariuszy. 

Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna „65 
lat działamy, o zdrowie i dobrą kondy-
cję społeczności wiejskiej dbamy” odbyła 
się 10-11 czerwca na boisku LKS Iskra 
Księginice, jednego ze współorganizatorów. 
Imprezę podzielono na dwa bloki – spor-
towo-rekreacyjny i edukacyjno-kulturalny, 
czyli imprezy towarzyszące. W bloku rekre-
acyjnym przygotowano ponad 20 konku-
rencji takich jak: rzut do kosza kaloszem, 
toczenie koła, slalom piłkarski, kręgle eko-
logiczne czy napełnianie butelki na czas 
wodą, ale był też turniej „7” w piłce noż-

nej szkół podstawowych i gimnazjalnych i 
zawody łucznicze – szeroki zakres konku-
rencji powodował, że mogły w nich star-
tować różne grupy wiekowe. Bogaty był 
program imprez towarzyszących – warsz-
taty plastyczne dla dzieci, konkurs piosenki 

turystycznej, konkurs wiedzy o tematyce 
antyalkoholowej i środków uzależniających, 
karaoke i krótki kurs tańca towarzyskiego. 
Zaznaczono obchody 65-lecie Zrzeszenia 
organizując wystawę poświęconą LKS Iskra 
Księginice, klubowi, który także obchodzi 
rocznicę 65-lecia istnienia.

W organizację spartakiady włączyły się 
prawie wszystkie gminne organizacje poza-
rządowe, samorząd oraz prywatni sponso-
rzy. W imprezie uczestniczyło około 650 
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych gminy Lubin i okolicznych miejsco-
wości (łącznie wraz z opiekunami, organi-
zatorami i rodzicami 825 osób). Nad spraw-
nym przebiegiem imprezy czuwało 50 osób, 
głównie nauczyciele, organizatorzy sportu i 
instruktorzy GOK oraz wolontariusze.

7. LKS Vectra-DGS Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie

O uśmiech dziecka

Ponad 600 uczniów z 13 szkół podstawo-
wych i 24 gimnazjalnych i ponad gimnazjal-
nych z Włocławka i okolicznych miejsco-
wości wzięło udział 26 maja br. w mityngu 
lekkoatletycznym połączonym z festynem 
na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
przy ul. Leśnej we Włocławku. 

Zawody otworzył prezydent mia-
sta Andrzej Pałucki. Przeprowadzono 36 
konkurencji lekkoatletycznych dla roczni-
ków 2001-1995 (głównie biegi na różnych 
dystansach i skok w dal). Były także kon-
kurencje rekreacyjne: rzut beretem, strzał 
do bramki, sprawnościowy tor przeszkód 
oraz wyścigi w workach. Dla wszystkich 
uczestników przygotowano upominki rze-
czowe i słodycze, a zwycięzców uhonorowa-
no pucharami. 

Przy pracach organizacyjnych i w zdo-

6. Gminne Zrzeszenie LZS Lubin, woj. dolnośląskie

Od rzutu kaloszem po zawody łucznicze
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Na boiskach sportowych w Okunince i 
Orchówku, PKS „Brzózki” zorganizował 
dwudniową – 20-21 sierpień br. – imprezę 
sportowo-rekreacyjną. Ponieważ impreza 
odbyła się w okresie wakacyjnym, w dwóch 
najbardziej popularnych na Pojezierzu 
Łęczyńsko-Włodawskim miejscowościach 
wypoczynkowych, gwarantowała liczny 
udział publiczności. Punkt informacji tury-

Takiej imprezy sportowej w Kostowcu 
dawno nie było – ponad 250 osób przybyło 
4 czerwca br. na piknik rodzinny, który 
odbył się na Orliku 2012 przy szkoły podsta-
wowej. Organizatorzy przygotowali 4 bloki 
– blok sportowo-rekreacyjny, teatralno-pla-
styczny, pierwszej pomocy przedmedycz-
nej (pokaz OSP i ćwiczenia na fantomie) 
oraz kulinarny. Celem było kształtowanie 
nawyków aktywnego i zdrowego spędza-
nia czasu wolnego, promocja Orlika i klu-
bów sportowych – LKS „Orzeł” Nadarzyn 
i UKS „Tempo” Kostowiec oraz mobilizo-
wanie władz lokalnych i innych organizacji 
pozarządowych do pracy na rzecz środo-
wiska. Współorganizatorami imprezy byli 
– UG w Nadarzynie, Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie oraz OSP, LOK, rady sołeckie 
Kostowca i Urzutu, SP w Kostowcu i rada 
rodziców przy tej szkole.

Piknik zaczął się przedstawieniami teatral-

nymi: dzieci zaprezentowały sztukę pn. Co 
jest najważniejsze na świecie, a rodzice i 
nauczyciele inscenizację wiersza Brzechwy 
Na starganie zachęcającą do spożywania 
owoców i warzyw oraz uwspółcześnioną 
Królewnę Śnieżkę. Również rodzice przygo-
towali blok kulinarny – grill, szwedzki stół 
i gofry. W turnieju piłki nożnej startowały 
„nietypowe” drużyny – odbyły się mecze 
Córki-Mamuśki, Synkowie-Tatusiowie i 
Córki-Synowie (składy 11-osobowe). 40 
osób wzięło udział w zabawie przeprowa-
dzonej przez firmę Gravitan – nauka i szyb-
ki pokaz tańca nowoczesnego oraz zabawa z 
chustą i kolorową piłką. Do strzelania z łuku 
stanęło 60 osób, strzelano także z karabinka. 

Potem był rzut lotką do celu, przeciąga-
nie liny, skoki w workach, plucie grochem. 
Dodatkowe atrakcje to przejażdżki bryczką 
i kucykiem, puszczanie baniek mydlanych, 
malowanie obrazów sprayem, twarzy. Przed 
imprezą rozdano jednolite koszuli, by zbu-
dować klimat integracji. 

Po imprezie zdjęcia z pikniku ozdobiły 
szkolny korytarz, a film odtwarzano na 
lekcjach wychowawczych. Ciekawym roz-
wiązaniem było to, że każdy z uczestni-
ków przystępujący do konkurencji dostawał 
talon, który później brał udział w losowaniu 
drobnych nagród. Za każdy blok pikniku 
odpowiedzialny był szef i jego asystent. 
Niezwykłą aktywność przejawili rodzice, 
którzy np. sfinansowali wykonanie ponad 
250 koszulek z nadrukiem. Cały blok kuli-
narny to także popis rodziców (nie było tak 
powszechnych na innych imprezach firmo-
wych stoisk gastronomicznych).

Pomysłodawcą imprezy był dyrektor 
szkoły Zbigniew Reluga, wieloletni dzia-
łacz LZS a inwencją w doborze konkurencji 
rekreacyjnych popisał się animator ds. spor-
tu Marcin Mlekicki.

Stare Jabłonki to „Mekka” polskich siatka-
rzy plażowych, nic więc dziwnego, że MLKS 
FOTO „Ola” tu postanowił zorganizować 
Dzień sportu z gwiazdami. Klub szkoli prze-
cież młodzież w piłce siatkowej plażowej i 
halowej. W klubie trenuje 70 zawodników 
i zawodniczek – mają spore osiągnięcia. 
Zawodnicy często angażują się w pomoc 
przy organizacji zawodów sportowych dla 
dzieci i młodzieży z Ostródy. 

24 lipca br. podczas Dnia Sportu z 
Gwiazdami odbyły się dwie imprezy – dla 
najmłodszych zabawy sportowe, dla mło-
dzieży turniej mikstów w siatkówce plażowej 
o Puchar Starosty Ostródzkiego. W impre-
zie wzięło udział ok. 250 osób. Najmłodsi 
rzucali lotkami do tarczy, kółkiem na patyk, 

beretem, ścigali się w workach, udawali kel-
nerów, czy strzelali na bramkę. Oprócz tego 
zawodnicy FOTO „Oli” poprowadzili tre-
ning siatkówki, a następnie rozegrali mecz 
pokazowy. Obok boiska, najlepsi kucharze 
w Polsce z Hotelu Anders gotowali w trzech 
kotłach potrawę z kurczaka. Turniej mik-
stów odbył się na plaży miejskiej nad jez. 
Sajmino. Wystartowało 20 par, w tym w jed-
nej z nich starosta ostródzki Włodzimierz 
Brodiuk, czyli walczył o swój puchar... 

Klub finansowo wspomogło starostwo, 
urząd miasta udostępnił boiska, a całą 
obsługę techniczną zapewnili wolontariusze 
z FOTO „Oli”. Były też gwiazdy – Patryk 
Czarnowski (Zaksa Kędzierzyn Koźle), 
Marcin Nowak (Politechnika Warszawska), 
Dariusz Luks (mistrz Polski w plażówce 
i trener „halówki”). Po imprezie do klubu 
zgłosiło się wiele dzieci, które chcą trenować 
siatkówkę. Imprezę zorganizowano po raz 
pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni.

8.

9.

MLKS FOTO „Ola" Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie

LKS „Orzeł" Nadarzyn, woj. mazowieckie

Dzień sportu z gwiazdami

Razem możemy więcej

10. Parafialny Klub Sportowy „Brzózki" Włodawa, woj. lubelskie

Pokoleniowy wielobój sportowy
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Motto imprezy brzmiało – „Zabawa i 
ruch to zdrowy duch”. Organizatorzy chcie-
li przede wszystkim pokazać jak ważny 
jest ruch, jak korzystnie wpływa na nasz 
organizm, i że może być świetną zaba-
wą. Piknik był dwudniowy (14-15 września 
br.), a zaczęto go nietypowo – prelekcją 
dla dzieci i młodzieży na temat uzależ-

nień. Poprowadził go Stanisław Knapik, 
członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – starł się odpo-

wiedzieć na pytanie dlaczego młodzież 
sięga po alkohol, narkotyki i dopalacze. 
Opowiadał o sobie i swoich kolegach, którzy 
borykali się ze stosowaniem używek. 

Oficjalne rozpoczęcie zawodów odbyło 
się w Parku Lipińskim, a otworzył je wójt 
Czesław Rakoczy. W zawodach sportowych 
wzięli udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad gimnazjal-
nych z powiatu gorlickiego. Pierwszy dzień 
zdominowały konkurencje lekkoatletyczne 
– biegi krótkie, przełajowe, sztafety, wielobój 
atletyczny. Atrakcją było spotkanie z byłym 
zawodnikiem ULKS Lipinki Dominikiem 
Bochenkiem, obecnie reprezentantem 
Zawiszy Bydgoszcz. Tu zaczął swoją przy-
godę ze sportem, specjalizuje się w biegu 

na 110 m ppł., a jego największy sukces to 
złoty medal na Światowych Wojskowych 
Igrzyskach w Rio de Janeiro, które odby-
ły się w tym roku. Rozmowa z mistrzem 
zagrzała młodych sportowców do walki i 
zdrowej rywalizacji. 

W drugim dniu odbył się turniej piłki 
ręcznej dziewcząt i chłopców. Tym razem 
gościem specjalnym był trener olimpijczy-
ków z Monachium Stanisław Majorek. 
Następną imprezą były zawody strzeleckie 
– strzelano do tarczy z wiatrówek. Ta dys-
cyplina cieszyła się niesamowitym zaintere-
sowaniem. Nikogo nie trzeba było zachęcać 
– wszyscy chcieli sprawdzić czy mają sokole 
oko. Po dekoracji z zawodnikami spotkała 
się Jolanta Wójcik, która podzieliła się swo-
imi wrażeniami z udziału na IO w Pekinie w 
sztafecie 4x400 m.

