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24 października br. Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnęła Konkurs Ministra Sportu i Turystyki pn. „Obierz kurs 
na „Orlik” 2012. Wybieraliśmy najciekawsze inicjatywy z zakresu upowszechniania aktywności sportowej dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych służące solidarności międzypokoleniowej i promowaniu sportu w rodzinach ze środowiska wiejskiego.

Była to czwarta edycja tego konkursu. Co 
roku zmieniają się nieco jego zasady i zada-
nia. Podobnie było i tym razem. Świadczy to 
o tym, że nasze Zrzeszenie szybko reaguje z 
jednej strony na potrzeby lokalnych środo-
wisk, z drugiej na priorytety w polityce mi-
nisterstwa. 

 Tym razem organizatorzy konkursu pre-
ferowali imprezy, które szczególny nacisk 
kładły na aktywność rodzinną oraz osób 
starszych. To ostatnie ma związek z ob-
chodzonym właśnie Europejskim Rokiem 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej 2012. Premiowane 
były przede wszystkim imprezy zorgani-
zowane na „Orlikach”. Takich boisk jest w 
naszym kraju ponad 1800 (najwięcej w woj. 
wielkopolskim, najmniej w opolskim i świę-
tokrzyskim). Wszystkim zależy by były one 
właściwie wykorzystywane, Bo często choć 
„Orliki” zostały wybudowane przy szkołach, 
te nie zawsze wywiązują się z nałożonych na 
nie zobowiązań. 

W konkursie mogły uczestniczyć wyłącz-
nie jednostki z osobowością prawną szcze-
bla gminnego. Imprezy musiały odbyć się od 
1 maja do 30 września br. W konkursie nie 
mogli uczestniczyć laureaci z trzech ostat-
nich edycji. Zgłoszone inicjatywy powinny 
mieć także wsparcie samorządów lokalnych, 
dyrekcji szkół, innych organizacji poza-
rządowych. I te kryteria były odpowiednio 
punktowane.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 91 
inicjatyw. Do 5 października uczestnicy do-
starczali sprawozdanie z przeprowadzonych 
imprez do Zarządów Wojewódzkich. Te wy-
bierały dwie najlepsze inicjatywy, a 24 paź-
dziernika Komisja Krajowa, po zapoznaniu 
się z dokumentacją, ustaliła ranking od 1 do 
32 miejsca. Każdy z jurorów miał do dyspo-
zycji 160 punktów. Zwycięzcy tegorocznego 
konkursu otrzymali ich 715.

W tym roku konkurs był bardzo zróżni-

cowany. Do finału weszły bardzo dobrze od 
początku zaplanowane i zrealizowane im-
prezy, ale były też imprezy proste w organi-
zacji – spowodowało to chyba hasło konkur-
su. Bo jak „Orlik” to każdemu kojarzy się on 
z piłką nożną – więc było sporo turniejów 
piłkarskich w różnych grupach wiekowych. 
W ilu imprezach, które znalazły się w finale 
wykorzystano „Orlika”? W 18 inicjatywach 
zawody, festyny i pikniki sportowe odbyły się 
na tego typu boiskach. Inne zorganizowano 
na obiektach o podobnym standardzie: „Bli-
sko boisko”, kompleksach wybudowanych 
przy szkołach, często z funduszy unijnych, 
w wiejskich centrach sportowych czy tak jak 
w Nowej Wsi w Gminnym Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji, którego nie powstydziłaby się 

nawet Warszawa, która notabene nie ma ta-
kiego kompleksowego obiektu sportowego. 
Ciekawie rozwiązali problem braku „Orlika” 
w swojej gminie organizatorzy z Gilowic – 
na potrzeby konkursu zbudowali własnego, 
prywatnego Orlika. Brawo za pomysłowość!

„Orliki” miały być lokalnym centrum 
życia społecznego, według socjologów tzw. 
„trzecim miejscem”, poza domem i pracą, 
w których spędzamy czas wolny, spotykamy 
się i poznajemy. Czy z naszego konkursu to 
wynika? Jak najbardziej – na pewno wielu 
uczestników, którzy często przyszli na „Or-
lika” po raz pierwszy stwierdziło, że to faj-
ne miejsce do uprawiania sportu, relaksu i 
zabawy.

Finaliści konkursu zorganizowali im-
prezy dla ponad 15,5 tys. osób (w tym po-
nad 7 tysięcy osób spotkało się na „Orli-
kach).

W konkursowej Komisji Krajowej zasia-
dali: Tadeusz Rożej, przedstawiciel Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Wacław Hurko, 
wiceprzewodniczący Rady Głównej Kra-
jowego Zrzeszenia LZS, Józef Poterucha, 
wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Krzysztof 
Piasek, sekretarz RG KZ LZS, przewod-

niczący komisji, Zdzisław Wawrzewski, 
skarbnik RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka, 
redakcja „Wiadomości Sportowych”, sekre-
tarz konkursu.

Przypomnijmy. Pierwszy konkurs odbył 
się w 2009 roku. Zgłoszono 164 inicjatywy. 
Trzy pierwsze miejsca przypadły w udziale: 
Gminnemu Zrzeszeniu LZS w Ełku, Para-
fialnemu Klubowi Sportowemu „Olimpij-
czyk” Gilowice, i Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Start” Szczurowa.

W 2010 roku do konkursu zgłoszono 106 
inicjatyw. Wtedy różnica w punktacji mię-
dzy pierwszym a piątym miejscem wyniosła 
tylko 9 punktów. Trzy pierwsze miejsca za-
jęli: Gminne Zrzeszenie LZS Ostrów Wiel-
kopolski, ULKS „Bałtyk” Dziwnów i LKS 
„Lubusz” Słubice.

W 2011 roku na konkursu wpłynęły 94 
zgłoszenia. Trzy pierwsze miejsca zajęli: 
Stowarzyszenie FSL – Aktywni dla powiatu, 
Słubice, LKS Grodzisko Raciechowice, i Sto-
warzyszenie Turystyczno-Sportowe Pome-
rania Szczecinek.

Z tegorocznymi laureatami spotkamy 
się na podsumowaniu konkursu, które od-
będzie się 17 listopada w Warszawie.

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

Kol. 
Janinie Szygulskiej
ze Śląskiego Zrzeszenia LZS

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MĘŻA

składają koleżanki i koledzy 
z Krajowego Zrzeszenia LZS
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1.  Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia" 
Bobolice, woj. zachodniopomorskie

2.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
Gilowice, woj. śląskie

3.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Athletic" Wola Krzysztoporska, woj. 
łódzkie

4.  Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w 
Borownie, woj. śląskie

5.  Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Nadarzyn, woj. mazowieckie

6.  Koźmiński Klub Sportowy „Biały 
Orzeł" Koźmin Wielkopolski, woj. 
wielkopolskie

7.  Ludowy Klub Sportowy „Śląsk" 
Reńska Wieś, woj. opolskie

8.  Ludowy Klub Sportowy „Huzar" 
Raszówka, woj. dolnośląskie

9.  Ludowy Klub Sportowy „Piast" Nowa 
Wieś, woj. podkarpackie

10.  Ludowy Klub Sportowy „Burza Dom-
Bud" Chwalibożyce, woj. dolnośląskie

11.  Klub Sportowy „Iskra" Narzym, woj. 
warmińsko-mazurskie

12.  Ludowy Klub Sportowy „Kłos" 
Olkusz, woj. małopolskie

13.  Uczniowski Klub Sportowy LZS w 
Piotrkowie Trybunalskim, woj. 
łódzkie

14.  Uczniowski Klub Sportowy „Fala" 
Świekatowo, woj. kujawsko-
pomorskie

15.  Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik" 
Dobrzyca, woj. wielkopolskie

16.  Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju 
PRO-EKO w Cybince, woj. lubuskie

17.  Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi" 
Miłocin, woj. lubelskie

18.  MULKS „Libero" Dęblin, woj. 
lubelskie

19.  Ludowy Klub Sportowy „Olimpia" 
Bucze, woj. małopolskie

20.  Gminne TKKF LZS w Fijewie, woj. 
warmińsko-mazurskie

21.  Gminne Centrum Kultury w Solcu 
Zdroju, woj. świętokrzyskie

22.  Ludowo-Uczniowski Klub 
Sportowy „Arabeska" Pławno, woj. 

zachodniopomorskie

23.  Pływacki Klub Sportowy „Pirania" 
w Kazimierzy Wielkiej, woj. 
świętokrzyskie

24.  Ludowy Zespół Sportowy, Darzbór" 
Głusko, woj. lubuskie

25.  Ludowy Klub Sportowy „Węgrowianka" 
Węgrowo, woj. kujawsko-pomorskie

26.  Zrzeszenie Sportowe Gminy Grajewo, 
woj. podlaskie

27.  Gminne Towarzystwo Sportowe 
Pruszcz Gdański, woj. pomorskie

28.  Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-
Kulturalne w Luzinie, woj. pomorskie

29.  Gminny Uczniowski Klub Sportowy 
„SOKiS" w Woli Mieleckiej, woj. 
podkarpackie

30.  Klub Sportowy „Rudnia" Zabłudów, 
woj. podlaskie

31.  Ludowy Klub Sportowy „Jedność" 
Żabieniec, woj. mazowieckie

32.  Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie" 
Prudnik, woj. opolskie

Wyniki Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

Niewiele osób pewnie dziś pamięta, że 
PZPN, po zdobyciu przez naszą reprezen-
tację złotego medalu na olimpiadzie w Mo-
nachium (10 września 1972 roku Polska 
pokonała Węgry 2:1) postanowił dzień 10 
września ustanowić Dniem Piłkarza. Pamię-
tają o tym w Bobolicach. „Olimpia” Bobolice 
organizuje w tym dniu turniej piłkarski.

Pierwszy taki turniej odbył się w 1998 
roku, wystartowało w nim 11 drużyn. Od 
2004 roku patronat nad turniejem sprawuje 
Prezes PZPN. W 2006 roku organizatorzy 
zdecydowali, że będzie to także impreza 
integracyjna dla uczniów szkół i placówek 
szkolno-wychowawczych. W tym roku był 
to 15. turniej i 40. rocznica zdobycia medalu 
olimpijskiego przez polskich piłkarzy.

Młodzi następcy Deyny i Lubańskie-
go walczyli o Puchar Burmistrza Bobolic. 
Organizatorów wsparli finansowo i orga-
nizacyjnie: Urząd Gminy w Bobolicach, 
Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie. Turniej odbył 
się na dwóch nowoczesnych obiektach spor-
towych o sztucznej murawie – na Orliku i 
boisku typu „Blisko boisko”. Areny zmagań 
oddalone są od siebie o 600 metrów, więc ki-
bice mogli szybko przemieszczać się z jednej 
na drugą. Impreza trwała 12 godzin.

W turnieju wzięło udział 28 drużyn po-
dzielonych na 4 kategorie wiekowe – od 
przedszkolaka do seniora. W dwóch naj-
młodszych kategoriach wystąpiły dzieci z 
miejscowego przedszkola oraz szkoły pod-
stawowej. W kategorii młodzik wystąpiły 4 
zespoły UKS z okręgu koszalińskiego. Wśród 
orlików były tylko drużyny z Bobolic, jako 
trampkarze zaprezentowali się uczniowie 
czterech klas miejscowego gimnazjum. W 
juniorach grały drużyny z Placówek Kształ-
cenia Specjalnego z powiatu koszalińskiego i 
szczecineckiego oraz uczniowie Szkoły Śred-
niej Nuta z Bobolic. W najstarszej kategorii 
senior/oldboj grali pracownicy czterech bo-
bolickich zakładów produkcyjnych.

W każdej kategorii 4 zespołom zostały 
przydzielone drogą losowania nazwy kra-
jów, które w 1972 roku zajęły 4 pierwsze 
miejsca – Polska, Węgry, ZSRR i NRD.

By kibice i zawodnicy zbytnio się nie 
nudzili w przerwach turnieju i po jego za-
kończeniu odbywały się konkursy sprawno-
ściowe dostosowane do wieku i możliwości 
uczestników, w niektórych startowali rodzi-
ce z dziećmi, a także osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Zorganizowano także kon-
kursy na pomysłowy atrybut kibica, kultu-
ralny doping i quiz sportowy.