W pikniku wzięło udział 450 zawodników 
oraz ok. 1000 widzów. Pomysłodawcami pik-
niku był trener Tomasz Świerzowski i Anna 
Wojna. Korzystali z pomocy Urzędu Gminy, 
GCK, Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Koła Funkcjonariuszy i 
Sympatyków Straży Granicznej „Granica” 
w Gorlicach. 

 Na sportowe lato organizatorzy przygo-
towali turniej piłki nożnej o puchar wójta, 
młodzieżowy wyścig kolarski Tour de 
Hucina, i blok rekreacyjny – żonglowanie 
piłką, wyścig w workach, rodzinny tor prze-
szkód, rowerowy tor przeszkód, rodzinne 

przeciąganie liny, slalom między nogami 
rodzica, obieranie ziemniaków na czas, kon-
kurs wiedzy na temat szkodliwości palenia 
papierosów. Impreza odbyła się 14 sierpnia 
br. na stadionie sportowym w Hucinie i na 
terenie gminy Niwiska. W zawodach uczest-

stycznej w Okunince przez cały sezon ją 
reklamował. Jej głównym celem była pro-
mocja aktywności sportowej osób w róż-
nym wieku, promocja turystyczna regionu 
oraz uczczenie 65-lecia LZS. Do współ-
pracy zaproszono wiele lokalnych stowa-
rzyszeń i organizacji pozarządowych. 
Zaproszono także zaprzyjaźnione samorzą-
dy z Brześcia na Białorusi i Lubomla na 
Ukrainie. Głównego wsparcia finansowe-
go udzielił Urząd Gminy we Włodawie 
i Starostwo Powiatowe we Włodawie. W 
przygotowaniu imprezy pomagały także 
inne ogni wa LZS – LZS „Pocisk” Orchówek 
i LZS „Omega” Okuninka, które odpowie-

dzialne były za przygotowanie obiektów 
sportowych i obsługę techniczną impre-
zy. Pozyskano także kilku sponsorów pry-
watnych. Imprezie towarzyszyły występy 
zespołów folklorystycznych, swoje wyroby 
prezentowali twórcy ludowi (wikliniarze, 
rzeźbiarze, malarze, poeci). 

Odbyły się turnieje piłki plażowej, koszy-
kówki 3-osobowej, piłki nożnej seniorów 
i trampkarzy, rodzinny turniej unihokeja 
(ojciec, matka, dziecko), regaty żeglarskie 
na Jeziorze Białym, wyścig kolarski kobiet 
i mężczyzn, turniej siatko-nogi, piłki błot-
nej, rzut lotką, wyścig tunel, rzuty ringo, 
żonglerka piłką dla dzieci do lat 15, bieg 

w półpętach, wyścig na szczudłach, kon-
kurs drwali dla OSP, rzut beretem sołtysa 
wsi Ochrówek dla członków stowarzyszeń i 
strzelanie z łuku. Imprezę zakończył koncert 
zespołu Tranz i zabawa taneczna. 

Imprez tak się spodobała, że wejdzie na 
stałe do kalendarza imprez sportowo-kultu-
ralnych w gminie Włodawa.

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

Pokoleniowy wielobój sportowy

11. ULKS Lipinki, woj. małopolskie

Zabawa i ruch to zdrowy duch

12.  LKS „Hucina" Hucina-Staszówka, woj. podkarpackie

Obieranie ziemniaków też może wzbudzać emocje
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W 1996 roku radni Reńskiej Wsi ustano-
wili herb gminy i od tego roku obchodzone 
jest Święto Herbowe. W dniach 9-10 lipca br. 
święto odbyło się pod nazwą „Polsko- Czeski 
Festiwal Sportowo-Artystyczny z okazji 
10-lecia Partnerstwa Reńska Wieś- Andelska 
Hora”. Na realizację imprezy gmina pozy-
skała środki z funduszy UE. Za dwie impre-
zy sportowe odpowiadało LZS „Naprzód” 
Długomiłowice. Międzynarodowy Turniej 
Piłkarski odbył się 9 lipca na trzech boiskach 
piłkarskich (w Długomiłowicach, Reńskiej 
Wsi i Mechnicy) w 6 kategoriach wieko-
wych (tylko jedna seniorska), wzięło w nim 
udział 250 zawodników, w tym 50 z Czech. 
W sumie startowało 25 drużyn. Turniej 
miał świetną oprawę i wielu kibiców – nic 
dziwnego. Jest tu kilka klubów sportowych z 
długą tradycją, a najpopularniejsza jest piłka 
nożna – 9 ogniw LZS i LKS w gminie ma aż 
19 drużyn piłkarskich. Najstarszy jest LKS 
Śląsk Reńska Wieś, który obchodzi w tym 

roku 100-lecie swojego istnienia! Tak, tak, 
taką tradycję ma ten LKS. Początki klubu 
sięgają 1911 roku, kiedy to z inicjatywy 
Konstantina Kasiga zostaje założony pierw-
szy klub piłkarski pod nazwą Sport und 
Spielverein Reinschdorf. W 1931 roku klub 
awansował nawet do III ligi niemieckiej. Po 
wojnie już w 1945 reaktywowano go.

LZS „Naprzód” Długomiłowice istnieje 

od 1950 roku. Drużyna seniorów gra w B 
klasie, juniorów w A klasie, mają jeszcze 
drużyny orlików i trampkarzy.

Tego samego dnia odbył się IV Bieg 
Herbowy. Trasa wiodła ścieżką wokół 
malowniczego jeziora Dębowa. Startowało 
ok. 250 zawodników w 17 kategoriach 
wiekowych. Dodatkowo 40 zawodników 
wystartowało w nordic walking. Osobno 

ścigali się zaproszeni goście, czyli Czesi (50 
osób). Zawody zakończyła wspólna biesiada 
nad jeziorem. 

Cieszy, że lokalne władze chcą część pie-
niędzy z funduszy europejskich przeznaczać 
na imprezy sportowe.

Impreza odbyła się 15 maja br. i obej-
mowała III Turniej Tenisa Stołowego 

pn. „Żyjmy dłużej”, II Turniej Piłkarski dla 
Gimnazjalistów oraz Konkurs Plastyczny 
„Ja i mój wymarzony plac zabaw” (w ramach 
konkursu firmy Nivea). Organizatorów 
wsparło Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Bielinach oraz UKS Bieliny. W kon-

kursie plastycznym uczestniczyli ucznio-
wie szkoły podstawowej w Lechowie, w 
turnieju piłkarskim gimnazjaliści z Bielin, 
turniej ping-ponga był otwarty dla wszyst-
kich. W zawodach uczestniczyło 180 osób, 
a kibicowało ok. 120. Sponsorzy dla wielu 
startujących ufundowali drobne nagrody. 
Wykorzystano dwa obiekty sportowe wybu-
dowane w ramach projektu Orlik 2012 w 
Lechowie i Bielinach oraz salę gimnastyczną 
SP w Lechowie (tenis stołowy). Zadbano 
także o część artystyczną, wystąpiły zespoły 
Karmel i Jedność, odbył się też pokaz capo-
eiry. Warto podkreślić, że była to jedna z 
najtaniej zorganizowanych imprez sporto-
wych – jej koszt to zaledwie nieco ponad 1 
tys. złotych. Jak zwykle, nie doliczono pracy 
działaczy i wolontariuszy, bo jeszcze się tego 
nie nauczyliśmy robić – stąd pewnie mówi 
się o braku istnienia wolontariatu sportowe-
go w Polsce.

niczyły 334 osoby, licznie przybyła publicz-
ność ok. 320 osób. Imprezę obsługiwało 
50 osób. Współorganizatorem był Urząd 

Gminy w Niwiskach, który zakupił nagrody, 
zapewnił sprzęt nagłaśniający oraz wsparcie 
organizacyjne. Wiele prac wykonały inne 
organizacje pozarządowe: KGW – posiłki i 
napoje, LGD Lasovia – ulotki, plakaty i ich 
kolportaż, Stowarzyszenie Wieś Przyjazna 
Dzieciom – pomoc rzeczowa i osobowa, 
kilku firm udzieliło wsparcia finansowego. 
Była to pierwsza na taką skalę impreza zor-
ganizowana przez ten klub. Pokazano, że jak 
się ma pomysł i determinację w działaniu to 
można wraz i innymi organizacjami poza-
rządowymi przygotować i przeprowadzić 
całkiem fajną imprezę.

13. LZS „Naprzód” Długomiłowice, woj. opolskie

Być dumnym z herbu i ...

14.  LZS Lechów, woj. świętokrzyskie

Sportowa majówka
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Biegi przełajowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
mają w Dobrej ugruntowaną tradycję. Tegoroczne odbyły się 
27 września na stadionie miejskim. W biegach uczestniczyło 9 
szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów z 11 miejscowości (m.in.: 
Wolin, Dobrzany, Łobez, Marianowo, Recz, Resko). Biegów było 
osiemnaście, startowało około 530 uczniów. Głównym celem była 
popularyzacja biegów i szukanie talentów sportowych. Trasy zabez-
pieczała OSP i Policja. Powiat Łobeski sfinansował zakup nagród, 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie zakup meda-
li, LZS w Szczecinie zakup pucharów, posiłek dla dzieci Gminna 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Byli także sponsorzy prywatni, którzy zaoferowali napoje i pieczy-
wo. Koszt imprezy wyniósł tylko 3 tysiące złotych.

To święto rowerowe w Kórniku (Wielki Festyn dla Dzieci i kryte-
rium uliczne dla nieco starszych) trwa tylko 6 godzin, ale przyciąga 
mnóstwo uczestników i kibiców. Tegoroczna impreza odbyła się 5 
września w centrum miasta – pętle mają 800 m dla dzieci i 1250 dla 
pozostałych uczestników wyścigu. W tym roku wystartowało ich 
377. Najmłodsza była Joanna Marczak z Kotlina – niespełna 2 lata, 
a najstarszy Bolesław Socha z Prusinowa – 71 lat. Startowali młodzi 
zawodnicy z 28 klubów z całej Polski. Pula nagród wyniosła 9200 
zł. Rozlosowano także rower górki ufundowany przez sponsora. Na 
zakończenie wszyscy – zawodnicy i mieszkańcy Kórnika bawili się 
na festynie. Współorganizatorami imprezy byli – Gmina Kórnik, 
firma Limaro, OSiR w Kórniku, WZKol., Wielkopolskie Zrzeszenie 
LZS oraz hotel Rodan.

Bujny to taka nieduża „sportowa" miej-
scowość na mapie woj. łódzkiego. Działa tu 
znany w środowisku LZS klub – LUKS Gryf 
Bujny, specjalizujący się w podnoszeniu 
ciężarów. Nie przypadkowo więc, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej 
postanowiło zorganizować festyn na obiek-
tach sportowych Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Bujnach. W ostatnich latach, jak piszą orga-
nizatorzy, nawet na wsi gnie tradycja wspól-
nej zabawy wszystkich mieszkańców wsi. 
Ludzie siedzą w wolnym czasie przed tele-

wizorem i komputerem, aktywność fizyczna 
nie jest w modzie. Wyciągnąć ich może z 
domu jedynie atrakcyjna i dobrze przygoto-
wana impreza. 

Na festynie atrakcje były dla każdego. Dla 
dzieci przygotowano trampoliny, zjeżdżal-
nie, zorganizowano przejażdżki quadami, 
rodzinne rowerki oraz plac zabaw, dla mło-
dzieży turniej piłki nożnej i koszykówki, dla 
rodzin szereg konkurencji sportowo-rekre-
acyjnych, dla wszystkich – konkurs siłacza, 
tenisa stołowego na „robo pongu”. Były też 
pokazy samoobrony, podnoszenia ciężarów 

oraz występy zespołu muzycznego. 
W przygotowaniach imprezy, która odby-

ła się 25 września br. brali udział członkowie 
GZ LZS, nauczyciele wf z ZSR CKP Bujny, 
lokalni sportowcy i zaprzyjaźnione organi-
zacje i instytucje, które jako wkład wniosły: 
środki finansowe, własna pracę, doświad-
czenie i sprzęt sportowy – WZ LZS w Łodzi, 
PZ LZS w Piotrkowie Trybunalskim, LUKS 
Gryf Bujny i ZSR CKP w Bujnach. Hasło 
imprezy brzmiało – „Na sportowo – zawsze 
zdrowo”. Na płycie boiska w Bujnach zjawiło 
się ok. 600 osób.

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

15. Gminne Zrzeszenie LZS Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie

Pożegnanie lata w Bujnach

16. UKS „Jedynka" Kórnik, woj. wielkopolskie

Rower – mój najlepszy przyjaciel

17.  UKS „ARBOD" Dobra, woj. zachodniopomorskie

Szukamy sportowych talentów
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W dwudniowym pikniku (2-3 lipca br.) wzięło udział ok. 350 
osób (120 dzieci, 80 młodzież, dorośli około 120 osób i 30 organi-
zatorów). Konkurs rzutów wolnych za 3 punkty odbył się na boisku 
Orlik 2012, podobnie jak turniej streetballa, tu też grali amatorzy 
w piłkę nożną, natomiast turniej siatkówki plażowej o puchar 
burmistrza zorganizowano na terenie Kazimierskiego Ośrodka 
Sportowego. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i 
dyplomy. Zakończono imprezę występami artystycznymi w amfite-
atrze w Parku Miejskim. Współorganizatorami byli m.in.: UMiG w 
Kazimierzy Wielkiej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (rozdano setki broszur) oraz animator Orlika 2012 
przy SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej.

15 września br. UKS „Orkan” 
zorganizował na stadionie 
Zespołu Szkół Rolniczych w 
Środzie Wlkp. zawody lekko-
atletyczne dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu powia-
tu średzkiego. Zawodnicy, a 
było ich 250, uczestniczyli w 
biegach (najdłuższy 600 m 
dziewczęta i 1000 m chłopcy), 

skoku w dal, skoku wzwyż, 
oraz wykonywali rzut piłecz-
ką palantową. Zawody wspar-
li organizacyjnie i finansowo: 
Starostwo Powiatowe, WZ LZS 
w Poznaniu, Powiatowy Szkolny 
Ośrodek Sportowo-Turystyczny 
oraz Zespół Szkół Rolniczych. 
Gośćmi specjalnymi byli olim-
pijczycy – Tadeusz Kulczycki 
(Monachium 1972, 400 m 
ppł.), Ireneusz Golda (Moskwa 
1980, rzut młotem) i Rafał 
Wieruszewski (Ateny 2004 i 
Pekin 2008, 400 m).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, to 
piękne położone miejsce w Puszczy Sandomierskiej, które od lat 
przyciąga turystów i miłośników szachów. Turniej w Rudniku (4-12 
lipiec br.) odbył się po raz 22. Jest to jedna z największych imprez 
szachowych w woj. podkarpackim. Turniejowi towarzyszyło sze-
reg imprez dodatkowych – błyskawiczny turniej szachowy, piłki 
nożnej, koszykówki, piłki plażowej, tenisa stołowego i ziemnego. 
Organizatorzy przygotowali też inne atrakcje – wyjazd na basen 
w Nowej Sarzynie, wycieczkę do centrum Wikliniarstwa, Młyna 
–Kaszarni, konkurs plastyczny, wybór Miss turnieju. W turnieju 
szachowym uczestniczyło 148 zawodników z 27 klubów, w tym 128 
to dzieci i młodzież. Dla sześciu zawodników z pierwszych miejsc 
w 3 grupach ufundowano nagrody pieniężne, dla czwartej grupy 
były nagrody rzeczowe. Nagrody przygotowano też dla różnych 
naj... np. najmłodszy i najstarszy, itp. Każdy z opiekunów otrzy-
mał wiklinowe kosze. Uczestnicy turnieju mile spędzali tu czas. 
Współorganizatorami turnieju byli: Urząd Gminy i Miasta Rudnik, 
MOSiR, Starostwo Powiatowe w Nisku oraz sponsorzy.

Bieg Stolemów to impre-
za, która stale poszerza zasięg 
swojego oddziaływania – z 
biegu lokalnego zaczęła prze-
kształcać się w bieg regional-
ny obejmujący całe Kaszuby. 
Adresowana jest głównie 
do młodzieży z obszarów 
wiejskich i popegeerow-
skich. Odbyła się po raz 24. 
Przeprowadzono 19 biegów 
w różnych kategoriach wieko-
wych. Otwarty Bieg Uliczny 
dla wszystkich chętnych, peł-
noletnich zorganizowano na 
koronie zbiornika żarnowieckiego. We wszystkich biegach starto-
wało 260 zawodników i zawodniczek. Współorganizatorami byli: 
Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu, Urząd Gminy w Gniewinie 
i Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, wsparcia finanso-
wego udzieliło Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku. Impreza odbyła się 7 maja br. Zawody 
przeprowadzono przy licznym udziale wolontariuszy i działa-
czy sportowych z gminy. I jeszcze wyjaśnienie – dlaczego bieg 
Stolemów? Stolemy to olbrzymy, które według legendy, zamiesz-
kiwały ten region, i w przeciwieństwie do swoich skandynawskich 
odpowiedników trolli – nie były głupie, brzydkie i złośliwe.

18. Kazimierski Ośrodek Sportowy, Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie

Trzeźwo – Zdrowo – na Sportowo

19.

21.

KS „Stolem" Gniewino, woj. pomorskie

MKS „Orzeł" Rudnik n/Sanem, woj. podkarpackie

XXIV Bieg Stolemów

Skoczkiem po szachownicy

20.  UKS „Orkan" Środa Wlkp., woj. wielkopolskie

Szybciej, wyżej, dalej...
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Dwa lata temu w kilku miastach północ-
nej Polski odbył się Puchar Miast z bardzo 
nietypowymi konkurencjami– zwyciężyła 
wtedy drużyna z Bartoszyc (wygrali 100 
tys. złotych!), na jej czele stał obecny pre-
zes stowarzyszenia Jan Korzeniowski, który 
podobny konkurs postanowił zorganizować 
na swoim podwórku, oczywiście nie w sen-
sie dosłownym.

Turniej odbył się 30 lipca br. w 
Kinkajmach. Wzięły w nim udział drużyny 
16 miejscowych sołectw (po 5 zawodni-
ków minimum). Start w turnieju wymagał 
wcześniejszych przygotowań – uczestnicy 
musieli zadbać o kondycję fizyczną, bo kon-

kurencje, które miały tajemnicze nazwy – 
cyrkiel, wieża, strażak, dżdżownica i lektyka 
– były dość trudne. O pomoc organizacyjną 
(użyczenie boiska, zabezpieczenie udziału 
OSP, bariery zabezpieczające, itp.) poprosili 
starostwo, burmistrza i zarząd miasta, wójta 
gminy i Nadleśnictwo w Bartoszycach. 
Gmina ufundowała trzy puchary, a staro-
stwo i miasto nagrody i fanty na Konkurs 

Darczyńców. Dodatkową atrakcją był pik-
nik przygotowany przez KGW. Nagroda dla 
zwycięzców wyniosła 3 tys. zł., za drugie 
miejsce 1,5 tys., trzecie – 1 tys. (ale uwaga, 
były to czeki, za które stowarzyszenie kupi-
ło wybraną nagrodę rzeczową). Zawodnicy 
musieli się wykazać siłą, odwagą i umiejęt-
nością współpracy. Organizatorzy przygoto-
wali też wiele konkursów dla dzieci.

Najważniejszym celem festynu, zor-
ganizowanego 23 września br. na obiek-
tach sportowych przy Zespole Szkół w 
Bakałarzewie, była integracja dzieci i osób 
niepełnosprawnych oraz poprawa ich kon-
dycji fizycznej. Wzięli w nim udział ucznio-
wie szkół podstawowych oraz osoby prze-
bywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
z Sejn, Olecka i Lipniaka. Festyn zorgani-
zował UKS i Zespół Szkół w Bakałarzewie. 
Pomoc organizacyjną i finansową otrzymali 
od urząd gminy, lokalnych sponsorów i 
RG Z LZS w Bakałarzewie. Zbudowano tu 
niedawno piękne boisko Orlik 2012, chcieli 

więc zachęcić dzieci i młodzież do pozalek-
cyjnych zajęć sportowych. Szukano także 
młodych talentów sportowych. 

Odbył się turniej piłki nożnej, oraz kon-
kurencje rekreacyjne (m.in.: rzuty indywi-
dualne do kosza, bieg sprinterski, rzut piłką 
lekarską, bieg slalomem, skok w dal z miej-
sca). Obsługą poszczególnych stanowisk 

sportowych zajęli się przeszkoleni przez 
fundację „Pryzmat” wolontariusze z ZS w 
Bakałarzewie i wykwalifikowani instruk-
torzy. W festynie wzięło udział ponad 
200 osób, w tym 53 z WTZ i Ośrodków 
Wsparcia. Uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a drużyny puchary. Potem było wspólne 
biesiadowanie przy ognisku.

Organizatorem zawodów sportowych, na 
które składały się biegi na różnych dystan-
sach, skok w dal, rzut piłeczką palantową, 
pchnięcie kulą, rzut lotką do tarczy i prze-
ciąganie liny był LUKS „Tomasovia” oraz 
Powiatowe Zrzeszenie LZS i Gimnazjum 
Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Impreza 
adresowana był do uczniów szkół pod-
stawowych. Korzystano także z pomocy 
Rady Powiatu, Rady Miejskiej, Starostwa 
Powiatowego, Miejskiej Rady Sportu i licz-
nych sponsorów. Celem była popularyzacja 

imprez sportowych na „Orliku”, wyszuki-
wanie sportowych talentów do dalszego 
szkolenia w klubie oraz uczczenie 65-lecia 
LZS. Zawody rozegrano 16 czerwca br. na 
obiektach sportowych Gimnazjum Nr 1, a 
wzięło w nich udział 217 uczniów z 5 szkół 

(2 z Tomaszowa Lub., po jednej z miejsco-
wości Rachanie, Jarczowa, Ulowa). Tego 
dnia miejscowy „Orlik” zapełnił się tłumem 
dzieci i młodzieży, oby jak najczęściej z 
niego korzystali, a sportowe talenty trafiały 
do miejscowego klubu.