UKS Olimpia Bobolice przygotował wy-
stawę pamiątek sportowych, a zawodnicy 
zaprezentowali inscenizację piłkarską po-
kazującą zdobycie przez Kazimierza Deynę 
dwóch bramek w pamiętnym meczu z Wę-
grami. Gościem honorowym był ,,Orzeł” 
Górskiego – Henryk Wawrowski. Podpisał 
dwie piłki, które zostaną zlicytowane pod-
czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Patronat medialny pełniła TVP Szczecin, 
Radio Koszalin, Głos Koszaliński oraz Ligo-
wiec.net. Imprezę promowano też na licz-
nych stronach internetowych.

Przy organizacji i przeprowadzeniu tur-
nieju pracowało 15 wolontariuszy, a lista in-
stytucji, które ufundowały nagrody, puchary 
i dyplomy jest długa m.in.: PZPN, ZZPN w 
Szczecinie, ZZLZS w Szczecinie, Koszaliński 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Gimna-
zjum im. Agaty Mróz Olszewskiej w Boboli-
cach. Łącznie w imprezie uczestniczyło 476 
osób, plany obejmowały udział ok. 300 osób. 
Tak świetnie można promować sport i jego 
historię.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia" Bobolice, woj. zachodniopomorskie

Mały sport – wielka radość
1.
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51 lat temu, w 1961 roku kilkunastu mło-
dych chłopców zorganizowało sobie małe 
igrzyska. Nie mieli boiska, sprzętu, ani odpo-
wiednich ubiorów, ale mieli sportową pasję. 
Przygotowali boisko, znicz i przez dwa tygo-
dnie rywalizowali w wielu konkurencjach. 
Z tamtych czasów, na kartkach wyrwanych 
z zeszytu, zachowały się listy uczestników i 
zwycięzców, a nawet krótkie komentarze. 

LUKS Gilowice, wraz z innymi miejsco-
wymi klubami sportowymi, nawiązując do 
tej tradycji postanowił zorganizować tuż 
przed olimpiadą w Londynie „Małe” Igrzy-
ska Olimpijskie” (24-29 lipiec). Wykorzy-
stano dostępne obiekty sportowe. Mieli 
jednak jedno zmartwienie – w gminie nie 
ma „Orlika”. Dla pasjonatów sportu nie jest 
to przeszkoda, a ponadto czego to rodzice 
nie zrobią dla swoich pociech. Wybudowa-
li nietypowego Orlika – jeden z rodziców 
przeznaczył na ten cel działkę rekreacyjną o 
wymiarach 30x20 m, bramki do piłki noż-
nej przekazał zaprzyjaźniony klub Olimpij-
czyk Gilowice, słupki i siatkę do siatkówki 
zakupili rodzice. Przy urządzaniu własnego 
Orlika zgodnie pracowali rodzice i dzieci. To 
była świetna promocja sportu. Na tym „no-
wym” boisku odbyło się kilka „olimpijskich" 
imprez. 

W ramach igrzysk rozegrano 15 konku-
rencji, a gilowicka olimpiada trwała 6 dni. 
Odbyły się turnieje piłki nożnej, piłki siatko-
wej i plażowej, zawody pływackie, lekkoatle-

tyczne (biegi, rzuty oszczepem i dyskiem), 
wyścig w kolarstwie górskim, paraolimpia-
da według specjalnie przygotowanego re-
gulaminu (uczestniczyło 90 zawodników z 
powiatu żywieckiego), biegi przełajowe, za-
wody łucznicze i strzeleckie, pokazy skoków 
narciarskich. A także I Zbójnicki Bieg Gór-
ski. Miał on być „cichą” miejscową imprezą, 
ale jak ktoś napisał nie ma już w Polsce „ci-
chego” biegania –ku zaskoczeniu organiza-
torów w biegu wystartowało sporo dobrych 
biegaczy ulicznych oraz regularnie startują-
cych biegaczy górskich (to świadczy m.in. 
o tym że impreza została dobrze zarekla-
mowana). Na starcie stanęło ponad 100 
osób. Niestety część zawodników pomyliła 
trasę i zamiast 8 km, przebiegła podwójny 
dystans, i na metę dotarła... od tyłu. Naj-
pierw było bardzo nerwowo, ale szybko 
wszyscy ochłonęli i przyjęli przeprosiny 
organizatorów, „zagrozili”, że w przyszłym 
roku też przyjadą, ale pewnie wtedy i orga-
nizatorzy będą lepiej przygotowani na ten 
„najazd zawodowców”. 

We wszystkich zawodach startowały 

dzieci, młodzież i dorośli. 28 lipca zorga-
nizowano dzień otwarty dla zachęcenia do 
aktywności fizycznej rodzin oraz osób nie-
aktywnych sportowo – w tym dniu domino-
wały konkurencje rekreacyjne (rzut lotką, 
wałkiem, przeciąganie liny).

We wszystkich zawodach wzięło udział 
950 uczestników, kibiców nikt nie liczył. 
Współorganizatorami imprezy byli: Urząd 
Gminy w Gilowicach, Zespół Szkół w Gilo-
wicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klub 
„Olimpijczyk” Gilowice i miejscowy GOK 
oraz sponsorzy – Bank Spółdzielczy w Gilo-
wicach, Gminna Spółdzielnia Gilowice-Łę-
kawica, Gminna Komisja PiRPA. W sumie 
zabrano prawie 10 tysięcy złotych.

Organizując imprezę tuż przed IO w 
Londynie chciano przybliżyć dzieciom i 
młodzieży idee olimpijską (stąd ceremoniał 
olimpijski). Zadbano o promocję imprezy 
w mediach (Radio ESKA, prasa lokalna i 
regionalna, kwartalnik Nasze Sprawy oraz 
strony internetowe). „Małe” igrzyska wcale 
nie były takie małe.

Takim hasłem reklamował swój festyn 
zorganizowany 8 września w Woli 

Krzysztoporskiej LUKS „Athletic”. Pełna na-
zwa imprezy brzmiała „Integracja między-
pokoleniowa” – festyn sportowo-rekreacyj-
ny dla dzieci, młodzieży i osób starszych ze 
środowisk wiejskich”. Jednodniową imprezę 
przeprowadzono na miejscowym Orliku. 

I aż dziw, ile ten obiekt może zmieścić. Na 
boisku trawiastym rozegrano turniej piłkar-
ski, na połowie boiska tartanowego turniej 
siatkówki, na ¼ rozłożono matę zapaśniczą, 
pozostałą część przeznaczono na rekreację. 
Można też było korzystać ze stołu tenisowe-
go i gry „piłkarzyki”. Tu też był start i meta 
marszu nordic walking. 

W tej imprezie nie było podziału na kate-
gorie wiekowe – ojciec z synem mogli brać 
udział w turnieju piłkarskim, a matka z cór-
ką i synem w turnieju siatkówki – zresztą 
ten turniej wygrała rodzina Brzozowskich 
– ojciec grał z córką i synem. Mocowanie 
na macie było promocją zapasów – najpierw 
swoje umiejętności zaprezentowali zawod-

nicy miejscowego LUKS Gryf Bujny i AKS 
Piotrków Tryb., potem swoich sił spróbowa-
ło 27 młodych adeptów zarówno dziewcząt 
jak i chłopców. Był też konkurs rzutów do 
kosza „oczko”, rzut ringo, rzut lotką do celu 
wykonało aż 100 osób.

Ostatnią konkurencją był marsz integra-
cyjny nordic walking – poprzedzono go in-
struktażem, ale zasad nie przestrzegano su-
rowo, w marszu mógł wziąć udział nawet ten 
kto nie miał kijków. Wójt gminy ufundował 
nagrodę w wysokości 500 zł dla najliczniej-
szej rodziny biorącej udział w marszu – na-
grodę zdobyła rodzina Robaków (9 osób). 

Organizator do każdej parafii (zawody 
piłkarskie odbyły się pod nazwą I Turniej In-

2.

3.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Gilowice, woj. śląskie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Athletic" Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie

„Małe" Igrzyska Olimpijskie

Alternatywa dla nudy, stagnacji i telewizji
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tegracyjny Parafialnej Piłki Nożnej) i szkoły 
w gminie wysłał zaproszenie i regulamin fe-
stynu, informację o imprezie podało Radio 
Strefa FM oraz lokalna prasa, pełny regula-
min opublikowano na stronie internetowej 
gminy, a także wyniki i opis imprezy. W 
imprezie aktywny udział wzięło ponad 370 

osób, ale na Orliku w sumie było około 600 
osób. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Gminne Zrzeszenie 
LZS, ZSRCKP w Bujnach oraz LUKS Gryf 
Bujny, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotr-

kowie Trybunalskim, miejscowy GOK, 
LUKS Tie Break, OZPN w Piotrkowie Tryb., 
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska i OSP.

Jak widać wystarczy dobry pomysł, Orlik, 
współpraca gminnych instytucji i organiza-
cji, a na całodzienny festyn sportowo-rekre-
acyjny można ściągnąć pół gminy.

Kibice Legii nie lubią kibiców Polonii, 
mieszkańcy Krakowa warszawiaków, a w 
powiecie częstochowskim ponoć nie lubią 
się Mykanów i Borowno. By zaprzeczyć tym 
animozją Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w 
Borownie wraz z Gminą Mykanów, PZSZ w 
Częstochowie, Zespołem Szkolno-Przedsz-
kolnym w Mykanowie i Borownie, Klubem 
Sportowym Świt Borowno, Powiatowym 
Zrzeszeniem LZS w Częstochowie oraz 
GOK-iem w Mykanowie postanowili zorga-
nizować dwudniową imprezę sportowo-re-
kreacyjną – pierwszego dnia spotkali się na 
Orliku w Mykanowie, a drugiego na obiek-
tach Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
w Borownie. Udało się im pozyskać to tego 
przedsięwzięcia licznych sponsorów, m.in.: 

Bank Spółdzielczy w Mykanowie, UG My-
kanów, Folklorystyczny Zespół Śpiewaczo-
Obrzędowy „Borowianki”, OSP w Borownie 
i sołtysa wsi Borowno Piotra Walę. Pomoc w 
przeprowadzeniu konkurencji sportowych 
zapewnili wolontariusze ze Szkolnego Koła 
Caritas w Borownie. 

Informację o imprezie umieszczono na 
stronach internetowych szkół i parafii. Na 
2 tygodnie przed imprezą rozwieszono pla-
katy w 11 miejscowościach. O imprezie na 
każdej mszy informował ksiądz z parafii w 
Borownie. Nic więc dziwnego, że w różnych 
konkurencjach udział wzięło ok. 450 zawod-

ników, a ponad 1500 kibiców głośno, ale kul-
turalnie dopingowało swoich faworytów.

Organizatorzy przygotowali bardzo bo-
gaty program. Pierwszy dzień rozpoczął 
turniej piłki nożnej chłopców, w którym 
uczestniczyło 7 drużyn (wiek zawodników 
od 7 do 12 lat) – 80 dzieci. Następnie roze-
grano turniej piłki plażowej mężczyzn open 
– zgłosiło się 12 drużyn. Do turnieju piłki 
siatkowej oldbojów zgłosiły się 4 drużyny 
– najstarszy uczestnik miał 62 lata. Następ-
nie odbył się mecz pokazowy streetball’a, w 
którym swoje umiejętności zaprezentowali 
absolwenci Gimnazjum w Czarnym Lesie 
– mistrzowie powiatu częstochowskiego. 
Potem do rywalizacji w o tytuł najlepszych 
przystąpiły 4 zespoły koszykarzy, składające 
się z uczniów gimnazjów i szkół podstawo-
wych. Przez całą sobotę odbywały się także 
konkurencje rodzinne, w których startowało 
10 drużyn, najwięcej emocji wzbudziły – 
sztafeta z jajkiem i „przekładaniec”.

Drugi dzień rozpoczęły biegi uliczne po 
malowniczych terenach Borowna. Podzie-
lone były na trzy kategorie  wiekowe i trzy 
różne dystansy – 600 m – szkoły podsta-
wowe, 1500 m – gimnazja, 3000 m – open. 
W sumie wystartowało 146 osób. Na korcie 
tenisowym rozegrano turniej o Puchar Pre-
zesa LKPS Borowno. 12 par wzięło udział w 
turnieju piłki plażowej kobiet open. Trwa-
ły też kolejne zmagania 10 rodzin (rodzice 
plus jedno dziecko). Rozegrano następujące 
konkurencje – skok w dal z miejsca łączony, 
przekładanie maty, sztafeta na skrzynkach, 
strzały na bramkę, podbijanie piłki.

Zaplanowano także mecz towarzyski old-
bojów z klubu Świt Borowno z Gromem 
Cykarzew, ale piłkarze tego ostatniego klubu 
nie dotarli – organizatorzy nie stracili głowy 
i szybko zorganizowali turniej trampkarzy, 
do którego zaprosi uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalistów oraz rodziców. Ostat-

nią przewidzianą konkurencją był Festiwal 
Sportów Siłowych (przeciąganie liny, prze-
taczanie opony traktorowej, przeciąganie 
ciągnika, rzut oponą samochodową na odle-
głość), w którym wystąpiły 4 zespoły.

Przez cały czas trwania imprezy można 
było opychać się kiełbaskami i kapustą z 
grochem, którą ugotowały panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich  w Borownie.

Przez cały czas trwania imprezy nad bo-
iskami krążył na lotni miejscowego Ikar i 
częstował z chmur cukierkami. Świetnie ba-
wili się ci co mieli 3 lata, jak i ci co dawno 
ukończyli ich już 50.

Ludowy Klub Przyjaciół Sport w Borownie, woj. śląskie

Sport łączy pokolenia
4.
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To było prawdziwe święto sportu i kultury 
w Nadarzynie, bowiem zawody sportowe 
odbywały się też w pobliskim Kostowcu 
i Mochowie. Organizatorzy chcieli, by z 
ich propozycji skorzystali nie tylko miesz-
kańcy Nadarzyna, ale całego powiatu. Do 
współpracy i współfinansowania imprezy 
zaprosili wiele instytucji i urzędów, m.in. 
pomagali im pracownicy UG w Nadarzynie, 
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i 
dyrekcja Gimnazjum im. bł. Jana Pawła 
II, pracownicy Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 
Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem tęczy”, 
ZOZ-u w Nadarzynie, Komendy Hufca 
ZHP w Pruszkowie i OSP w Nadarzynie. 
Planowano, że na wszystkich imprezach 
pojawi się ok. 1300 osób – było znacznie 
więcej.

Pierwszego dnia na obiekcie sportowym 
w Kostowcu odbył się turniej piłki nożnej 
z udziałem uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz nauczycieli i rodziców. 
Najwięcej emocji wzbudzały mecze tatu-
siowie – synowie, mamusie – córki. Po 
meczach zorganizowano piknik na Orliku 
w Nadarzynie – były pokazy taneczne, prze-
ciąganie liny, sztafety rodzinne, skoki w 
workach, plucie grochem, rzut kaloszem. 
Rodzice wystąpili też z teatrzykiem kukieł-
kowym. Dzięki obecności OSP wszyscy 
zgromadzeni obejrzeli pokaz udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanemu. 

W tym samym dniu na obiekcie sporto-
wym w Mochowie odbył się turniej piłki 

siatkowej. Ale najbardziej pomysłowa 
impreza odbyła się w Parku Mochowskim. 
Był to „Bieg po zdrowie” – wystartowały w 
nim trzyosobowe patrole – w parku zloka-
lizowano pięć punktów kontrolnych, gdzie 
patrole miały do wykonania cztery zadania 
– trzy pytania teoretyczne i jedno prak-
tyczne, z następujących dziedzin: pierw-
sza pomoc medyczna, bezpieczeństwo na 
drodze, przygotowanie zdrowego szaszłyka 
owocowego, czytanie i orientacja mapy.

Drugiego dnia na teren Gminnego Ośrodka 
Sportu zaproszono uczniów okolicznych 
szkół podstawowych (Nadarzyn, Kostowiec, 
Rusiec, Mochów, Wola Krakowiańska), ich 
rodziców i przedstawicieli władz samorzą-
dowych (łącznie ok. 850 osób). Rozpoczęto 
meczem siatkówki – uczniowie- nauczyciele. 
Potem można było sprawdzić swoje umiejęt-
ności w tenisie stołowym, piłce nożnej i siat-
kówce. Była też zwiedzanie tutejszego gim-
nazjum – dyrekcja i nauczyciele opowiadali 
o tradycji szkoły, zwyczajach uczniowskich i 
sukcesach, nie tylko sportowych. Uczniowie 
gimnazjum zaprezentowali swoje talenty 
piosenkarskie, taneczne i gimnastyczne – to 
ciekawy pomysł na promocję gimnazjum 
wśród uczniów szkół podstawowych i ich 
rodziców. Potem był festiwal Małych Form 
Teatralnych.

Kolejną atrakcją było wykonywanie biżu-
terii roślinnej, wyrobów z wikliny, a w szkol-
nym Hadesie (piwnicy) wyrobów z gipsu. 
Był też konkurs prac plastycznych na temat 
zdrowego żywienia. Pokazano film jak 
przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki 
(wszystko w gimnazjum w Nadarzynie). W 
szkolnej świetlicy zorganizowano konkurs 
strzelecki, a na boisku strzelanie z łuku. Był 
też pokaz tańca towarzyskiego i hinduskiego 
(wykonywali go uczniowie gimnazjum).

 Jak targi zdrowego życia, nie zbrakło 
zdrowej żywności, dzięki pomocy właścicie-
la sklepu z ekologiczną żywnością powstało 
stoisko.

Wreszcie na placu Piłsudskiego w 
Nadarzynie odbyła się „Manifestacja pro-
ekologiczna” – uczniowie przygotowali 
transparenty i ekologiczne hasła. Na jej 
zakończenie szkolny chór wykonał piosenki 
proekologiczne.

W tle targów odbywał się zorganizowany 
przez nauczyciela z gimnazjum trzydniowy 
rajd rowerowy po Mazowszu (Milanówek, 
Żyrardów, Puszcza Mariańska, Skierniewice) 
– wytrwali cykliści „wypedałowali” 160 km! 

Brawo za połączenie sportu, kultury, eko-
logii i edukacji!

Ponad 400 osób uczestniczyło 23 czerwca 
na Orliku w Koźminie Wielkopolskim 

w imprezie pod hasłem „Z Koźmina do 
Londynu”. Składała się ona z turnieju piłki 
nożnej szkół podstawowych w kategorii 
dziewcząt i chłopców, festynu integracyj-
nego oraz rodzinnej spartakiady sporto-
wej. Współorganizatorami byli: Gmina 

Koźmin Wlkp., Gminny Ośrodek Sportu w 
Koźminie, LZS Koźmin, SZS Wielkopolska. 
Do turnieju piłkarskiego przeprowadzo-
no wcześniej eliminacje, w których wzięło 
udział 26 drużyn dziewcząt i 38 drużyn 
chłopców. Do finału dotarło po 6 drużyn. 
Gościem specjalnym turnieju piłkarskiego 
był piłkarz KGHM Zagłębie Lubin Bartosz 
Rymaniak.

W spartakiadzie rodzinnej rywalizowa-
ło 27 drużyn. Konkurencje stanowiły nie 
lada wyzwanie dla uczestników – mężczyźni 
musieli wykazać się siłą, kobiety zwinnością, 
a dzieci precyzją. Panowie rzucali bowiem 

Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn, woj. mazowieckie

Targi zdrowego życia
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Na Orlikach można wszystko...

 Koźmiński Klub Sportowy „Biały Orzeł" Koźmin Wlkp., woj. wielkopolskie

 Z Koźmina do Londynu
6.
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Spartakiada pod tym hasłem odbyła się 
7-8 września w Raszówce. Imprezę prze-
prowadzono na obiekcie sportowym przy 
szkole podstawowej, które posiada walory 
boiska typu „Orlik” oraz na boisku spor-
towym LKS „Huzar”. Honorowy patronat 
nad imprezą objęła wójt gminy Lubin, Irena 
Rogowska. Organizatorzy otrzymali pomoc 
organizacyjną i finansową od Gminy Lubin, 
Gminnego Ośrodek Kultury i Gminnej 
Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Gmina użyczyła też swojej 
strony internetowej do promocji imprezy, 
podobnie jak istniejące na terenie gminy 
kluby sportowe. Plakaty bądź informacje 
powieszono także na 31 wiejskich tabli-
cach ogłoszeń w sołectwach. Zaproszenie 
do udziału w spartakiadzie ukazało się też 
w lokalnej prasie, radio i telewizji, a krótkie 
relacje z imprezy pokazała TVP-3 Wrocław 
i Regionalna TV Lubin. Zawody adresowa-
ne były do „wielopokoleniowych drużyn 

rodzinnych”, w imprezie mogły wziąć udział 
także osoby niepełnosprawne bez względu 
na wiek. 

W organizacji imprezy klubowi pomagali 
także: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lubinie, 

Tę imprezę zorganizowano z okazji otwar-
cia piątego w powiecie kędzierzyńsko-ko-
zielskim „Orlika”. Mieści się on przy stadio-
nie LKS „Śląsk”, klubu który w ubiegłym 
roku obchodził 100-lecie istnienia. Do dys-
pozycji mieszkańców jest jedno boisko do 
piłki nożnej ze sztuczną murawą i drugie 
wielofunkcyjne – do koszykówki, siatkówki 
i tenisa. Szatnia przy Orliku została dobudo-
wana do klubowej, którą zmodernizowano 
– tak więc jest to jeden z niewielu Orlików, 
który ma murowaną szatnię (jest ona ogrze-
wana elektrycznie i posiada monitoring). 
Od pierwszego dnia otwarcia na obiekcie 
jest animator sportu. 

Festyn odbył się w dniach 26-27 czerw-
ca. W zawodach sportowych wzięły udział 
wszystkie przedszkola (5), szkoły pod-
stawowe (5), gimnazja (2) i jedna szkoła 
ponadgimnazjalna działające w gminie oraz 
rodzice, którzy chętnie uczestniczyli w kon-
kurencjach sprawnościowych. 

Urząd Gminy wydał 1000 pocztówek 
upamiętniających otwarcie Orlika, ponadto 
dla najlepszej drużyny piłkarskiej chłop-
ców samorząd ufundował stroje piłkarskie, 
zakupił dla każdej ze szkół, które uczest-
niczyły w turnieju sprzęt sportowy – piłki 
do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i 
siatkówki, ufundował też nagrodę specjalną, 
którą otrzymał Zespół Szkół w Komornie – 
komplet bramek aluminiowych z siatkami. 
Sprzęt sportowy ufundowali inni sponsorzy 
– Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolski 
Związek Piłki Nożnej, Urząd Marszałkowski 
w Opolu oraz Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Opolu. W organizację festynu zaanga-
żowali się też dyrektorzy szkół, nauczy-
ciele wychowania fizycznego, którzy opra-
cowali regulaminy, prowadzili punktację i 
sędziowali zawody. A młodzież i nauczy-
ciele Zespołu Szkolno-Przyszkolnego w 
Pokrzywnicy podjęli się opracowania doku-
mentacji fotograficznej i folderu z otwarcia 
Orlika. 

Festyn promowany był na stronach inter-

netowych Urzędu Gminy, w lokalnej gazecie 
i na tablicach szkolnych. O imprezie infor-
mowało Radio Park i Radio Opole.

W imprezie udział wzięło 600 dzieci i mło-
dzieży oraz ok. 150 rodziców. Organizatorzy 
podkreślają, że przy okazji organizacji tej 
imprezy pojawiło się wśród młodzieży wiele 
talentów organizatorskich, liderów, których 
potencjał na pewno zostanie w przyszłości 
wykorzystany.

Jaki był program imprezy? Dla najmłod-
szych – przedszkolaki (200) i uczniowie klas 
I-III (100) – zaplanowano sztafetę z worecz-
kiem, skoki z piłką, slalom między chorą-
giewkami i zabawę „zbijamy”, starsi ucznio-

wie uczestniczyli w turnieju piłki nożnej (5 
drużyn), rozegrano także mecz siatkówki 
i koszykówki, konkurs rzutów karnych i 
rzutów osobistych. Odbył się także mecz 
siatkarski, w którym zmierzyły się druży-
ny uczniów i nauczycieli. Całość uświetnił 
występ mażoretek. 

Mamy nadzieję, że ,,Orlik” będzie tętnił 
sportowym życiem. 

piłką lekarską i podnosili ciężarek o wadze 
14 kg, panie musiały przebiec slalom z piłką 
i poskakać w workach, a dzieci wykony-
wały rzuty karne i rzuty do kosza. Potem 
były zadania drużynowe slalom z piłeczką i 
bardzo wyczerpujący slalom zwany „taczką” 
(jedna osoba porusza się na rękach, a druga 
trzyma ją za nogi). Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe w postaci piłek i gier planszowych, 
najlepsze trzy medale i pamiątkowe szaliki.