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

22. LUKS Bakałarzewo, woj. podlaskie

Festyn integracyjny „Bez barier”

23. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Gminy Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

HERCUS CUP

24. LUKS „Tomasovia” Tomaszów Lub., woj. lubelskie

Z „Orlika” na stadiony świata
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Poza klubem organizato-
rami pikniku sportowo-ro-
dzinnego byli m.in.: miej-
scowy urząd gminy, GOK, 
SP, Rada Rodziców, OSP, SP 
ZOZ, lokalni przedsiębiorcy i darczyńcy oraz ZP LZS w Radomsku. 
Głównym celem było kształtowanie nawyków zdrowego trybu 
życia, bowiem aktywność ruchowa i dobre zagospodarowanie czasu 
wolnego zapobiega „wchodzeniu” dzieci i młodzieży, w różnego 
rodzaju uzależnienia. Ważna była też integracja dzieci i rodziców. 
Piknik odbył się 14 sierpnia br. na boisku sportowym w Gidlach, 
a na program składał się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców 
o puchar Wójta Gminy Gidle, w którym startowało 17 drużyn. 
Rozegrano mecz dziewczęta kontra rodzice (wynik 3:2). Można 
było zmierzyć swoje siły grając w siatkówkę i ringo, przejechać 
rowerowy tor przeszkód, pobiegać, wziąć udział w zajęciach pla-
stycznych, dla najmłodszych był dmuchany zamek i trampolina. 
Potem czas umilała orkiestra dęta i występ dzieci przygotowany 
przez GOK. Dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych, 
cieszył się pokaz OSP (najbardziej zabawa w pianie gaśniczej). Na 
piknik przybyli mieszkańcy Gidl, Radomska, Kołomnic i Żytna. 
Impreza ta to autorski projekt prezesa klubu Janusza Pachulskiego. 
To także kolejna impreza w tym konkursie, której koszt zamknął 
się kwotą nieco ponad 1 tysiąc złotych. Wszyscy organizatorzy, 
sędziowie, opieka medyczna i prowadzący konkursy pracowali na 
zasadzie wolontariatu.

II Międzynarodowy Kresowy 
Festiwal Szachowy „Sokółka 
2011” odbył się w dniach od 
3 do 8 lipca br. Współudział 
w turnieju miały miejscowe 
instytucje: Sokólski Ośrodek 
Kultury, Sokólski Fundusz 
Lokalny, Urzędu Miasta i 
Gminy, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zarząd 
Powiatowy LZS. Patronat 
nad festiwalem sprawował 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Sokółka. W trzech grupach 
turniejowych rywalizowało 38 
zawodników z 9 klubów szachowych. Najmłodsi miłośnicy królew-
skiej gry (Agata Antosik, Agata Pużuk i Marcin Dolata) mieli po 
7 lat. Gospodarze zadbali także o zagospodarowanie czasu wolnego 
uczestników. Zaprosili ich na wycieczki do Uroczyska Poczopek i 
wsi Kruszyniany. Zwieńczeniem wycieczki, której nie przeszkodził 
nawet ulewny deszcz, było ognisko z pieczonymi kiełbaskami. 
Zadaniem głównym projektu była popularyzacja szachów w gminie, 
umożliwienie uczestnikom podnoszenia umiejętności szachowych, 
oraz zdobycie kategorii szachowych. Zadbano o rozpropagowanie 
festiwalu na stronach internetowych i lokalnej prasie.

Bieg odbył się 24 września br. Organizatorzy planowali udział 
około 500 osób. Frekwencja była o wiele większa. Startowało 687 
uczniów z 19 szkół podstawowych i 10 gimnazjów powiatu tuchol-
skiego. Tak wysoka frekwencja to z jednej strony duże zaangażowa-
nie nauczycieli wf, z drugiej dobra promocja. Imprezę obsługiwało 
20 organizatorów i 8 wolontariuszy, którzy pracowali głównie w 
sekretariacie zawodów. Dla zwycięzców w poszczególnych biegach 
przygotowano okolicznościowe medale i dyplomy oraz upominki 
rzeczowe, ufundowane przez miejscowych sponsorów. Dzieci otrzy-
mały również posiłek, napoje i długopisy. Współorganizatorami 
imprezy byli: Urząd Miejski w Tucholi, miejscowy OSiR oraz 
Starostwo Powiatowe w Tucholi. Imprezę dofinansowało też MSiT. LKS „Pasjonat” Dankowice na swoich obiektach sportowych zor-

ganizował 30 lipca br. Sportowe Święto Pasjonatów. Jest to impreza, 
która od 1987 roku odbywa się co roku pod koniec lipca. W ramach 
imprezy zorganizowano: turniej mini piłki nożnej, siatkówki plażo-
wej, tenisa ziemnego, bieg przełajowy i rajd rowerowy. Zaproszenie 
skierowano do mieszkańców gmin Wilamowice i Bestwina (10 
sołectw). Imprezę sponsorował UG w Wilamowicach, Rada Sołecka 
w Dankowicach oraz prywatne firmy i osoby. W turnieju piłkarskim 
startowało ok. 150 zawodników (dwie grupy turniejowe 10-14 lat 
i 15-18 lat), w turnieju siatkówki plażowej wystartowało 6 drużyn 
czteroosobowych – wiek do 18 lat, 16 zawodników zgromadził 
turniej tenisa ziemnego. Bieg przełajowy przeprowadzono w dwóch 
kategoriach do lat 14 i 15-18. Startowało 52 zawodników. Dużym 
powodzeniem cieszył się rajd rowerowy – trasa wynosiła ok. 15 km, 
startowało 120 osób (8 grup po 15 osób każda). Rajd miał charakter 
rodzinny, nie prowadzono żadnej klasyfikacji. Po wręczeniu nagród 
i podsumowaniu sportowych wyników rozpoczęła się zabawa.

25. UKS „Watra" Gidle, woj. łódzkie

Moda na sportowe pikniki

26.

28.

LUKS „Orient Sokółka", Sokółka, woj. podlaskie

LKS „Pasjonat" Dankowice, woj. śląskie

Kresowe szachy

Święto pasjonatów

27. MLKS „Tucholanka" Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie

XXIX Bieg Borowiaka



w y d a n i e  s p e c j a l n e  –  l i s t o p a d  2 0 1 114

Wyścig „Szlakami Jury” nosi im. Gen. Jerzego Ziętka i odbywa 
się pod patronatem marszałka woj. śląskiego. W wyścigu startują 
juniorzy młodsi i juniorzy. Imprezę dofinansowuje MSiT. 

Wyścig odbył się w dniach 20-22 maja br. Miał trzy etapy. 
Współorganizatorami byli: MGLKS „Olimpijczyk” Szczekociny, 
gminy Włodowice i Irządze, UGiM Szczekociny oraz Śląskie 
Zrzeszenie LZS. Trasa wyścigu przebiegała przez tereny wyżej 
wymienionych gmin. Organizatorzy zadbali o nagrody pieniężne, 
puchary i dyplomy. Startowało 46 juniorów i 52 juniorów młod-
szych. Odbył się także bieg i wyścig charytatywny VIP-ów oraz 
wyścigi dla dzieci. Na rowery wsiadł każdy kto chciał, a emocji i 
dobrej zabawy było od liku. Był to już 24. Turniej Rad Sołeckich gminy Oława. Jego orga-

nizatorami byli: Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Oławie, 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Oławie oraz Wójt 
Gminy Oława. Zawody odbyły się na obiekcie sportowym im. 
B. Malinowskiego w Bystrzycy 17 lipca br. O punkty dla swoich 
sołectw walczyli zarówno dorośli jak i dzieci. Do zawodów przy-
stąpiły 22 sołectwa – 265 zawodników, w tym 58 kobiet. Rozegrano 
11 konkurencji, m.in. turniej piłki siatkowej, strzelanie z wiatrówki, 
utrzymywanie koła wozu na czas, przeciąganie liny, rzuty piłką do 
kosza i lotką do tarczy, a także biegi kobiet i mężczyzn na 100 m. 
Obsługiwało imprezę 45 osób, a zmagania zawodników oglądało ok. 
120 kibiców. Oczywiście, najwięcej emocji wzbudzało przeciąganie 
liny i pojedynek mocarz, czyli zawodników podnoszących koło 
wozu.

Piaseczyński klub to znana marka w środowisku kolarskim, od 
lat propagują ten sport. Tym razem postanowili zorganizować 

rodzinny rajd rowerowy. Współorganizatorami rajdu, który odbył 
się w dniach 30 lipca – 1 sierpnia br. byli: UMiG w Piasecznie, 
urzędy gmin Łąck i Szczawin Kościelny. Impreza otrzymała także 
dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorom przy-
świecały następujące cele – popularyzacji turystyki rowerowej, 
poznanie historii Polski, mazowieckiej przyrody i integracja w gru-
pie. Przejechano prawie 210 km (Zdwórz, Sromów, Baranów). W 
rajdzie uczestniczyło 45 osób, w tym 24 dzieci i młodzieży.

Współorganizatorami międzynaro-
dowego turnieju piłki nożnej kobiet był 
Opolski Związek Piłki Nożnej i Urząd 
Gminy w Głogówku. Zawody odbyły 
się 13 sierpnia br na stadionie miej-
skim w Głogówku. Zorganizowano 
go w dwóch kategoriach wiekowych 
– seniorki i młodziczki rocznik 1998 i 
młodsze. W turnieju seniorek uczest-
niczyło 8 drużyn, w turnieju młodzi-
czek 4 drużyny. Celem była m.in.: popularyzacja piłki nożnej kobiet, 
podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek.

 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Setki imprez sportowych, ogrom emocji

29. M-GLKS „Błękitni" Koziegłowy, woj. śląskie

Wyścig „Szlakami Jury"

30. Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Oławie, woj. dolnośląskie

Turniej rad sołeckich

31. LUKS „Trójka" Piaseczno, woj. mazowieckie

Rodziny na rowerach

32. LKS „Rolnik" Biedrzychowice, woj. opolskie

A moja dziewczyna piłkę kopie...
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Organizatorami mistrzostw byli: Ma zo-
wieckie Zrzeszenie LZS, Urząd Mar szał-
kowski Woj. Mazowieckiego, Urząd Miasta 
Pruszków i LUKS Trójka Piaseczno. Star-
towali zawodnicy z 8 klubów reprezentu-
jący 5 województw. Mimo, że to koniec 
sezonu, poziom mistrzostw był wysoki. 
Rewelacją byli zawodnicy UKS Jedynka 
Limaro Kórnik, którzy zdobili aż 24 meda-
le (7 złotych, 9 srebrnych, 8 brązowych). 
Ale „dominatorem” pozostała ALKS Stal 
Grudziądz, której zawodnicy zdecydowanie 
wygrali klasyfikację drużynową wśród męż-
czyzn, a kobiety zajęły drugie miejsce – w 
sumie reprezentanci tego klubu zdobyli 18 
złotych, 11 srebrnych i 14 brązowych meda-
li. Gratulujemy.

Świetnie spisały się juniorki młod-
sze z Kórnika – pobiły swoisty rekord. 

Na sześć rozegranych konkurencji młode 
Kórniczanki zdobyły 15 medali, co oznacza, 
że oddały rywalkom zaledwie trzy krążki. 
Potrójnie stawały na podium w konkurencji 
sprintu drużynowego (1. Alicja Ratajczak – 
Wiktoria Żegleń, 2. Nikol Płosaj – Jagoda 
Garczarek i 3. Natalia Radzicka – Diana 
Wiza), sprintu klasycznego (1. Żegleń, 2. 
Ratajczak, 3. Garczarek), oraz w scratchu 
(1. Radzicka, 2. Garczarek, 3. Ratajczak). 
Pozostałe medale to: w wyścigu punktowym 
srebro Radzicka i brąz Płosaj, w keirinie 
złoto Ratajczak i brąz Płosaj, oraz w wyścigu 
drużynowym na 2000 m na dochodzenie, 
gdzie trener Taciak wystawił dwie drużyny 
– złoto Ratajczak, Żegleń, Wiza (rocznik 
1995), srebro Radzicka. Płosaj, Garczarek 
(rocznik 1996).