Był jeszcze festyn integracyjny, tam dzieci 

mogły zagrać z rodzicami w siatkówkę i 
koszykówkę, odbyły się również rzuty lotką, 
slalom między pachołkami – jedna z osób 
miała zawiązane oczy i musiała słuchać dru-
giej by jak najszybciej pokonać dystans. Tu 
także wszyscy otrzymywali drobne nagrody 
i dyplomy. Całość zakończył mecz piłki 
nożnej Samorządowcy – Rodzice. Potem 
było jeszcze wspólne pieczenie kiełbasek. 
A poszły ich „tony”, bo konkurencje były 
naprawdę wyczerpujące.

Nadleciał „Orlik"

Gminne sportowe spotkanie pokoleń

7.

8.

Ludowy Klub Sportowy „Śląsk" Reńska Wieś, woj. opolskie

Ludowy Klub Sportowy „Huzar" Raszówka, woj. dolnośląskie
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Na Orlikach można wszystko...

Idea imprezy brzmiała następująco: 
„każdy bez względu na to czy ma lat kilka 
czy kilkadziesiąt, powinien uprawiać sport 
w różnej formie i natężeniu, w zależności 
od chęci i możliwości. Każdy ma prawo 
korzystać z warunków jakie stwarza Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi”. A 
miejscowy GOSiR to wspaniały kompleks, 
na prawdziwie europejskim poziomie – w 
jednym miejscu są pływalnia Fala z dwoma 
basenami, ze ślimakiem i zjeżdżalnią, natry-
skami i biczami wodnymi. W hali funk-
cjonuje sauna, gabinet masażu, solarium, 
fitness klub. Są korty w hali i na powietrzu, 
Orlik, obok stadion LKS Piast, boiska do 
piłki siatkowej i plażowej. Plany gospodarzy 

gminy przewidują dalszą rozbudowę OSiR 
o pełnowymiarową halę sportową, lodo-
wisko, stadion lekkoatletyczny ze sztuczną 
nawierzchnią, a także modernizację sta-
dionu Piasta. Takich obiektów sportowych 
może im pozazdrościć niejedno miasto.

Impreza odbyła się 1 września. W pikniku 
wzięło udział 380 osób, natomiast spora 
część przybyła aby podziwiać obiekty i kibi-
cować. Wielu mieszkańców, szczególnie 
tych starszych zajrzało tu po raz pierwszy.

W ramach imprezy odbyły się: turniej 
drużyn 6 osobowych piłki nożnej na boisku 
Orlik (11 drużyn), turniej piłki siatkowej 
plażowej (12 drużyn), amatorski turniej 
badmintona (32 osoby), turniej tenisa ziem-
nego na krytych kortach GOSiR (30 osób), 
nordic walking na dystansie 2 km, marszo-

bieg bez ograniczeń wiekowych na dystansie 
3 km oraz gry i zabawy dla dzieci: bieg w 
workach, hula-hoop, rzut piłką do celu, 
sadzenie kwiatów.

Na pewno po tym wielopokoleniowym 
festynie niejeden wnuczek przyzna w duchu: 
przecież moja babcia też ma prawo założyć 
dresy czy strój kąpielowy i zasmakować 
relaksu...

Współorganizatorami imprezy byli: UG 
Trzebownisko, GOSiR, GOK, OSP, KGW, 
ZMW, ZS Nowa Wieś.

Na zakończenie imprezy odbył się piknik 
dla wszystkich chętnych. A w przerwach 

między zawodami swoimi umiejętnościami 
popisywały się zespoły taneczne istniejące 
przy miejscowym GOK.

Imprezę reklamowano na stronach inter-
netowych gminy i klubu oraz w miejsco-

Rada Sołecka i sołtys wsi Raszówka, miej-
scowe KGW i OSP. Radni gminy i straża-
cy sfinansowali zakup słodyczy, a OZPN 
Legnica wręczył 10 piłek drużynom piłkar-
skim. MKS Zagłębie Lubin sponsorowało 
poprzez własny udział „Strefę kibica”. W 
imprezie brali udział piłkarze tego ekstra-
klasowego klubu, którzy prezentowali swoje 
umiejętności piłkarskie i rozdawali zdjęcia 
i plakaty.

Pierwszego dnia zawodów przeprowa-
dzono 11 konkurencji (m.in.: rzut do kosza 
kaloszem, toczenie koła, bieg z książką na 
głowie, rzut jajkiem na odległość czy hula-
hoop) oraz „mały” turniej piłki nożnej 

dla dzieci ze szkół podstawowych. Zaś w 
hali sportowej w budynku szkoły odbył 
się 5-godzinny turniej tenisa stołowego – 
startowało 41 chłopców i 62 dziewczynki. 
Sponsorami tego turnieju był drugoligowy 
klub tenisa stołowego w Raszówce. Trenerzy 
szukali następców ligowej kadry.

Drugiego dnia odbyło się 5 konkurencji, 
takich jak kręgle ekologiczne, napełnianie 
na czas butelek wodą, rzuty do kosza, strzały 
kijem hokejowym do celu i biegi w workach. 
Rozegrano także zawody łucznicze i „duży” 
turniej piłki nożnej dla młodzieży i osób 
starszych. Tego dnia Raszówkę nawiedziła 
ulewa, przesunięto więc zawody z 11 na 14, 
ale strażacy zdążyli wszystkich o zmianie 
godziny rozpoczęcia zawodów powiado-
mić. Zawody łucznicze prowadzili instruk-
torzy i członkowie klubu z miejscowości 
Karczowiska – to znany klub w wojewódz-
twie – wystartowało 11 czteroosobowych 
rodzin i 31 zawodników indywidualnie w 
kategoriach dzieci i dorośli. Tu też trenerzy 
szukali  łuczniczych talentów.

Frekwencja w poszczególnych konkuren-
cjach była naprawdę duża, np. rzut kaloszem 
do celu wykonało 300 dzieci i 20 przedsta-

wicieli rodzin, toczenie koła rowerowego 
146 osób, hula-hoop – 160 dzieci itp. Każdy 
uczestnik otrzymał nagrodę pocieszenia – 
słodycze i napoje, a najlepsza dziesiątka 
drobne nagrody i upominki.

Zadbano o szereg innych atrakcji – poka-
zy straży pożarnej, dmuchany świat dla dzie-
ci, warsztaty plastyczne, konkursy piosenki 
sportowej, wiedzy o tematyce antyalkoho-
lowej i antynarkotykowej, karaoke, wielopo-
koleniowy konkurs tańca. Przygotowano też 
poczęstunek, któremu przyświecało hasło 
„Jestem zdrowy, bo zdrowo się odżywiam”.

W imprezie uczestniczyło 776 osób. To 
więcej niż spodziewali się organizatorzy.

9. Ludowy Klub Sportowy „Piast" Nowa Wieś, woj. podkarpackie

Żyj zdrowo na sportowo
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Do konkursu zgłoszono XXV Gminny 
Turniej Rad Sołeckich gminy Oława. Impreza 
odbyła się 30 czerwca w Chwalibożycach. 
Mimo ponad 30 stopniowego upału w 
imprezie wzięło udział prawie 300 uczest-
ników – 24 rady sołeckie. Każda ubrana 
w kolorowe koszulki z nazwami swoich 
miejscowości dumnie wkroczyła na stadion. 
Rozegrano dziesięć konkurencji – strzelanie 
z wiatrówki, rzut podkową do celu, utrzy-
mywanie ciężarka od sztangi (waga 48 kg) 
na czas, strzały do pustej bramki, rzut lotką 
do tarczy, rzuty piłką do kosza, slalom z 
piłką na czas, przeciąganie liny mężczyzn 
i kobiet oraz siatkówka. W regulaminie 
turnieju zaznaczono, że w 7 konkurencjach 

w każdej drużynie musi być osoba 50+. 
Najwięcej emocji budziły dyscypliny siłowe, 
w tym wprowadzone po raz pierwszy w 
tym roku przeciąganie liny przez kobiety. 
Pomysłodawca tej konkurencji, Waldemar 

Chwajoł (LZS), ma nadzieję że zwycięż-
czynie, zawodniczki z Niemila, wystąpią w 
zawodach wojewódzkich, a może i krajo-
wych. 

Siedmiu najlepszym zespołom puchary 
i dyplomy wręczał poseł Roman Kaczor. 
Trzech najlepszych zawodników w każ-
dej konkurencji udekorowano medalami. 
Zwycięska drużyna otrzymała komplet piłek 

ufundowany przez wójta gminy Oława, Jana 
Kownackiego, który sprawował także patro-
nat nad imprezą. 

Sportowy dzień zakończyły występy arty-
styczne dzieci, młodzieży i zespołu ludowe-
go „Świtezianie” oraz zabawa taneczna dla 
zawodników i mieszkańców Chwalibożyc.

W ramach imprezy na miejscowym 
Orliku rozegrano turniej piłki nożnej orli-
ków, w którym wystartowało 8 drużyn – 
uczestniczyło w nim 64 zawodników, w tym 
jedna kobieta.

Współorganizatorem imprezy było Miej-
sko-Gminne Zrzeszenie LZS w Oławie oraz 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji.

„Walczyli całym sercem” tak relację z 
tur nieju zatytułowała „Gazeta Oława”. Infor-
macje o imprezie można było także znaleźć 
w internecie.

Jak piszą organizatorzy: „od wielu lat 
władze gminne stawiają na rozwój sportowy 
swoich mieszkańców”, dzięki czemu mają 
salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w 
Iłowie-Osadzie, dwie pełnowymiarowe hale 
przy ZS w Narzymiu oraz dwa Orliki. Na 
stadionach są budynki socjalne. Ta infra-
struktura to centra sportowo-kulturalne 
gminy. I wiele się na nich dzieje.

Prace nad zgłoszonym projektem rozpo-
częły się już w maju. Chciano zorganizować 
imprezę, która pokaże dzieciom i młodzie-
ży jak można fajnie spędzać wolny czas. 
Postawili na turnieje piłkarskie. Do finału, 
który odbył się 19 sierpnia na kompleksie 
Orlik w Narzymiu, prowadziły eliminacje, 
zakwalifikowało się 12 zespołów w różnych 
kategoriach wiekowych.

W organizacji imprezy pomagali nauczy-

ciele wychowania fizycznego z lokalnych 
szkół, którzy przygotowali także kilka świet-
nych konkursów sprawnościowych dla 
zaproszonych gości i kibiców. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się piłkarskie pokazy 
żonglerki, konkurs strzałów na bramkę i do 
celu z różnych odległości. 

Przy organizacji imprezy uzyskano pomoc 
Wójta Gminy Iłowo-Osada, rad sołeckich 

Iłowo-Osady i Narzymia, Gimnny Ośrodek 
Kultury i Sportu, GZ LZS oraz Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, która kolportowała na imprezie 
ulotki mówiące o szkodliwości palenia, picia 
alkoholu i zażywania narkotyków, wsparła 
też imprezę finansowo. Dzięki zaangażowa-
niu sponsorów możliwy był zakup nagród, 
dyplomów i pucharów oraz kiełbasek na 
grilla, napojów i słodyczy. 

W sumie w turniejach eliminacyjnych i 
finale uczestniczyło blisko 800 osób.

wych szkołach. Ilość organizacji zaanga-
żowanych w projekt oraz ich współpraca 
pokazują, że w ten sposób można namówić 
na zdrowy wypoczynek sporą część społecz-
ności lokalnej. Jak piszą organizatorzy: z 
pewnością rodzinny piknik sportowy wpisze 
się na stałe w coroczny kalendarz imprez.

W tym miejscu warto parę słów poświę-
cić sołtysce Nowej Wsi, Marii Rzucidłowej, 

która tryska energią i coraz to nowymi 
pomysłami, i potrafi na nie pozyskać fundu-
sze unijne. To z jej inicjatywy powstał pro-
jekt „Aktywny babiniec” – panie w wieku 
50+ przeszły kurs nordic walking, uczęsz-
czały na aquaaerobik, uczestniczyły w kursie 
kosmetycznym, oraz nauczyły się korzystać 
z komputera. Brawo pani Mario!

Bronili barw swoich miejscowości

Piłkarskie wakacje

10.

11.

Ludowy Klub Sportowy „Burza Dom-Bud" Chwalibożyce, woj. dolnośląskie

Klub Sportowy „Iskra" Narzym, woj. warmińsko-mazurskie
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Osiedle „Słowiki” w Olku-
szu obchodziło 25-lecie swo-
jego istnienia, planowali duży 
festyn dla mieszkańców. Jego 
sportową część postanowił 
zorganizować LKS „Kłos” 
Ol kusz, który działa na tym 

osiedlu. Impreza odbyła się w dniach 22-23 września, na miejsco-
wym Orliku. Współorganizatorami byli: Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Olkuszu, Rada Osiedla Słowiki, CDS IZAR i Urząd Gminy 
Olkusz. Na imprezę składał się turniej piłki nożnej (60 osób), zawo-
dy modelarskie (100 osób) oraz piknik rodzinny (ok. 1000 osób). 

By zachęcić sponsorów i współorganizatorów do dalszych wspól-
nych działań, zarząd klub zorganizował spotkanie podsumowujące, 
gdzie przedstawił sprawozdanie i wręczył wszystkim dyplomy z 
podziękowaniami. Mając takiego sponsora jak Zarząd Osiedla 
„Słowiki” wierzymy, że imprez sportowych na lokalnych podwór-
kach w Olkuszu będzie coraz więcej i że nie było to ostatnie poże-
gnanie lata.

1 czerwca na Orliku przy Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie 
zgromadzili się miłośnicy piłki nożnej – chcieli obejrzeć tur-
niej piłkarski, który odbywał się w ramach „Wielkopolskich Dni 
STOP – Uzależnieniom”. Jego współorganizatorami było Starostwo 
Powiatowe w Pleszewie i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Pleszewie.

 W turnieju piłkarskim wystartowały drużyny młodzieżowe szkół 
ponadgimnazjalnych (4) oraz osobno drużyny samorządowców, w 
tym wypadku swoje drużyny wystawiła Rada Powiatu w Pleszewie, 
rady gmin z Czermina i Chocza. Odbył się także turniej piłki siat-
kowej, w który startowały drużyny dziewcząt (3) ze szkół ponad 
gimnazjalnych.

Najwięcej kibiców zgromadził turniej samorządowców, chcieli 
zobaczyć jak starosta, czy radny gminny radzi sobie na boisku.

Impreza została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu 
pleszewskiego.Uczestniczyło w niej ok. 400 osób.

Festyn odbył się 18 sierp-
nia na boisku Orlik przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Świekatowie, niektóre mecze tur-
nieju piłki nożnej zorganizowano 
na gminnym stadionie. Z propo-
zycji spędzenia czasu na sportowo 
skorzystali także turyści z Pruszcza 
i powiatów tucholskiego i bydgo-
skiego. Każdy, kto brał udział w 
zawodach otrzymał pamiątkowy 
medal i dyplom. Dla najlepszych 
ufundowano drobne nagrody rze-

czowe. Impreza składała się nie tylko z konkurencji sportowych, ale 
też gier i zabaw rodzinnych. 

Najwięcej emocji wzbudził mecz Żacy kontra Rodzice. Niestety 
rodzice nie wyciągnęli wniosków z poprzednich lat, widać że zanie-
dbują treningi, i ulegli młodym zawodowcom. W tym samym czasie 
odbywały się też inne konkurencje indywidualne dla wszystkich 
chętnych, których podzielono na trzy kategorie wiekowe – do 7 
lat, 8-10, i 11-13 lat. Młodzi zawodnicy pokonywali tor przeszkód, 
popisywali się żonglerką, rzucali do kosza, skakali w dal, biegali na 
1 okrążenie, i przemierzali slalom z piłką. W tych zawodach poza 
oficjalną klasyfikacją mogli także startować dorośli.

Współorganizatorami imprezy byli: KS LZS Fala Świekatowo, ani-
matorzy boiska Orlik, Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, 
miejscowa parafia. W imprezie udział wzięło ok. 230 osób, w tym 
ok. 170 dzieci i młodzieży do lat 15. 

 Jednym zdaniem – świetna zabawa, super pogoda, wspólne 
grillowanie, odrobina sportu i rekreacji to przepis na udany dzień.

Na Orlikach można wszystko...
 Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Obierz kurs na Orlika" 2012

UKS „Fala" Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie

UKS „Kopernik" Dobrzyca, woj. wielkopolskie

Dzień Sportu w Świekatowie

Orlik pokoleń14.

15.

Ludowy Klub Sportowy „Kłos" Olkusz. woj. małopolskie

Pożegnanie lata
12.

Turniej przeprowadzono 12 września na terenie Orlika przy 
Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 1. Towarzyszyły mu inne zawo-
dy sportowe, które odbywały się na terenach przyległych do boiska. 
Organizator przesłał do szkół zaproszenia i regulamin, podał 
informację o festynie do lokalnej prasy. Przy organizacji otrzymał 
wsparcie Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piotrkowie Trybunalskim, 
Rady Osiedla Łódzka – Wysoka – 
Sadowa, Radnego Miasta Piotrkowa 
Tryb. Sebastiana Żereka, nauczy-
cieli Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
nr 1 i Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. W turnieju piłkarskim 
wzięły udział 3 drużyny. W turnie-
ju siatkówki 3-osobowej 5 zespołów 
dziewcząt. W konkurencji rzutów 
do kosza wystartowało 45 chłopców i 42 dziewczyny, do konkursu 
rekreacyjnego – tor przeszkód wystartowało po 30 zawodników i 
zawodniczek. W sumie w zawodach wzięło udział 200 uczestników, 
a łącznie na terenie Orlika pojawiło się ok. 300 osób. Zadbano o 
medale, dyplomy i puchary.

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
13. Uczniowski Klub Sportowy LZS w Piotrkowie Tryb., woj. łódzkie
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Impreza zgłoszona do konkursu 
była częścią dużego przedsięwzięcia 
jakim są Dni Dęblina (15-17 czer-
wiec). Ich głównym organizatorem 
jest Urząd Miasta Dęblina i dofinanso-
wał on imprezy sportowo-rekreacyjne, 
sponsorzy przekazali napoje i słodycze 
dla najmłodszych, ufundowali także 
nagrody dla zawodników, wyróżniają-
cych się organizatorów i sędziów. 

Zawody sportowe odbywały się na 
obiektach sportowych ZSZ nr 2, Orliku przy ZSO w Dęblinie i na 
terenach wokół miasta. 

W zawodach i konkurencjach rekreacyjnych wzięło udział ponad 
500 osób. Odbył się turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców ze 
szkół różnego szczebla oraz dla pracowników dęblińskich zakła-
dów pracy, turniej piłki plażowej dla dziewcząt i chłopców oraz 
mężczyzn, zawody lekkoatletyczne i turniej tenisa stołowego szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, marsz na orientację dla 
uczniów szkół średnich, bieg przełajowy dla wszystkich chętnych, 
oraz wy cieczka rowerowa wokół miasta.

Aktywne wieśniaki – miting rodzinny

Mama, tata i ja

16. Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-ECO, woj. lubuskie

Miting zorganizowano 22 września we 
wsi Białków, miał on formę festynu rekre-
acyjno-sportowego połączonego z promocją 
regionu, czyli „małej ojczyzny”. Odbył się na 
terenie sportowo-rekreacyjnym szkoły pod-
stawowej w Białkowie. Składał się z trzech 
bloków – sportowego (zawody rowerowe 
dla dziewcząt, rodzinny turniej hokeja na 

trawie oraz turnieju żonglerki piłką), rekre-
acyjne – (rowerowy tor przeszkód, konku-
rencje celnościowe, przeciąganie liny – dru-
żyny 5-osobowe, max dwoje dorosłych) oraz 
bloku regionalnego (I Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w jedzeniu pierogów na czas, rzut 
blinem na odległość, sztafeta „pampucha” i 
rzut ziemniakiem do celu). Impreza otrzy-
mała honorowy patronat i wsparcie finanso-
we starosty słubickiego, burmistrza Cybinki 
i sołtysa Białkowa. Przy imprezie pracowało 
35 wolontariuszy.

Tereny te zamieszkują potomkowie Pole-
szczuków, czyli grupy etnicznej zamieszku-

jącej bagna Polesia (Ukraina, Białoruś), sto-
warzyszenie oraz Towarzystwo Miłośników 
Polesia i Białkowa chcą zachować pamięć 
o swoich przodkach, którzy z dalekiego 
Polesia przywędrowali tu po II Wojnie świa-
towej. Zachowały się tu tradycje i stro-
je poleskie. A kultywuje je m.in. Zespół 
Śpiewaczy „Lubuszanki”, który tworzą 
mieszkańcy Cybinki i Białkowa. Ten zespół 
jak i Zespół Kabaretowo-Taneczny „Tęcza” 
istniejący przy Stowarzyszeniu Kobiet 
Wiejskich w Grzmiącej wystąpiły na festy-
nie. Zorganizowano również konkurs pla-
styczny dla dzieci.

Impreza odbyła 3 czerwca na Orliku w Brzesku. Została zorga-
nizowana z okazji Dnia Dziecka. Wzięło w niej udział 150 osób, 
w tym 97 dzieci i 53 rodziców. Organizatorom chodziło głównie 
o zwrócenie uwagi rodzicom na wychowawcze i zdrowotne walo-
ry sportu i integrację środowiska. Pomysłodawcy zachęcili do 
współpracy Urząd Miejski w Brzesku oraz szkoły podstawowe z 
gminy. Nauczyciele i trenerzy współtworzyli program i regulamin. 
A program był bogaty – odbył się 
mini turniej koszykówki dla chłop-
ców, piłki siatkowej dla dziewcząt, 
rozegrano mecz piłki nożnej dzieci 
–mamy, siatkówki ojcowie – dzieci, 
3-osobowe drużyny rodzinne przecią-
gały linę, biegi w workach rodzice – 
dzieci, strzały na bramkę, bieg wokół 
boiska, quiz wiedzy sportowej – bez 
ograniczeń wiekowych i slalom mię-
dzy palikami dzieci kontra rodzice. Przygotowano także skromny 
poczęstunek dla wszystkich uczestników. Burmistrzowi, tak spodo-
bała się impreza, że wyraził chęć współpracy przy innych tego typu 
przedsięwzięciach.

17. Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi" Miłocin, woj. lubelskie

Uczmy sportu od przedszkola

Stowarzyszenie zgłosiło do konkur-
su XVIII Sportowy Turniej Miast i 
Gmin. Współorganizatorami była Szkoła 
Podstawowa w Miłocinie i miejscowe KGW. 
W turnieju uczestniczyło 990 osób. 

Impreza odbyła się 1 czerwca, na wybu-
dowanym niedawno nowoczesnym kom-
pleksie sportowym. Do tegorocznej edy-
cji turnieju organizatorzy zaprosili Kluby 
Przedszkolaków oraz szkoły podstawowe z 
terenu gminy Wojciechów i dla nich przy-
gotowali oddzielny program (co roku do 
turnieju zapraszane są dzieci z innych miej-
scowości). Do udziału zgłosiło się kilkaset 
dzieci wraz z liczną grupą opiekunów. Gry i 

zabawy z przedszkolakami prowadziła pani 
Dorota Kotowska. Dla pozostałych chęt-
nych – młodzieży i dorosłych – przepro-
wadzono turniej  w piłce nożnej, szachowy, 
darta, odbyły się rzuty do kosza, rzuty piłką 
palantową, biegi na 60 m, skok w dal i prze-
ciąganie liny. Piłki nożnej było sporo, bo 
odbył się jeszcze turniej dla samorządow-
ców i dzikich drużyn, oraz mecz PIS – PO.

Poza zawodami sportowymi były inne 
atrakcje. Dziewczęta ze szkoły podstawowej 
w Maszkach dał pokaz tańca. Najmłodsi 
mogli przejechać się na kucyku, pomalować 
twarze, wziąć udział w konkursie plastycz-
nym, loterii fantowej i konkursie przygo-

towanym przez KRUS – „Bezpieczna praca 
w gospodarstwie”. Dokonano także wyboru 
Miss Festynu.

Organizatorzy Turnieju skorzystali w tym 
roku z pomocy gimnazjalistów, absolwen-
tów miejscowej szkoły – wolontariuszy. 
Oka zało się, że mają oni sporo fajnych 
pomysłów na przyszłość.

Piłka, rakietka, mapa, rower
18. MULKS „Libero" Dęblin, woj. lubelskie 19. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia" Bucze, woj. małopolskie
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Na Orlikach można wszystko...