Największy sukces młodzi zawodni-
cy z Kórnika – Patryk Matuszak, Szymon 
Rozmiarek, Patryk Rajkowski – osiągnęli 
w sprincie drużynowym, zdobywając tytuł 
Mistrza Polski LZS, wygrywając z fawory-
tem ALKS Stal-Ocetix-Iglotex Grudziądz. 

W sumie w Pruszkowie startowało trzy-
nastu zawodników z UKS Jedynka Kórnik 
i każdy z nich przywiózł przynajmniej 
jeden medal. Nie startowała w dodatku 

najlepsza zawodniczka Limaro Katarzyna 
Pawłowska, która 17 października wylaty-
wała na Mistrzostwa Europy seniorów do 
holenderskiego Apeldoorn. 

Na wyróżnienie zasługuje Karolina 
Kardasiewicz (Społem Central Łódź), która 
zdobyła 3 złote medale indywidualnie i 
junior Paweł Madrak (ALKS Stal-Elpa 
Grudziądz) – też 3 złote medale indywi-
dualnie.

W klasyfikacji klubowej wśród kobiet zde-
cydowanie zwyciężył zespół UKS Jedynka 
Limaro Kórnik 158 pkt., przed ALKS Stal-
Ocetix-Iglotex Grudziądz 73 pkt. i Społem 

Central Łódź 34 pkt. Natomiast wśród męż-
czyzn (seniorzy, juniorzy i juniorzy młod-
si) wygrali zawodnicy ALKS Stal-Ocetix-
Iglotex Grudziądz 279 pkt. przed Społem 
Central Łódź 47 pkt., UKS Jedynka Limaro 
Kórnik (tylko 4 juniorów młodszych) zajął 
trzecie miejsce – 43 punkty. W klasyfikacji 
województw wśród kobiet zdecydowanie 
wygrało woj. wielkopolskie przed kujawsko-
pomorskim i łódzkim, natomiast w kon-
kurencjach męskich kujawsko-pomorskie 
przed wielkopolskim i łódzkim.

Mistrzowie Polski LZS

Kobiety Open – wyścig drużynowy 3000 m – 
ALKS Stal-Ocetix-Iglotex Grudziądz
scratch, keirin, sprint – Karolina Karasiewicz – 
Społem Central Łódź
wyścig punktowy – Paulina Guz – LKS „Atom 
Boxmet” Dzierżowniów
Juniorki młodsze
wyścig drużynowy 2000 m, sprint drużynowy – 
UKS Jedynka Limaro Kórnik, scratch – Natalia 
Radzicka, keirin – Alicja Ratajczak, sprint 
– Wiktoria Żegleń – wszystkie UKS Jedynka 
Limaro Kórnik 
wyścig punktowy – Barbara Frąszczak – MLUKS 
„Szperek-Burghard” Antonin
Mężczyźni
Elita – wyścig drużynowy 4000 m, sprint dru-
żynowu – ALKS Stal-Ocetix-Iglotex Grudziądz
scratch – Mateusz Nowaczek, keirin i sprint 
– Krzysztof Maksel, wyścig australijski – 
Dawid Głowacki, wyścig punktowy – Mateusz 
Nowaczek – wszyscy ALKS Stal-Ocetix-Iglotex 
Grudziądz
Juniorzy
wyścig drużynowy 4000 m i sprint drużynowy – 
ALKS Stal-Ocetix-Iglotex Grudziądz 
scratch – Michał Michciński, keirrin i wyścig 
punktowy – Rafał Jeziorski, wyścig australijski – 
Patryk Komisarek – wszyscy ALKS Stal-Ocetix-
Iglotex Grudziądz
sprint – Adrian Opasewicz – Społem Central 
Łódź
Juniorzy młodsi
wyścig drużynowy 3000 m – ALKS Stal-Ocetix-
Iglotex Grudziądz
scratch, keirin, sprint – Paweł Madrak – ALKS 
Stal-Elpa Grudziądz
sprint drużynowy – UKS Jedynka Limaro Kórnik
wyścig punktowy –Mateusz Nowak – GKK 
„Opty” Grodzisk Maz.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
PRUSZKÓW 2011
Pod patronatem Krajowego Zrzeszenia LZS na pruszkowskim torze kolarskim 15-16 października br. odbyły się Mistrzostwa Polski 
LZS w kolarstwie torowym. W zawodach wystartowali juniorzy młodsi, juniorzy i elita, zarówno kobiety jak i mężczyźni.

k o l a r s t w o  t o r o w e

Katarzyna Pawłowska (UKS Jedynka 
Limaro Kórnik) wywalczyła w holen-
derskim Apeldoorn srebrny medal w 
wyścigu punktowym podczas mistrzostw 
Europy elity w kolarstwie torowym. Tytuł 
mistrzyni Europy zdobyła Rosjanką 
Evgena Romaniuta. Druga z reprezentan-
tek Polski Eugenia Bujak (GK Zagłębie 
Sosnowiec) ukończyła zawody na 22. 
miejscu.
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W ceremonii uczestniczyli, między 
innymi, poseł Stanisława Prządka, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosław 
Wojtowicz, starosta siedlecki Zygmunt 
Wielogórski, wiceprezydent Siedlec – 
Anna Sochacka i przewodniczący Rady 
Miasta Siedlce – Piotr Karaś. Ministerstwo 
Sportu i Turystyki reprezentowały Hanna 
Malawska-Sipak i Grażyna Felczak.

Historię 65-lecia Ludowych Zespołów 
Sportowych przypomniał przewodniczący 
Rady Głównej, były wicepremier i minister 
rolnictwa Roman Jagieliński, który pod-
kreśli, że mimo upływu czasu i zmieniają-
cych się warunków polityczno-społecznych  
LZS są nadal najliczniejszą i najpopularniej-

szą organizacją sportową na wsi i w małych 
miasteczkach, coraz śmielej wkraczają też 
do miast. Bardzo podniosła była uroczy-
stość wręczenia Krajowemu Zrzeszeniu 
nowego sztandaru. Stary, który służył nam 
48 lat był już nieco ,,sfatygowany" i wyma-
gał zmian zgodnych ze statutem. Sztandar 
poświęcił ksiądz kanonik Janusz Wolski z 
parafii Św. 

Jest wśród nas wiele osób, które kawał 
swoje życie poświęciły LZS. W Siedlcach 
pięć z nich uhonorowano odznaczenia-
mi. Ale wiele innych otrzymało lub otrzy-
ma  odznaczenia na spotkaniach w woje-
wództwach. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał 
Zygmunt Mularz, woj. podkarpackie, 

Srebrny Krzyż Zasługi Tomasz Paciejewski, 
woj. zachodniopomorskie, Brązowy Krzyż 
Zasługi Jolanta Grząba, woj. mazowieckie. 
Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Sportu” 
otrzymała Józefa Marta Jelonek, woj. mało-
polskie, a Srebrną Odznakę „Za Zasługi dla 
Sportu” Jerzy Kokot, woj. małopolskie. 

Znicz zapaliła sztangistka Marzena 
Karpińska (Znicz Biłgoraj). W imieniu 
zawodników ślubowanie złożył Tomasz 
Szymczak z LZS woj.zachodniopomorskie-

go, w imieniu sędziów Henryk Szyszko – 
sędzia główny turnieju siatkówki. 

Przypomnijmy, że igrzyska w Siedlcach 
odbyły się po raz trzeci – poprzednio zorga-
nizowano tu igrzyska w 1997 (pierwsze) oraz 
X jubileuszowe w 2005 roku. Tegoroczne 
odbyły się w 35. rocznicę powstania naj-
większego klubu na Mazowszu – WLKS 
Siedlce-Iganie Nowe, gospodarza imprezy.

W tym roku igrzyska, głównie ze wzglę-
dów finansowych miały mocno okrojony 
program sportowy. Rywalizowano tylko 
w grach zespołowych i w tych dyscypli-
nach były to jednocześnie Mistrzostwa 
Zrzeszenia LZS, rozegrano także bloki: 
rekreacyjny, turystyczny i integracyjny.

Gry zespołowe

Koszykówka kobiet. Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna MKS Rzeszów (woj. pod-
karpackie), drugie MUKS „Chrobry Basket” 
Głuchołazy (woj. opolskie), a trzecie 
WULKS „Korona” Wschowa (woj. lubu-
skie). Koszykówka mężczyzn. Złoty medal 
zdobyli zawodnicy KS „Spójnia” Stargard 
(woj. zachodniopomorskie), srebro przypa-

dło drużynie MKS „Smyk” Prudnik (woj. 
opolskie), a brąz LZS Staszów (woj. święto-
krzyskie).

Piłka ręczna kobiet. Najlepsze okazały się 
szczypiornistki LUKS „Koliber” Zarzecze 

XIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS
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W dniach 25–27 sierpnia 2011 roku w Siedlcach odbyły się XIV Ogólnopolskie 
Igrzyska LZS. Uroczystość otwarcia miała szczególną oprawę, ponieważ w tym roku 
LZS obchodzą 65. rocznicę  powstania.W igrzyskach wzięło udział około 1200 osób.

Klasyfikacje
Klasyfikacja medalowa
1. Lubelskie – 12
2. Łódzkie – 8
3. Dolnośląskie – 9
4. Mazowieckie – 4
5. Małopolskie – 9
6. Podkarpackie – 4
Klasyfikacja punktowa
1. Łódzkie – 271
2. Dolnośląskie – 268
3. Lubelskie – 260
4. Świętokrzyskie – 255
5. Małopolskie – 235
6. Wielkopolskie – 229
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(woj. podkarpackie), srebro zdobyły zawod-
niczki z MUKS Koźmin Wielkopolski (woj. 
wielkopolskie), brąz przypadł w udziale 
zespołowi z woj. warmińsko-mazurskiego 
LUKS „Orlik” Reszel, czwarte miejsce zaję-
ła drużyna LUKS „Sukces” Komprachcice 
(woj. opolskie). Piłka ręczna mężczyzn. 

Brązowy medal zdobyli młodzi szczypior-
niści ŚKPR-u Świdnica (woj. dolnośląskie). 
Świdniczanie, którzy bronili tytułu sprzed 
roku i dwóch lat, przyjechali do Siedlec w 
bardzo osłabionym i odmłodzonym składzie 
liczącym zaledwie dziewięciu zawodników. 
Mimo to byli zadowoleni. Złoto wywalczyła 
drużyna LUKS Skrzyszów (woj. małopol-
skie), srebro – MKS Jurand Ciechanów (woj. 
mazowieckie), czwarte miejsce zajął zespół 
ZSP Strzałkowo (woj. wielkopolskie).

Siatkówka kobiet. Ze złotego krążka cie-
szył się zespół MKS Świdnica (woj. dol-

nośląskie). Ich najbardziej wymagającymi 
przeciwniczkami okazał się zespół TKS 
„Tomasovia” Tomaszów Lub. (woj. lubel-
skie), który zdobył srebro. Brąz przypadł 
w udziale drużynie LUKS Orkan Września 
(woj. wiekopolskie), a czwarte miejsce zajął 
UKS Tempo Przysucha (woj. mazowieckie). 
Siatkówka mężczyzn. Złoty medal zdobył 
Zespół Szkół Połczyn Zdrój (woj. zachod-
niopomorskie). Srebro wywalczyli zawod-

nicy MULKS MOS Sieradz (woj. łódzkie), 
brąz drużyna LKS Bobowa (woj. małopol-
skie) a czwarte miejsce przypadło w udziale 
UKS Tempo Przysucha (woj. mazowieckie).