Impreza odbyła się 
w dniach 14-15 lipiec. 
Pierwszego dnia na 
kompleksie Orlika przy 
SP nr 2 odbył się XVI 
Turniej Piłki Nożnej 
Dzikich Drużyn (grało 
prawie 50 zawodników, 
w tym 6 dziewcząt) – 
to najstarsza wakacyjna 
impreza dla młodych 
futbolistów w tym mieście, potem odbyły się gry i konkursy spor-
towe dla dzieci, turniej koszykarskich trójek (4 drużyny), konkurs 
rzutów osobistych i za trzy punkty. Następnego dnia w Parku 
Miejskim odbył się festyn rodzinny „Zażywasz – Przegrywasz” z 
programem artystycznym, gdzie gwiazdą był zespół Boys.

Współorganizatorami imprezy byli: Gmina Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoła Podstawowa 
nr 3, Kazimierski Ośrodek Sportu, Kazimierski Ośrodek Kultury, 
Animator Orlika przy szkole nr 3, ŚZPN w Kielcach, Gminny SZS 
oraz prywatni sponsorzy. 

Podstawowym celem 
imprezy „Prątnica Cup 
2012 – mini EURO dla 
szkół podstawowych” 
była popularyzacja piłki 
nożnej wśród miesz-
kańców gminy Lubawa 
i okolic. Turniej z braku 

boiska typu Orlik na terenie gminy Lubawa odbył się na boisku 
sportowym przy Zespole Szkół w Prątnicy 12 września. Do turnieju 
zgłosiło się 16 drużyn. By nawiązać do EURO 2012 drużyny grały 
pod nazwami państw, które uczestniczyły w dużym Euro – druży-
ny losowały barwy narodowe. Po wyłonieniu zwycięzcy turnieju 
(wygrała Holandia czyli ZS Prątnica I) odbył się jeszcze konkurs 
rzutów karnych – strzał piętą do bramki. Dla uczestników przygo-
towano kiełbaski z grilla i napoje. 

Większość imprezy sfinansowano ze środków pozyskanych od 
lokalnych stowarzyszeń i przedsiębiorców. Organizacyjnie i finan-
sowo pomagali: Urząd Gminy Lubawa, Gminne Zrzeszenie LZS 
(sfinansowało wyżywienie), GOPS, Zespół Szkół w Prątnicy, LZS 
Prątniczanka, firma Makrodach oraz firma PUH Nore Kazimierz 
Okołowski (ufundowała medale, puchary, statuetki i nagrody rze-
czowe). Przy turnieju pracowali także wolontariusze. Wzięło w nim 
udział 160 zawodników, a mecze oglądało ok. 850 kibiców. 

28 i 29 lipca w Bierzwniku 
odbyły III Międzynarodowe 
Targi Wyrobów Klasztornych 
i inauguracja Trasy Zakonów 
Pojezierza Myśliborskiego 
(trasa turystyczna). 28 
lipca w ramach tej impre-
zy zorganizowano Sportowy 
Weekend na Cysterskim 
Szlaku. 

W turnieju szachowym 
uczestniczyło 45 zawodników. Przed rozgrywkami obejrzeli wysta-
wę „Szachy w średniowieczu i średniowiecze w szachach”.

Na Wzgórzu Klasztornym odbywał się też Bieg o Puchar Opata. 
Na starcie pojawiło się 300 biegaczy. Zawody zostały przeprowa-
dzone w 6 kategoriach wiekowych. W turnieju tenisa stołowego 
uczestniczyło 95 zawodniczek i zawodników (4 kategorie wiekowe 
dziewcząt i chłopców).

Gmina Bierzwnik pod względem ilości jezior należy do czołów-
ki wojewódzkiej, ale to bogactwo jest słabo wykorzystywane pod 
względem sportowym. Dlatego po raz pierwszy zorganizowano 
zawody w kajaku-polo w kategorii młodzików. Ostatnim akordem 
była symultana szachowa, w której zwycięzca szachów błyskawicz-
nych Krzysztof Buczak zagrał na 8 szachownicach – jak przystało na 
mistrza wygrał 6 pojedynków i dwa zremisował.

15 lipca przy rekreacyjnym zbiorniku wodnym odbył się festyn 
rodzinny „Soleckie Lato nad Zalewem", którego hasło przewodnie 
brzmiało „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Organizatorzy chcieli 
„poprzez wspólną zabawę zaszczepić ducha zdrowej rywalizacji, 
miłości do aktywnego, wspólnie, z całymi rodzinami, spędzanego 
wolnego czasu”. W festynie uczestniczyli mieszkańcy oraz wakacyjni 
turyści. Imprezę relacjonowało 
przez cały dzień Radio Kielce. 
Jak poinformował redaktor 
naczelny tego medium, nośnik 
z nagraniem imprezy został 
zakopany gdzieś na Św. Krzyżu 
i może ktoś go odkopie za 100 
lat...

Odbył się turniej piłki siat-
kowej, wyścigi rowerków wod-
nych, przeciąganie liny oraz quiz wiedzy o Ziemi Soleckiej. Dla 
młodszych sportowców i rodziców przygotowano zawody w krę-
ceniu hula-hoop, wyścigi w workach, rzuty do celu, drużynowe 
napełnianie wiader wodą, zjadanie plasterków cytryny (rodzice) czy 
dmuchanie balonów na czas.

Przez cały czas trwania festynu na scenie prezentowały się miej-
scowe i nie tylko zespoły. Rozdawano ulotki o szkodliwości picia 
alkoholu, zażywania narkotyków i palenia papierosów. 

Współorganizatorami festynu byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej, Gminny Klub Sportowy „Źródło”, Fundacja Apetyt na 
Kulturę – Warszawa oraz policja i OSP.

LUKS „Arabeska" Pławno, woj. zachodniopomorskie

Pływacki Klub Sportowy „Pirania" Kazimierza Wielka,  
woj. świętokrzyskie

Na cysterskim szlaku

Moje małe EURO
22.

23.

Gminne TKKF LZS w Fijewie, woj. warmińsko-mazurskie

Prątnica Cup 2012
20.

W zdrowym ciele zdrowy duch
21. Gminne Centrum Kultury w Solcu Zdroju, woj. świętokrzyskie
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Impreza pn. „Z orlikiem czy bez na sportowo czas spędzisz 
też” odbyła się w dniach 20-22 lipca. Współorganizatorami 
byli Urząd Miejski w Dobiegniewie, Ochotnicza Straż Pożarna 
Głusko, Nadleśnictwo Głusko. Finansowo wsparła organizatorów 
również Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”. 
Uczestniczyło 520 osób. Imprezę obsługiwało 16 sędziów oraz 16 
osób z obsługi – członkowie LZS, OSP i pracownicy urzędu miej-
skiego. Przeprowadzono turnieje: szachowy kobiet i mężczyzn (28 
uczestników), piłki nożnej seniorów i juniorów (72 zawodników), 
siatkówki kobiet i mężczyzn (80 osób), tenisa stołowego kobiet i 
mężczyzn (44 uczestników), warcabów 100-polowych (36 osób), 
darta kobiet i mężczyzn (68 zawodników). W turnieju rodzin 
wystartowało 12 trzyosobowych drużyn, z wiatrówki strzelało 36 
kobiet i 52 mężczyzn, a na rowerze ścigało się 28 zawodniczek i 40 
zawodników.

Na zakończenie zawodów odbyła się sztafeta integracyjna – rzut 
ringo, toczenie hula-hoop, strzały do bramki, rzut lotką do celu, 
toczenie piłki lekarskiej, rzut do kosza klockami.

Siatkówka staje się, dzięki międzynarodowym sukcesom 
naszych zawodników, coraz popularniejszym sportem w kraju. 
LKS „Węgrowianka" postanowił dla młodych siatkarzy zorgani-
zować turniej. Impreza odbyła się 1 lipca na Orliku w Mniszku. 
Do rozgrywek przystąpiło 6 drużyn chłopców z rocznika 1999 i 
młodsi, 6 zespołów chłopców rocznik 1998 i starsi oraz po 3 dru-
żyny dziewcząt w analogicznych grupach wiekowych. Łącznie na 
starcie stanęło 108 młodych siatkarzy i siatkarek ze szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych z Nowej Wsi, Sosnówki, Rudy, Wałdowa 
Szlacheckiego, Dusocina, Piasków, Mokrej i Węgrowa.

Mecze były zacięte i niezwykle emocjonujące. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy i długopisy. Dzięki pomocy Gminy 
Grudziądz dzieci otrzymały także napoje i słodycze. Organizacyjne 
klub wspomogło Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie lZS i lokalne 
władze samorządowe.

Bieg odbył się 22 września w 
Popowie. Jego współorganizato-
rami byli: Wójt Gminy Grajewo 
i Klub Sportowy Maratonka 
Grajewo. Honorowy patronat nad 
imprezą objął marszałek woje-
wództwa podlaskiego. Ten bieg to 
także Mistrzostwa Wojewódzkie 
LZS Rolników. Imprezę promo-
wały liczne strony internetowe 
oraz Gazeta Współczesna. Aura 
nie sprzyjała biegaczom – było 
zimno, ale nie schłodziło to zapa-
łu zawodniczek i zawodników. Na 
starcie stanęło ponad 200 dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawo-

wych i gimnazjów. W zależności od wieku biegali na 200, 400, 800 
i 1600 metrów. Startowali także uczniowie ze szkoły podstawowej z 
Grodna, oraz zawodnicy z Paberze na Litwie. Bieg główny liczył 4 
km – startowało 57 osób. Pierwsza szóstka w każdym biegu otrzy-
mywała medale, a pierwsza trójka dodatkowo upominki. Wszyscy 
otrzymali po batoniku, gorącą herbatę i wyśmienitą grochówkę. 
Na pierwszego zawodnika w biegu głównym, jak co roku czekała 
specjalna nagroda ... żywy kogut. 

IV Olimpiada Sołectw i Gminny Festyn Sportowo-Rekreacyjny 
odbyły się 1 września. Współorganizatorami imprezy byli: Gmina 
Pruszcz Gdański, Sołectwo Rusocin, OKSiR Cieplewo.

W olimpiadzie wzięło udział 19 reprezentacji – pobito rekord 
poprzednich edycji. Rozpoczęła ją paradą, w której mieszkańcy 
kilkunastu miejscowości prezentowali wspaniałe programy i prze-
brania. Były one oceniane 
przez jury. Rozegrano 15 
indywidualnych i dru-
żynowych konkurencji 
sportowo-rekreacyjnych, 
takich jak konkurs kul-
turystyczny, rzut ringo 
na bronę, rzut wałkiem, 
zbieranie ziemniaków, 
rzut piłką lekarską, narty 

drużynowe, bieg w wor-
kach, bicie piany, obiera-
nie jabłka i ogórka, tory 
przeszkód i przeciąganie 
liny. Olimpiadzie towarzy-
szył turniej piłki plażowej 
i turniej komandosów 
(paintball) – nagrody w 
tych turniejach ufundo-
wała Grupa Lotos S.A.

Najlepszych we wszyst-
kich konkurencjach ude-
korowano medalami i 
nagrodzono upominkami 
(plecaki i torby sportowe). 
Były też dodatkowe atrak-
cje – pokaz walk rycer-

skich, konkursy plastyczne i piosenkarskie. Występy zespołów, które 
działają przy OKSiR Cieplewo. Ponadto każde sołectwo mogło 
wystawić własne stoisko. Imprezę zakończyła potańcówka, w której 
uczestniczyło ponad 100 osób.

Pływacki Klub Sportowy „Pirania" Kazimierza Wielka,  
woj. świętokrzyskie

LZS „Darzbór" Głusko, woj. lubuskie

Moda na sportowe pikniki
24.  LKS „Węgrowianka" Węgrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Królowała siatkówka
25.

Bieg rolnika... o koguta

Trzepaczka – przyrząd sportowy

26.

27.

Zrzeszenie Sportowe Gminy Grajewo, woj. podlaskie

Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
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Na Orlikach można wszystko...

Kaszubskie Towarzystwo 
Spor towo-Kulturalne w Lu zi-
nie wspólnie z miejscowym 
Gminnym Ośrodkiem Sportu, 
Rekreacji i Turystyki zorgani-
zowało dla młodych piłkarzy 
Wakacyjną Ligę Orlik 2012. W 
sumie w rozgrywkach uczest-
niczyło ponad 150 zawodników i zawodniczek. Rywalizowano o 
Puchar Wójta Gminy Luzino i nagrody ufundowane przez GOSRiT. 
Finał odbył się 17 sierpnia na Orliku w Luzinie, startowało 9 drużyn 
z rocznika 1998 i młodsi. Była to świetna promocja tej dyscypliny i 
okazja do naboru do drużyn ligowych.