Blok turystyczny

Klasyfikację punktową wygrało woj. dol-
nośląskie, przed małopolskim i podlaskim. 
Na blok składały się 4 konkurencje. Marsz 
na orientację wygrała drużyna woj. dol-
nośląskiego w składzie: Natalia Stefaniak, 
Piotr Kodzis, Łukasz Jakubowski i Michał 
Prutis, rowerowy tor przeszkód najlepiej 
przejechał Jan Chmara, woj. lubuskie, 
namiot najszybciej ustawił Jakub Walasik, 
woj. małopolskie (a nie było to proste bo 
wiało strasznie), konkurs wiedzy o woj. 
mazowieckim wygrał Marek Wolski, woj. 
kujawsko-pomorskie.

Blok integracyjny

Reprezentanci woj. wielkopolskiego 
wygrali następujące konkurencje: Maciej 
Bok – 60 m i skok w dal, Agnieszka Janota 
– skok w dal, rzut do kosza, rzut ringo, rzut 
lotką do tarczy, Joanna Robotnikowska – 
rzut piłką lekarską, Maciej Chleboś – rzut 
lotką do tarczy i rzut ringo. Złote medale dla 
woj. łódzkiego zdobyli: Ilona Marosek – 60 
m i tor przeszkód, Anna Nowak i Dorota 
Adamczyk w grze podwójnej w tenisie sto-
łowym, Tomasz Kapelan – rzut do kosza 
i Radosław Kałużny – tor przeszkód. 
Mistrzowie z woj. śląskiego to: Ireneusz 
Kąkol – rzut piłką lekarską, w tenisie stoło-
wym – Katarzyna Janik i Wiesław Stasica 
oraz Grzegorz Pieronek.

W tym roku, po dwóch deszczowych 
igrzyskach w Opolu i Kielcach, towarzyszyła 
nam piękna, słoneczna pogoda. Wiele osób 
jednak twierdziło, że brak wiodących dyscy-
plin, takich jak la, zapasy czy podnoszenie 
ciężarów odebrał igrzyskom uroku, emocji 
i blasku. Ale jak wiecie „krawiec kraje jak 
materii staje".

Za pomoc przy organizacji igrzysk dzię-
kujemy lokalnym władzom samorządowym, 
a gratulacje za perfekcyjne ich przygotowa-
nie, dla wszystkich wolontariuszy i pracow-
ników składamy na ręce Stefana Długosza 
– dyrektora WLKS Siedlce Iganie-Nowe 
i Adama Gabińskiego, przewodniczącego 
Komitetu Organizacyjnego.

Blok rekreacyjny

Na blok rekreacyjny składało się 8 kon-
kurencji. Klasyfikację punktową wygrało 
woj. lubelskie, dla zwycięzców złote krążki 
zdobyli Tomasz Skowroński z Leśniowic 
w podnoszeniu ciężarka o wadze 17,5 kg, 
gmina Zakrzew w przeciąganiu liny kobiet, 
gmina Rachanie w przeciąganiu liny męż-
czyzn oraz w trójboju sprawnościowym 
władz: Wiesław Radzięciak – wójt gminy 

Leśniowice, Robert Sudak z Powiatowego 
Zrzeszenia LZS Biała Podlaska i Tomasz 
Łukasiak z Powiatowego Zrzeszenia LZS 
Ryki. Drugie miejsce zajęło woj. łódzkie, 
dla nich złoto wywalczyli piłkarze, kobiety 
w siatkówce i mężczyźni w koszykówce. 
Trzecie było woj. świętokrzyskie, z jednym 
złotym medalem w siatkówce plażowej męż-
czyzn. Pozostałe konkurencje wygrali: piłka 
nożna kobiet – woj. śląskie, koszykówka 
kobiet – woj. wielkopolskie, siatkówka męż-
czyzn – woj. mazowieckie LZS Wolanów, 
siatkówka plażowa kobiet i sztafeta spraw-
nościowa – też woj. mazowieckie.

Igrzyska w Siedlcach uzyskały patronat 
polskiej prezydencji w Radzie UE – na 
stadionie było specjalne stoisko informują-
ce o Unii Europejskiej i programie naszej 
prezydencji.
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Pod takim tytułem odbyła się w dniach 
13-14 września konferencja ekspercka zor-
ganizowana w ramach polskiej prezydencji 
Rady UE. W spotkaniu w Warszawie wzięło 
udział ponad 200 uczestników z 22 państw. 

Konferencję otworzył Minister Sportu i 
Turystyki, Adam Giersz. Przedstawił pozy-
cję wolontariatu sportowego w Polsce oraz 
działania, jakie podejmuje nasz kraj oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, aby ułatwić 
jego funkcjonowanie. – Chcemy w drodze 
wymiany dobrych praktyk dowiedzieć się, 
jakie są najlepsze metody zachęcania ludzi do 
wolontariatu. Nie tylko tego akcyjnego, przy 
okazji dużych imprez, ale później przełożenia 
go na ten codzienny w stowarzyszeniach, klu-
bach – podkreślił minister. W sesji otwar-
cia udział wzięła także prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, jako przedstawiciel 
współorganizatora wydarzenia. Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, zaprezentowała naj-
ważniejsze inwestycje sportowe w mieście, 
programy sportowe na rzecz mieszkańców 
Warszawy, oraz imprezy sportowe, które 
stały się podłożem dla rozwijania różnych 
form wolontariatu sportowego w stolicy.

Program konferencji przewidywał trzy 
sesje tematyczne poświęcone wolontaria-
towi akcyjnemu, stałemu oraz szkoleniu 
wolontariuszy. Do udziału w pierwszej 
sesji zaproszeni zostali m.in.: menedżerowie 
wolontariatu na turniej finałowy Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, 
Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012, a 
także osoby odpowiedzialne za koordyna-
cję wolontariatu na EUROBASKET 2011. 
Dyskutowano więc na temat zarządzanie 
wolontariuszami na największych impre-
zach sportowych.

Druga sesja poświęcona była wolonta-
riatowi „stałemu”. Dyskutowano na temat 
pozyskiwania, motywowania i szkolenia 
wolontariuszy angażujących się w działa-
nia lokalnych klubów sportowych. Dobre 
praktyki oraz doświadczenia w rozwijaniu 
wolontariatu stałego przedstawili prelegenci 
z Wielkiej Brytanii oraz z krajach skandy-
nawskich.

Ostatnia sesja dotyczyła szkolenia liderów 
sportu i podnoszenia umiejętności wolon-
tariuszy sportowych. Przedstawiono pro-
gramy szkoleniowe realizowane w Polsce, 
Holandii, Niemczech i Danii. Wszyscy pre-
legenci podkreślali rolę liderów, których 
głównym zadaniem jest zachęcanie i moty-
wowanie wolontariuszy do działalności na 
rzecz klubów sportowych, przy jednocze-
snym uwzględnianiu ich umiejętności i 
zainteresowań. 

Na podstawie prezentacji ekspertów nale-
ży zauważyć, że wolontariat sportowy w róż-

nych krajach jest na zupełnie odmiennym 
etapie rozwoju i różni się stopniem zaawan-
sowania i jakości. Wynika to niewątpliwie 
z wpływu historii, tradycji, doświadczeń 
kulturowych a nawet różnic politycznych. 

Szczególnie w Danii, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii imponująco przedstawia się cały 
system szkolenia wolontariuszy. W krajach 
tych poza młodzieżą, wolontariuszami są 
przede wszystkim osoby po 50. roku życia. 
We wszystkich, także w Polsce wolontariat 
sportowy opiera się na zamiłowaniu do 
sportu i chęci działania na rzecz innych. Jak 
powiedział jeden z prelegentów – Angażując 
wolontariuszy kształtujemy ich poczucie 
odpowiedzialności i wrażliwość społeczną, 
pomagamy dostrzegać pozytywne wartości w 
otaczającym świecie. Przedstawiciel Danii, 
omawiając działalność szkoły stacjonarnej 
dla wolontariuszy podkreślił zaś, że podnosi-
my poczucie ich własnej wartości, pozwalamy 
uwierzyć w siebie, z drugiej strony przygoto-
wujemy „do pracy” profesjonalistów, liderów, 
którzy potrafią pomóc w organizacji każdej 
imprezy.

Konferencji towarzyszyły Dni Wolon-
tariatu Sportowego. W Pawilonie Euro-

Od wolontariusza do lidera sportu

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie.  
Celem wolontariatu jest aktywizowanie społeczeństwa, poprzez tworzenie możliwości pożytecznego działania. Każdy może zgłosić się 
z propozycją zostania wolontariuszem.
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pejskiego Roku Wolontariatu 2011 pod 
Pałacem Kultury i Nauki zorganizowa-
no wiele spotkań, prezentacji, wystaw i 
debat ukazujących różnorodne formy 
aktywności wolontariackiej. I my mie-
liśmy tam swoje stoisko. A wiele się w 
tym pawilonie działo. Po pierwsze, dobre 
praktyki prezentowali m.in.: przedstawiciele 
Olimpiady Specjalne Polska, Ogólnopolskiej 
Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej i 
Polskiego Związku Koszykówki. Szczególne 
wrażenie zrobiła na nas prezentacja bardzo 
energicznych, starszych pań z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Łazach. Zorganizowały 
one pierwszą w Polsce olimpiadę dla osób w 
wieku 50+. W tym roku odbyła się jej trzecia 
edycja. Do walki stanęło w kilku dyscypli-
nach 319 osób z 16 uniwersytetów. 

Ciekawa była konferencja prasowa z 
udziałem ministra Giersza i prof. Anny 
Gizy-Poleszczuk z UW. Minister Giersz 
przyznał, że: ...z wolontariatem jest u nas 
dość trudno. To po części skutek złych 
doświadczeń z przeszłości i skojarzeń z tzw. 

czynami społecznymi. Ktoś kto brał w nich 
udział był uważany za frajera. Chcemy zmie-
nić to podejście. A profesor Anna Giza-
Poleszczuk z UW dodała: Dziś żadna duża 
impreza sportowa nie mogłaby się odbyć 
bez rzeszy pomocników. W Polsce z wolon-
tariatem kojarzą się głównie ludzie młodzi, 
tymczasem w krajach Europy Zachodniej 
zajmują się nim w znacznym stopniu także 
osoby w wieku powyżej 50 lat. Mają one czę-
sto więcej wolnego czasu, a także odpowied-
nią wiedzę. Dzielą się nią, będąc aktywnym 
łatwiej akceptują mijające lata. Wolontariat 
także w sposób niezauważony buduje pewne 
nawyki w społeczeństwie. Doświadczenie na 
przykład udanej współpracy powoduje, że 
ludzie chętniej się organizują. 

Przez dwa dni przez pawilon przewi-
nęło się ok. 1100 osób. Odwiedziło go 
wielu sportowców, m.in.: Irena Szewińska, 
Grażyna Rabsztyn, Robert Korzeniowski, 
Szymon Kołecki, Paweł Nastula, Ryszard 
Szurkowski, Robert Sycz, Andrzej Supron, 
Jacek Wszoła, Dariusz Goździak i Kajetan 
Broniewski. 

A jak zaprezentowaliśmy się my? W 
naszym stoisku były ulotki, koszulki, pucha-
ry i medale oraz numery „Wiadomości 
Sportowych”, na dłużej zagościli u nas Irena 
Szewińska, Szymon Kołecki i Grażyna 
Rabsztyn. Za to 14 września pokazaliśmy 
prawdziwą „bombę”. Przyjechali młodzi 
kolarze z TKK Pacific Toruń (Łukasz 
Sacharuk,  Łukasz Dejewski i Piotr 
Stanisławek), którym przewodził Marcin 
Mientki, wielokrotny medalista MP i 
dwukrotny medalista ME, olimpijczyk z 
Sydney (2000 r.), jeden z najlepszych pol-

skich kolarzy torowych. Obecnie jest trene-
rem w szkole mistrzostwa sportowego i w 
swoim dawnym klubie. Przywieźli profesjo-
nalny rower treningowy, na którym każdy 
chętny mógł sprawdzić swoją „szybkość 
kręcnia” – jako pierwsi w kolejce ustawili 

się warszawscy rowerowi kurierzy, dziel-
nie radził sobie także dyrektor Wojciech 
Kudlik z MSiT. Obok, na macie zaprezen-
towali swoje umiejętności bardzo młodzi 
judocy z LKS Szubinianki Szubin (Hania 
Rydziewicz, Paulina Pyszczyńska i Szymon 
Przybylski), klubu założonego w 1959 
roku. Warszawiaków do ćwiczeń i ogląda-
nia pokazów zachęcał dowcipną konferan-
sjerką Zbigniew Barcikowski. A wszyst-
ko to pomógł zorganizować nam Michał 
Marszałkowski, z Kujawsko-Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS. A że się podobało poka-
zują zdjęcia oraz podziękowania za udział 
w imprezie jakie napłynęły do Krajowego 
Biura z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Choć kończy się Rok Wolontariatu, to dla 
nas temat ten nie jest zamknięty. Spotkamy 
się pewnie jeszcze na nie jednym szkoleniu 
poświęconemu wolontariatowi.
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Finał Centralny I Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt 
i Chłopców Mała Piłkarska Kadra Czeka opole 2011

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS a współorganizatorami: 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu i 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. Sponsorem generalnym impre-
zy została firma sportowa ZINA, która 
ufundowała sprzęt sportowy dla najlepszych 
drużyn. 

Do Opola przyjechało 12 drużyn chłop-
ców i 10 dziewcząt w wieku do 13 lat 
– razem z trenerami i opiekunami było to 
łącznie 300 osób. Zawody oglądali m.in. 
skauci z FC Barcelony. Przypomnijmy, że do 
finału trafiły drużyny, które wygrały elimi-
nacje wojewódzkie.

Ceremonię otwarcia turnieju roz-
począł Marek Procyszyn, przewodni-
czący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 

w Opolu, który przywitał uczestniczki i 
uczestników zawodów oraz zaproszo-
nych gości. Uroczystego otwarcia tur-
nieju dokonała Helena Koziej, dyrektor 
Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie. 
Lucjusz Bilik, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego, życzył wszystkim uczestnikom 
turnieju niezapomnianych wrażeń z pobytu 
na gościnnej Ziemi Opolskiej oraz jak naj-
lepszych wyników sportowych. Nad cało-
ścią czuwała Iwona Kusińska-Kania, przed-
stawicielka Krajowego Zrzeszenia LZS.

Drużyny zostały podzielone na dwie 
grupy, zarówno te dziewcząt jak i chłopców. 
Rozegrano w nich mecze każdy z każdym. 
Do półfinałów kwalifikowały się dwie dru-
żyny z każdej grupy. Mecz trwał 2 x 10 
minut. Każde spotkanie prowadzili sędzio-
wie z kolegium sędziowskiego w Opolu 
oddelegowani przez Opolski Związek Piłki 
Nożnej. 

Pierwszy turniej „Małej Kadry” wśród 
dziewcząt wygrała drużyna LKS „Rolnik” 
Biedrzychowice, woj. opolskie, a najlepsza 
drużyna chłopców to KKS „Włókniarz 
1925” Kalisz, woj. wielkopolskie.

W sumie rozegranych zostało 65 meczy. 
W turnieju padło 213 bramek: 35 zawod-
niczek zdobyło 96 bramek – średnia na 
mecz wyniosła 3,5 bramki, 37 zawodników 
zdobyło 117 bramek – średnia na mecz 
wyniosła 3,1 bramki.

Królem strzelców dziewcząt została Laura 
Czudzińska – zdobywczyni 8 bramek – 
UKS „Ziółka” Klęka, a chłopców Kacper 
Chodyna – zdobywca 12 bramek – MLKS 

„Światowid” Łobez. Najlepszą zawodnicz-
ka turnieju wybrano Wiktorię Magoń – 
LKS „Rolnik” Biedrzychowice, najlepszym 
zawodnikiem Mateusza Wypycha – KKS 
„Włókniarz 1925” Kalisz. Najlepszą bram-

Wyniki chłopców
1.  KKS „Włókniarz 1925” Kalisz,  

woj. wiekopolskie
2.  MKS „Tuchovia” Tuchów, woj. 

małopolskie
3.  GZ LZS Dobrzeń Wielki, woj. 

opolskie
4.  MLKS Łobez, woj. 

zachodniopomorskie
5.  MLKS „Włodawianka” Włodawa, 

woj. lubelskie
6.  PSP 2 Staszów, woj. świętokrzyskie
7.  LKS „Promień” Mońki, woj. 

podlaskie
8.  GLKS „Włókniarz” Moszczenica, 

woj. łódzkie
9.  LKS „Pasjonat” Dankowice, woj. 

śląskie
10.  GLKS „Cis” Cekcyn, woj. kujawsko-

pomorskie
11.  LUKS „Sport z Kulturą” Wydminy, 

woj. warmińsko-mazurskie
12. PSP Wsola, woj. mazowieckie

Finał Centralny I Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt i Chłopców Mała Piłkarska Kadra Czeka (dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki) odbył się 20-23 października 2011 r. na obiektach MOSiR w Opolu w Centrum Sportu przy ul. Wandy 
Rutkiewicz.

Wyniki dziewcząt
1.   LKS „Rolnik” Biedrzychowice, woj. 

opolskie
2.  LUKS „Sport z Kulturą” Wydminy, 

woj. warmińsko-mazurskie
3.  UKS „Ziółka” Klęka,  

woj. wielkopolskie
4.  UKS „Andrusy” Lipnik,  

woj. małopolskie
5. ZSP Pawłów, woj. śląskie
6. PSP 3 Staszów, woj. świętokrzyskie
7.  UKS „Promień” Brańsk,  

woj. podlaskie
8.  LKS „Sparta” Mochowo,  

woj. mazowieckie
9.  UKS „Zryw” Nowa Wola,  

woj. lubelskie
10.  LP UKS „Wiktoria” Zieleniewo,  

woj. zachodniopomorskie
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Szymon Kulka to 18-letni lekkoatleta 
reprezentujący barwy małego, ale znanego 
w środowisku LZS, klubu ULKS Lipinki, 
działającego przy miejscowej szkole pod-
stawowej.

Szymek w tym roku zanotował na swoim 
koncie wiele sukcesów, a największy to brą-
zowy medal Mistrzostw 
Europy Juniorów w 
Tallinie w biegu na 10 
000 m. To niesamowite 
osiągnięcie, gdyż po raz 
pierwszy swych sił na 
tym dystansie Szymon 
spróbował 3 maja br. na 
Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Lidzbarku 
Warmińskim, gdzie uzy-
skał znakomity rezul-
tat 30:01.04. Zajął tam 
siódme miejsce. Tym 
wynikiem pobił należą-
cy do Mirosława Plawgo 
(1988) najlepszy rezultat 
w historii Polski 18-latków, który wynosił 
dotychczas 30:38:52. Na dystansie 5 km 
Szymek poprawił rekord życiowy. Jest też 
podwójnym medalistom MP juniorów 

– złoto na 5000 m i srebro na 3000 m. 
W marcu, w Żerkowie na Mistrzostwach 
LZS w biegach przełajowych pasjonowali-
śmy się pojedynkiem Szymka z Bartoszem 
Kowalczykiem (Gwda Piła) o prawo repre-
zentowania Polski na MŚ w Hiszpanii. 
Wygrał Kulka, w Hiszpanii zajął 58. miej-

sce, ale był 8 wśród 
Europejczyków.

– Talent Szymka 
dostrzegłem już po pierw-
szych kontaktach z nim 
na stadionie. Jest skrom-
ny, pracowity, ma właści-
we podejście do treningu. 
Mieszka 40 km od Lipinek 
i rzadko się spóźnia na 
treningi – mówi o Kulce 
jego trener Tomasz 
Świerzowski – Mam 
nadzieję, że jego talent 
będzie rozwijał się bez 
przeszkód. To niewąt-
pliwie nasza olimpijska 

nadzieja na igrzyska w Rio de Janeiro.
Tomasza Świerzowskiego, do Lipinek ścią-

gnął brat. Kazimierz Świerzowski zatrudnił 
się w szkole podstawowej jako nauczyciel 

wf w 1987 roku, był wielkim pasjonatem 
królowej sportu. W 1995 założył miejsco-
wy ULKS. W 2000 roku dołączył do niego 
Tomasz. Kazimierz Świerzowski zmarł w 
2004 roku w wieku zaledwie 37 lat. Tomasz 
kontynuuje jego dzieło i ciągle szuka mło-
dych talentów. Dzisiaj może poszczycić się 
kilkoma utytułowanymi wychowankami. O 
medale mistrzostw Polski w różnych kate-
goriach wiekowych postarali się Grzesiek 
Pawłowski, Viola Kołodziejczyk, Dominik 
Bochenek, Anna Wojna, Kamil Frączek.

Od pięciu lat w Lipinkach organi-
zowany jest bieg uliczny im. Tomasza 
Świerzowskiego. Ostatni odbył się 22 paź-
dziernika br. Wystartowało 190 zawodni-
ków. Oczywiście, bieg juniorski na 5 km 
wygrał Szymon Kulka, który poprawił swój 
poprzedni rekord trasy.

karką turnieju został Julia Zyskowska 
– LUKS „Sport z Kulturą” Wydminy, a 
bramkarzem Bartłomiej Banek – MKS 
„Tuchovia” Tuchów.

Podczas dekoracji drużyn wręczono 
medale, puchary oraz statuetki w wyróż-
nieniach indywidualnych. Kończąc turniej, 
dyrektor Helena Koziej złożyła wszystkim 
zespołom gratulacje za przestrzeganie zasad 
fair play, zaciętą walkę oraz wysoki poziom 

sportowy. Wyraziła przy tym nadzieję, że 
kolejny turniej będzie tak udany jak ten w 
Opolu, gdzie uczestnicy mieli wspaniałe 
warunki do zmagań sportowych i spędzania 
czasu wolnego, m.in. zwiedzanie Dinoparku 
w Krasiejowie.