Impreza pod hasłem „Wszyscy jesteśmy olimpijczykami – waka-
cje na sportowo” odbyła się 22 lipca w Woli Mieleckiej na stadio-
nie wybudowanym w 2011 roku z dotacji Unii Europejskiej. Na 
zawody składał się turniej piłki nożnej – wystartowało 8 drużyn, 
prawie 100 piłkarzy z rocznika 2000 i 2003, turniej sprawnościo-
wy – gra w piłkarzyki (8 drużyn), bieg na przełaj na trasie 4,5 km 
(15 osób) oraz turniej tenisa stołowego (32 uczestników). Dwie 
ostatnie konkurencje wzbudziły najwięcej emocji, bo proste nie 
były: przepychanie piłek (10 drużyn) – zasada – drużyny ustawione 
są na wprost słupka w odległości 4 m od siebie, każdy z członków 
drużyny ma przepchnąć piłkę 
do wyznaczonego punktu, 
wykonać 4 podbicia nogą i 
4 głową i powrócić z piłką 
do punktu wyjścia; pociąg 
(10 drużyn) zasada – każdy 
zawodnik musi przeprowadzić 
piłkę nogą na odległość 15 
m, z tym że każdy następny 
przyjmujący piłkę ma za sobą 
kolegę, który wcześniej ukończył jej prowadzenie i trzyma się za 
barki, ostatni zawodnik prowadzi za sobą całą drużynę.

Przerwy między meczami wypełniały występy taneczne dzieci z 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Chorzelowie.

Koszty imprezy w całości pokryło Starostwo Powiatowe w 
Mielcu, Gmina Mielec, Firmy TOP-Pol i Metpol Sp. z o.o.

„Zapasy dla wszystkich” otwar-
ty turniej dzieci i młodzików/czek 
o Puchar Burmistrza Zabłudowa 
odbył się 27 czerwca w hali spor-
towej przy SP w Zabłudowie. 
Współorganizatorami byli: Urząd 
Miasta Zabłudów, KS Podlasie 
Białystok, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Zabłudowie, 
Miejski Ośrodek Animacji 

Kultury w Zabłudowie. Celem imprezy była popularyzacja sportu 
zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży oraz ocena pracy szkole-
niowej z grupą młodzików i dzieci w województwie podlaskim. 
Zawodom towarzyszył festyn rodzinny, pokazy zapaśnicze i wystę-
py artystyczne zespołów Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w 
Zabłudowie. W turnieju wystartowało 6 drużyna – 70 zawodniczek 
i zawodników. Jak twierdzą obserwatorzy poziom turnieju stał na 
wysokim poziomie, a dzieciaki walczyły zadziornie, ale fair play.

Niewiele jest klubów sportowych w Polsce, które mogą się 
pochwalić 90-letnią historią. Do takich należy LKS Jedność 
Żabieniec – jest najstarszym klubem w powiecie piaseczyńskim, 
ma piękną i bogatą historię. Podobno po raz pierwszy zagrano tu 
w piłkę nożną już w 1912 roku, a nową grę przywieźli do Żabieńca 
letnicy z Warszawy. 10 lat później powstał pierwszy klub piłkarski 
„Zagończyk”, który w 1931 roku 
zmienił nazwę na „Jedność”. 
Piękną historię „Jedności”, histo-
rię zdjęciami pisaną pokazał 
w swojej książce pan Andrzej 
Kazubek. Z okazji tego wspania-
łego jubileuszu 18 września w 
Żabieńcu rozegrany został tur-
niej piłkarski drużyn z rocznika 
2000 – zaproszono 4 okoliczne 
drużyny – Sparta Jazgarzew, Perły Złotokłos, UKS Piaseczno i 
Viktoria Głosków. 22 września zaś uroczyście obchodzono jubile-
usz, poprzedzony meczem gwiazd Jedności i Mirkowa, w którym 
wystąpili zawodnicy w wieku od 35 do 60 lat. Na uroczystości poja-
wiło się szereg przedstawicieli władz samorządowych, PZPN repre-
zentował Roman Kosecki, który wręczył zasłużonym działaczom, 
trenerom i zawodnikom związkowe odznaczenia.

W dniach 30 czerwca – 1 
lipca na Orliku w Prudniku 
odbył się Turniej Piłki 
Nożnej „Wakacje na Orliku”. 
Współ organizatorami byli: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Prudniku, Gminne Zrze-
szenie LZS w Prudniku. W turnieju startowało 8 drużyn (112 osób). 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, nagrodzono też najlepszego 
bramkarza, strzelca i zawodnika. Zawodnikom i opiekunom w trak-
cie turnieju wydawano gorący posiłek i napoje.

Wakacje z piłką

28. Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Luzino,  
woj. pomorskie

GUKS „SOKiS" w Woli Mieleckiej, woj. podkarpackie

Wszyscy jesteśmy olimpijczykami
29.

Klub Sportowy „Rudnia" Zabłudów, woj. podlaskie

Zapasy dla wszystkich
30.

LKS „Jedność" Żabieniec, woj. mazowieckie

Rocznicowy turniej
31.

Piłki czar
32. LKS „Zarzewie" Prudnik, woj. opolskie
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Po raz dwunasty, w dniach 
14-20 sierpnia w Siedlcach, odbył 
się Finał Centralny Ogólnopolskiego 
Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt. 
W tym roku do walki o zwycięstwo sta-
nęło 13 drużyn, zabrakło reprezentantek 
woj. lubuskiego, zachodniopomorskiego i 
kujawsko-pomorskiego. Organizatorem 
finału byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Krajowe Zrzeszenie LZS oraz klub WLKS 
Siedlce – Iganie Nowe, zaś współorganiza-
torami Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 
Urząd Miasta Siedlce i Mazowiecki Związek 
Piłki Nożnej. Turniej otworzył wiceprze-
wodniczący KZ LZS Wacław Hurko, który 
serdecznie przywitał uczestniczki, trenerów 
i kibiców. 

Tytułu broniły zawodniczki ze Sparty 
Daleszyce (woj. świętokrzyskie). Po turze 
eliminacyjnej z turnieju odpadło pięć dru-
żyn – UKS Orliki Jeruzal, woj. mazowieckie, 
KS Techform Orzeł Wólka Niedźwiecka, 

woj. podkarpackie, Zespół Szkół w Sło-
bódce, woj. podlaskie, UKS ASD AJD GOL 
Częstochowa, woj. śląskie, GLKS Omega 
Stary Zamość, woj. lubelskie, które w efek-
cie zajęły ex aequo miejsca 9-13. W walce 
o pierwsze miejsce spotkały się zespoły 
KKPK Medyk Konin i LKS Szczyt Boguszów 
Gorce. O ile piłkarki z Konina od początku 
turnieju były faworytkami, o tyle obecność 

w nim Szczytu była niespodzianką. 
Jaką drogę miały obie drużyny do 

finały? „Medyczki” szły jak burza – 
najpierw pokonały GOSRiT Luzino 6:0 

i UKS Orliki Jeruzal 7:0, następnie wygrały 
6:0 z LUKS-em z Wydymin, 6:1 z Rolnikiem 
Biedrzychowice – świetny bilans przed fina-
łem – 25 strzelonych goli i jeden stracony.

Dziewczętom ze Szczytu nie szło tak 
dobrze, w eliminacjach wygrały z Rolnikiem 
Biedrzychowice 1:0 i 3:0 z Zespołem Szkół 

Słobódka, prze-
grały zaś 1:3 z 
UKS ASD AJD 
Gol Częstochowa, 
następnie pokona-
ły 3:1 Watrę Gidle i 
Spartę Daleszyce po 
rzutach karnych 4:3, 
bo regulaminowym 
czasie meczu wynik 
brzmiał 0:0.

W finale mecz był jednostronny, 
„Medyczki” cały czas atakowały, a Szczyt 
bronił się. Pierwszy gol dla Konina padł 
po bardzo ładnej akcji całego zespołu, przy 
drugim zawiniła bramkarka Szczytu. 2:0 dla 
Medyka Konin.

– Zdobycie wicemistrzostwa jest wielkim 
osiągnięciem naszego zespołu, tym bardziej, 
że na naszej drodze do finału było wiele 

silnych drużyn. Ale dziewczęta grały z meczu 
na mecz lepiej. Prawdziwy horror to był 
mecz o wejście do finału ze Spartą Daleszyce. 
Ale udało się – powiedział trener Szczytu 
Marcin Gryka.

Z kolei trener zwycięskiej drużyny Jerzy 
Siuda, stwierdził że jego zawodniczki w 
tym roku wygrały już niejeden turniej, a tu 
przyjechały po prostu z marszu i by wygrać. 
Przypomnijmy, że było to 5 zwycięstwo 
KKPK Medyka Konin w tym turnieju – 

poprzednio wygrały 
w 2004, 2005, 2006 i 
2010 roku. 

Czwarty dzień 
turnieju był dniem 
wolnym, ale orga-
nizatorzy nie dali 
się dziewczętom 
nu dzić. Zawieźli je 
do parku przygód. 
Tu młode piłkarki 
mogły pojeździć na 
quadach, pograć w 
mini golfa, postrze-
lać z łuku i wiatrów-

ki a nawet wydoić sztuczną krowę.
Zakończenie turnieju odbyło się w nowo 

wybudowanej, jeszcze „pachnącej farbami” 
hali sportowej WLKS Siedlce Iganie Nowe. 
Zespołom wręczono medale, puchary i 
dyplomy. Ogłoszono także wybory wszyst-
kich „naj”. Symboliczne „do zobaczenia za 
rok, na XIII finale” – wypowiedziała Helena 
Koziej, dyrektor Biura KZ LZS.

Jak pokazały poprzednie turnieje na 
takich właśnie imprezach zawiązują się 
przyjaźnie na całe lata. W tym roku papuż-
kami nierozłączkami były drużyny Medyka 
Konin i GOSRiT-u Luzino. Wspólnie spę-
dzały czas, kibicowały sobie, a poturniejowe 
pożegnanie trwało bardzo długo.

P.S. W TVP Sport 20 sierpnia ukazała 
się 10 minutowa relacja z finału „Piłkarska 
Kadra Czeka” w Siedlcach. Relację można 
obejrzeć na stronie internetowej www.lzs.pl

Klasyfikacja:
1.	KKPK Medyk Konin, woj. wielkopolskie
2.	LKS Szczyt Boguszów Gorce, woj. dolnośląskie
3.	LKS Rolnik Biedrzychowice, woj. opolskie
4.	UKS Sparta Daleszyce, woj. świętokrzyskie
5.	LKS Naprzód Sobolów, woj. małopolskie
6.	GOSRiT Luzino, woj. pomorskie
7.	LUKS Sport z Kulturą ZSO Wydminy, woj. warmińsko mazurskie
8.	UKS WATRA Gidle, woj. łódzkie

Najlepsza zawodniczka: 
Ewa Sobolewska – KKPK „Medyk” Konin
Najaktywniejsza zawodniczka: 
Karolina Gogolin – LKS „Szczyt” Boguszów Gorce
Najlepszy bramkarz: 
Aleksandra Pawlos – LKS „Szczyt” Boguszów Gorce
Król strzelców: 
Sylwia Matysik – KKPK „Medyk” Konin – 12 bramek
Klasyfikację fair play wygrała drużyna LKS Szczyt Boguszów Gorce

XII Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju 
„Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt

siedlce  2012
Piłkarki z Medyka Konin bezkonkurencyjne
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Jak na igrzyska przystało, 
otworzono je z zachowaniem 
ceremoniału olimpijskiego. 
Był więc Mazurek Dąbrow-
skiego, uroczysta defilada 
ekip ze swoimi sztandarami, 
zapalenie znicza oraz ślu-
bowanie zawodników i sę-
dziów. Otwarcie uświetniły 
występy mażoretek i pokaz 
ogni sztucznych. Ceremonia 
odbyła się w Centrum Spor-
tu przy ul. Północnej, które 
było także areną zmagań 
sportowych przez następne 
dwa dni.

Igrzyska otworzył Władysław Kosiniak-
Kamysz, przewodniczący Rady Głównej 
Kra jowego Zrzeszenia LZS, minister pra-
cy i polityki społecznej w towarzystwie 

Antoniego Konopki, wicemarszałka woj. 
opolskiego i Gerarda Halamy, przewod-
niczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 
w Opolu. Na trybunach uroczystości przy-
glądało się wielu przedstawicieli lokalnego 
samorządu, działaczy Krajowego Zrzeszenia 
LZS oraz kibiców.

W tym roku na program igrzysk składały 
się trzy bloki: rekreacyjny, turystyczny i in-
tegracyjny. 