A swoje zespoły oceniali trenerzy i 
opiekunowie drużyn? Niech przykładem 
będą wpisy internetowe. Trener drużyny z 
Wydymin Bartłomiej Osior – Słowa uzna-
nia dla moich podopiecznych. Rozegrały 
świetne zawody. Determinacja, mądrość i 
przede wszystkim duża radość z rozgrywa-
nia kolejnych spotkań. Po meczu finałowym 
(przegrana z Biedrzychowicami 1:2) polały 
się łzy, ale to tylko wyraz tego, jak bardzo 
zależało dziewczynom na końcowym sukce-
sie. Najbardziej ucieszyła trenera wygrana 
w grupie z „Ziółkami” Klęki – Nazwa egzo-
tyczna, ale bardzo znana w kręgu dziewczę-
cej piłki nożnej. Mistrzynie Wielkopolski w 
2010 roku wygrały Finał Krajowy Pucharu 

Tymbarku i od kilku lat są w czołówce 
wszystkich imprez centralnych.

Wracaliśmy do domu dumni i spełnieni – 
piszą przedstawiciele Dobrzenia Wielkiego, 
zajęli przecież 3 miejsce. – Bawiliśmy się 
bardzo dobrze. Nie było czasu na nudę. 
Dyskoteka, seans filmowy, wygłupy w poko-
jach, długie rozmowy, prowizoryczny tenis 
stołowy, nowe znajomości i dziewczęta. 

Bartosz Kobrzyniecki, LKS Promień 
Mońki – Był to bardzo pożyteczny spraw-
dzian umiejętności, porównanie z drużynami 
innych województw jest bezcenne. Zebrane 
doświadczenie powinno zaprocentować w 
przyszłości. W kilku spotkaniach zawodnicy 
wykazali się wielką determinacją, mądro-
ścią i przede wszystkim dużą radością z 
gry. Jednak było i kilka niedociągnięć, które 
zawodnicy powinni wyeliminować dając z 
siebie wszystko na treningach. 

Mamy nadzieję, że drugi finał odbędzie 
się za rok.

Szymon Kulka – „diament” z ULKS Lipinki



w y d a n i e  s p e c j a l n e  –  l i s t o p a d  2 0 1 122

Turośń Kościelna to mała wieś, gdzie od 
wielu lat „króluje” piłka ręczna dziew-

cząt. Tu grało się od „zawsze” w szczypior-
niaka, a od 30 lat na najwyższym poziomie. 
Tutejsza szkoła podstawowa to dziesięcio-
krotny mistrz województwa podlaskiego, a 
gimnazjum – trzykrotny. 

24 września odbył się tu Wojewódzki 
Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „Lato 
z LZS”, który składał się z dwóch części. 
W pierwszym turnieju wystąpiły gimna-
zjalistyki – reprezentowały cztery szko-
ły. Wygrały dziewczyny z Gimnazjum w 
Dąbrowie Białostockiej, trener Ewa Krehel, 
drugie miejsce zajęło Gimnazjum z Turośni 
Kościelnej, trener Maciej Zajkowski, trze-

cie Gimnazjum z Bielska Podlaskiego, tre-
ner Piotr Nikołajuk-Stasiuk, a czwarte – 
Gimnazjum z Poświętnego, trener Henryk 
Żochowski.

„Królem strzelców” została Aleksandra 
Mielech z Turośni Kościelnej (19 bramek), 
najlepszą bramkarką wybrano Agnieszkę 

Popławską z Bielska Podlaskiego, a najlep-
szą zawodniczką turnieju – Edytę Walenciej 
z Dąbrowy Białostockiej.

Za pierwsze miejsce puchar ufundował 
przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia 
LZS Mieczysław Baszko, za drugie – wójt 
Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, 
za trzecie – dyrektor Zespołu Szkół w 
Turośni Kościelnej Bożena Nienałtowska, 
za czwarte – zastępca przewodniczące-
go Podlaskiego Zrzeszenia LZS Elżbieta 
Skalimowska.

Na drugą część składał się pokazowy 
mecz w kategorii „Old Girl’s”, w którym 
zagrały absolwentki Szkoły Podstawowej 
oraz Gimnazjum z Turośni Kościelnej 
reprezentujące wymienione szkoły w zawo-
dach sportowych od roku 1978. W jednej 
drużynie uczestniczyły dziewczęta, które 
grały w piłkę ręczną 30 lat temu a w drugiej 
nieco młodsze. 

Spotkanie po latach okazało się wspania-
łym widowiskiem sportowym i promocyj-
nym. Turniej był też okazją do uhonorowa-
nia wieloletniej pracy emerytowanego już 

dzisiaj nauczyciela wychowania fizycznego z 
Turośni Kościelnej Witolda Zajkowskiego, 
który tak skomentował to wydarzenie: – 
We wspólnych wspomnieniach przewijały się 
najbardziej dramatyczne i radosne momenty 
sportowego życia. O wszechstronności dziew-
cząt świadczy fakt, że oprócz piłki ręcznej 
startowały one w finałach wojewódzkich 
w tenisie stołowym, łyżwiarstwie, biegach 
przełajowych i lekkiej atletyce. Mogłem dziś 
potwierdzić to, czego zawsze byłem pewien. 
Bawiąc się w sport kształtowałem pozytywne 
cechy charakteru i miałem wpływ na styl 
życia swoich byłych zawodniczek. Mogłem 
też sobie odpowiedzieć na pytanie – czy 
warto było angażować się „bez reszty”. Po 
wspólnym spotkaniu odpowiadam! Warto 
było!!!

A jak widziały to „old girlsy”? Tak tur-

niej wspomina Jolanta Reduch, obecnie 
Zagórska: – Było to naprawdę cudowne, 
ciepłe spotkanie z przyjaciółkami z boiska 
oraz trenerem i jego żoną, która żyła pasja 
swojego męża i jeździła z nami na wszystkie 
mecze trzymając kciuki, a nieraz ocierała 

łzy po przegranym meczu. Rozegrany mecz 
pokazał, że może szybkość i zwinność już nie 
ta, ale tajniki gry nie zostały zapomniane. 
Wejście na boisko, dotknięcie piłki przypo-
mniało ile naszego potu i łez ze szczęścia, a 
czasem z porażki wsiąkło w ten czarny asfalt. 
Oczywiście nie obyło się od odśpiewania 
100-lat trenerowi i złożenia podziękowań 
za to, że ukształtował nasze charaktery, że 
nauczył nas walczyć do końca, co teraz 
bardzo doceniamy w dorosłym życiu. Muszę 
przyznać trenerowi rację, że wszystkie dziś 
pięknie wyglądamy, chodzimy wyprostowane 
i z podniesionymi głowami.

Organizatorami turnieju byli: Podlaskie 
Zrzeszenie LZS, Krajowe Zrzeszenie LZS, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Gminy oraz Zespół Szkół w Turośni 
Kościelnej.

Wieści z wojewódzkich Zrzeszeń lZs
podlaskie

Święto piłki ręcznej w Turośni Kościelnej
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W dniach 19–20 sierpnia 2011 roku w 
Gryfinie rozegrano 50. już zawody wędkar-
skie „Turystyka z wędką”. Pierwszego dnia 
wszyscy uczestnicy startowali w konkur-
sie wiedzy o wędkarstwie oraz o walorach 
turystyczno–krajoznawczych województwa 
zachodniopomorskiego. W drugim węd-
kowali 4 godziny na ciepłym kanale przy 
Dolnej Odrze. Startowało 8 drużyn, każda 
liczyła cztery osoby. Ogółem zawodnicy zło-
wili 187,160 kg ryb, które zostały wypusz-
czona do wody. Największą, ponad kilogram 
złowił Dawid Ciołek. Wygrał zespół GZ 
LZS Białogard w składzie: Albin i Maciej 
Makowieccy, Kazimierz Kwiatkowski, 
Dawid Ciołek. Rozegrano także zawody w 
strzelaniu z wiatrówki – wśród juniorów 
wygrał Mariusz Sługocki – Mieszkowice, 
a najlepszym seniorem okazał się Wiesław 
Perełka – Gryfino.

Babie lato 2011

W dzień astronomicznej jesieni trady-
cyjnie w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie 
organizowany jest festyn integracyjny dla 
klas pierwszych. Przy jeszcze letniej aurze 
ponad 200 uczniów wraz ze swoimi wycho-
wawcami spędziło kilka godzin na wspólnej 
zabawie przygotowanej i przeprowadzonej 
przez klasę II TK. W pierwszej części festy-
nu „pierwszaki” z planem w ręku poznały 
szlak turystyczny Stargardu „Perła goty-
ku”. W drugiej wzięły najpierw udział w 
akcji „Sprzątanie świata”, a potem czekała je 
na boisku walka w różnych konkurencjach 
rekreacyjnych.

Dokładnie w momencie równonocy 
jesiennej odbył się apel podsumowujący 
festyn. Rywalizację turystyczną wygrała 
klasa I B – wychowawca Joanna Józwa-

Wnęk, nieznacznie wyprzedzając kl. I TK 
– wychowawca Alina Kuźniak. Nagrody 
wręczał dyrektor Zbigniew Jurkiewicz. 

Joanna Róża Suleja

6 października 2011 roku w Zespole Szkół 
nr 5 w Stargardzie – Kluczewie odbyła się 
wojewódzka olimpiada turystyczno–krajo-
znawczą LZS. Starowało 56 zawodników i 
zawodniczek z 10 szkół. W kategorii szkół 
podstawowych i gimnazjów wygrał Marcin 
Borys – Gimnazjum Gminy Stargard, w 
kategorii szkół ponad gimnazjalnych Woj-
ciech Pietura – ZS nr 5 Stargard. Zachod-
niopomorskie Zrzeszenie LZS w Szczecinie 
dziękuje gospodarzom olimpiady – LUKS 

„Piątka” w Stargardzie, ZS nr 5 Stargard-
Kluczewo oraz PZ LZS w Stargardzie za po-
moc w organizowaniu i przeprowadzeniu 
tej imprezy.

Po raz piąty Konopiska 
były areną finałowych 
zawodów Pucharu Polski w 
triathlonie. Zawody zorga-
nizowały wspólnie: samo-
rząd Konopisk i WLKS 
Kmicic Częstochowa.

Na starcie stanęła czo-
łówka triathlonistów z 
całej Polski. Jak ocenili 
po zawodach znawcy tej 
dyscypliny sportu, niespo-
dzianek nie było. Dystans 
olimpijski, czyli 750 m 
pływania, ponad 20 km 
jazdy na rowerze oraz 5 km biegu, naj-
szybciej pokonali faworyci – Maria Pytel 
(Vita Centrum Starachowice) i Przemysław 

Szymanowski (Akwedukt 
Kielce).

Ewy Bugdoł, mistrzyni 
Polski w triatlonie z WLKS 
Kimcic Częstochowa na 
długim dystansie zajęła 
trzecie miejsce. Wśród 
pań nieźle zaprezentowała 
się inna przedstawiciel-
ka Kmicica Katarzyna 
Jędryszek, która minę-
ła linię mety na szóstej 
pozycji. Wśród mężczyzn 
Rafał Suchodolski był 
drugi w grupie juniorów.

W tym roku dopisali nie tylko zawodnicy 
i widzowie, ale także, co ważne, pogoda. 
Zawodnicy nie musieli zmagać się dodat-

kowo z niesprzyjającą aurą. Jak zapowiada 
prezes Kmicica, Stanisław Sączek, bardzo 
prawdopodobne jest, że w przyszłym roku 
Konopiska staną się areną jeszcze bar-
dziej prestiżowych zawodów, a mianowicie 
mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie 
sprinterskim. Klub będzie się starał o zorga-
nizowanie tych zawodów.

Wieści z wojewódzkich Zrzeszeń lZs
zachodniopomorskie/śląskie

Puchar Polski w triathlonie – Konopiska

Wędkowanie i strzelanie

Olimpiada
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