W programie rekreacyjnym znalazły się 
następujące konkurencje – piłka nożna 
5-osobowa kobiet i mężczyzn, piłka siatko-
wa na trawie i plażowa kobiet i mężczyzn, 
streetball kobiet i mężczyzn, przeciąganie 
liny także z podziałem na płeć, wyciskanie 
ciężarka 17,5 kg, konkurs rzutów do kosza, 
sztafeta sprawnościowa i czwórbój władz sa-
morządowych. 

W programie turystycznym punktowano 
marsz na orientację, marsz z kijkami (nordic 
walking), ustawianie namiotu na czas, kon-
kurs wiedzy o woj. opolskim, rowerowy tor 

przeszkód i oceniano mia-
steczko zlotowe. 

W programie integra-
cyjnym przewidziano kilka 
konkurencji lekkoatletycz-
nych i rekreacyjnych oraz 
turniej tenisa stołowego (w 
każdej startowało od 10 do 
20 osób). W zawodach dla 
osób niepełnosprawnych 
startowali reprezentanci 4 
województw (śląskie, łódz-
kie, opolskie i kujawsko-po-
morskie). 

Najliczniejsze ekipy wysta-
wiły do współzawodnictwa 

województwa wielkopolskie i lubelskie.
Kto okazał się w tym roku najlepszy? Kwa-

lifikację generalną (rekreacja+turystyka) 
wygrało woj. lubelskie, przed opolskim i 

dolnośląskim, kolejne miejsca 
zajęły woj. małopolskie, łódz-
kie i świętokrzyskie. 

W klasyfikacji medalowej 
pierwsze również było woj. 
lubelskie, drugie miejsce zaję-
ło woj. opolskie, a trzecie ma-
łopolskie, kolejne: pomorskie, 
dolnośląskie i śląskie.

Jedną z najbardziej widowisko-
wych, a zarazem wzbudzających 
sporo emocji konkurencji jest 
przeciągania liny. Od lat zarówno 
wśród kobiet jak i mężczyzn domi-
nują drużyny z woj. lubelskiego. Tak 
było i tym razem. Z zawodniczka-
mi reprezentującymi to wojewódz-
two (Regina Zając, Janina Widz, 
Anna Wójtowicz, Iwona Mazurek, 
Katarzyna Tłuczkiewicz) o prymat pierw-
szeństwa w tym roku ostro walczyły panie z 
LZS Lechów, woj. świętokrzyskie (Grażyna 
Szczepaniak, Bożena Szczykutowicz, Kry-
styna Szczykutowicz, Elżbieta Szczykuto-

wicz, Edyta Kwiatek) – ale musiały zadowo-
lić się srebrem.

Inną ciekawą konkurencją jest czwórbój 
dla władz samorządowych. W tym roku wy-
grała go reprezentacja woj. podlaskiego w 
składzie: Andrzej Skiepko, wicestarosta haj-
nowski, Mieczysław Gryc, przewodniczący 
Rady Gminy Narewka i Łukasz Baranowski, 
pracownik starostwa w Suwałkach. Czwór-

bój obejmował – strzelanie z wiatrówki, 
strzały na bramkę, rzut lotką do tarczy i tor 
przeszkód.

W bloku turystycznym po raz pierwszy w 
historii igrzysk wprowadzono marsz z kij-
kami (nordic walking) na dystansie 5 km. 
Najlepsi byli gospodarze – zajęli drużynowo 
pierwsze miejsce. Klasą dla siebie była Ire-
na Czuta-Pakosz zawodniczka LKS-u Gór-
nik Janusz kowice, która wygrała ten marsz. 
Trudno się dziwić, ma on już na swoim kon-
cie tytuł mistrzyni świata w tej konkurencji. 
Drugie miejsce zajął Andrzej Reichert z LKS 
Zawisza Stara Kuźnia. W zwycięskiej dru-
żynie (liczyła się suma uzyskanych czasów) 
byli też Adam Cibis i Przemysław Podstawka 
(obaj Górnik Januszko wice). 

Już w trakcie igrzysk dyskutowano o tym, 
jaki program będzie miała ich kolejna edy-
cja i gdzie się one odbędą. Ale o tym 
poinformujemy zapewne dopiero za kilka 
miesięcy. Do zobaczenia za rok!

XV Ogólnopolskie Igrzyska LZS Opole 2012
To był y piękne dni...
Ponad 800 sportowców, reprezentujących 16 województw, przyjechało do Opola na 15 edycję Ogólnopolskich 
Igrzysk LZS (23-25 sierpnia). To piękne nadodrzańskie miasto gościło zawodników i działaczy sportowych LZS 
po raz drugi w historii igrzysk – poprzednie igrzyska odbyły się tu w 2009 roku.
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Oczywiście, wszystko zależy od tego jak 
szkolenie jest zaprogramowane i przepro-
wadzone. Zapewniam, że czasy „gadającej 
głowy, tablicy i kredy” dawno się już skoń-
czyły, przynajmniej w naszym stowarzy-
szeniu.

W tym roku Rada Główna KZ LZS posta-
nowiła przeprowadzić szkolenie animato-
rów sportu do upowszechniania w środowi-
sku wiejskim modelu aktywnego spędzania 
czasu wolnego pod nazwą „Czas wolny 
na sportowo”. Do współpracy zaprosiliśmy 
sprawdzonych przyjaciół z Projektu 2012. 
Wspólnie opracowaliśmy program. Zależało 
nam by szkolenie składało się z części teore-
tycznej i praktycznej? Jak wypadło? O tym 
mogą jednie opowiedzieć i ocenić go osoby, 
które w nim uczestniczyły. Będą miały taką 
możliwość, bo zaprosiliśmy je na wręczenie 
certyfikatów, które odbędzie się 17 listopada 
w Warszawie podczas nagradzania laure-
atów Konkursu Ministra Sportu i Turystyki 
„Obierz kurs na Orlika”. Nie omieszkamy 
zebrać ich opinii. 

Nabór na to szkolenie przeprowadzaliśmy 
w lipcu i sierpniu. Informację o naborze 
umieściliśmy na naszej stronie interneto-
wej, zamieściły ją także organizacje woje-
wódzkie, oczywiście te, które strony www 
posiadają, pozostałe zarządy otrzymały 
powiadomienia o szkoleniu drogą faksową 
i e-mailową. Ponadto pracownicy Biura KZ 

LZS wykonali kilkadziesiąt telefonów do 
klubów i kół LZS. Zgłosiły się 43 osoby z 8 
województw.

Szkolenie odbyło się w dwóch termi-
nach i w dwóch różnych miejscowościach. 
Pierwsze, w którym uczestniczyło 20 osób, 
odbyło się w dniach 20-23 września w 
Garczynie/Będominie, drugie trwało od 25 
do 28 października, a 23 uczestników spo-
tkało się w Chotomowie. Przy realizacji 
programu praktycznego przy pierwszym 
szkoleniu pomogła nam Rada Wojewódzka 
Zrzeszenia LZS w Gdańsku, a przy drugim 
LKS Lotos Jabłonna (szczególne podzięko-
wania dla Małgorzaty Kowalskiej).

Na szkolenie składały się cztery bloki 
tematyczne. 1. Analiza otoczenia społecz-
nego (W jaki sposób poznać potrzeby 

mieszkańców? Jak dotrzeć do grup nie-
aktywnych? Jak pozyskać wolontariuszy i 
sojuszników? Współpraca z samorządem. 
Organizacje sportowe i animatorzy sportu.) 
2. Zdrowy styl życia (Profilaktyka zdro-
wotna na różnych etapach życia, niebez-
pieczeństwa cywilizacji: brak ruchu, stres, 
używki, potrzeby różnych grup wiekowych, 
Jak zachęcać do zdrowego stylu życia?) 3. 
Lokalny animator sportu (Kim jest orga-
nizator/animator sportu? Jak ma zachęcać 
osoby mało aktywne do uprawiania sportu? 
Jak zorganizować ciekawą imprezę sporto-
wą od A-Z) 4. Pomysły na zajęcia sportowe 
i rekreacyjne (Pomysły zajęć dla różnych 
grup wiekowych. Dobre praktyki krajowe i 
zagraniczne). 

Warsztaty miały charakter multimedialny, 
zmuszały słuchaczy do aktywności. Każdy 
wykład był dialogiem między uczestnikami 
a wykładowcami, którymi były Katarzyna 
Tadeusiak-Jeznach i Olga Ślifirska.

Osiem godzin intensywnej nauki wyma-

ga regeneracji sił, ale nie leniuchowania. 
W Garczynie nasi uczestnicy mieli zajęcia 
na Orliku, grupa „Militarni Team” przy-
gotowała dla nich 2-godzinny program 
sportowy, korzystali ze sprzętu żeglarskiego 
Powiatowego Centrum Młodzieży, zwie-
dzili także Muzeum Hymnu Narodowego 
w Będominie. W Chotomowie także były 
zajęcia sportowe, w tym aktywny trening 
taekwondo przeprowadzony przez trenera 
Lotosu Jabłonna, ponadto uczestnicy zwie-
dzili Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
i Pałac w Jabłonnej.

A jak uczestnicy sprawdzili praktyczne 
efekty szkolenia? W Będominie pomo-
gli organizatorom XXX Biegu Mazurka 
Dąbrowskiego oraz zaplanowali i przepro-
wadzili 4-godzinny festyn dla dzieci. W 
Chotomowie pomagali przy organizacji 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej organizo-
wanego przez LKS Lotos Jabłonna i także 
przygotowali dla dzieci zajęcia sportowe.

Z uczestnikami obydwu szkoleń spotkał 
się wiceprzewodniczący RG KZ LZS Wacław 

Hurko i wysłuchał ich opinii na temat szko-
lenia. Nad całością czuwała pomysłodaw-
czyni tego przedsięwzięcia i jego główna 
organizatorka Iwona Kusińska-Kania.

Nasi „uczniowie” byli także recenzentami 
poradnika, który powstał specjalnie na to 
szkolenie i wkrótce jego drukowana wersja 
trafi do naszych działaczy. (id)

Szkolenia w Garczynie/Będominie i Chotomowie

Generalnie o szkoleniach krążą różne opinie. Jedni uważają, że to strata czasu i niczego nowego się na nich nie nauczą bo i tak już... 
wszystko wiedzą. Inni sądzą, że warto w nich uczestniczyć, bo poszerza to ich wiedzę, daje możliwość wymiany doświadczeń.

Czas wolny na sportowo
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Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szcze-
cińskim był gospodarzem kolejnej edycji 
Olimpiady Turystyczno-Kra jo znawczej 
LZS. Zawodników z 12 szkół województwa 
zachodniopomorskiego, którzy rywalizowa-
li o miejsce w reprezentacji na wyjazd do 
Zakopanego, gdzie odbędzie się finał ogól-
nopolski, powitał dyrektor ZS nr 5 Zbigniew 
Jurkiewicz, a z ramienia organizatora 
imprezy sekretarz Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS Maria Tumanowicz. 

Stargard reprezentowali oprócz gospoda-
rzy, uczniowie ZS nr 1 pod opieką Magdy 
Wieczorek, Gimnazjum nr 1 – opiekun 
Barbara Olszańska, Gimnazjum nr 2 – opie-
kun Ewa Szymczyk, Gimnazjum Gminy 
Stargard – opiekun Iwona Jaszczyk.

Oprócz szkół stargardzkich starto-
wali również uczniowie następujących 
szkół: Centrum Edukacji Ogrodniczej w 

Szczecinie z opiekunem Andżeliką Szczęch-
Kaczorkiewicz, ZSP i Gimnazjum Białogard 
– opiekun Jan Kaleja, ZSGŻ Gościno – 
opiekun Jadwiga Kaleja, ZS nr 7 Koszalin – 
opiekun Helena Wiśniewska, Gimnazjum w 
Pomianowie – opiekun Zbigniew Furman.

Uczniowie rozwiązywali testy, w których 
musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakre-
su znajomości walorów krajoznawczych 
Polski i Cypru, historii Unii Europejskiej, 
zasadami udzielania pierwszej pomocy i 
umiejętnościami potrzebnymi do porusza-
nia się w terenie, czyli z topografii.

W kategorii szkół podstawowych indy-
widualnie zwyciężyła Mariola Grzelak SP 
Kościernica, w kategorii gimnazja wygrała 
Aleksandra Grzelak – Gimnazjum nr 1 
Białogard, a wśród szkół średnich najlep-
szy okazał się Szymon Bartoń – ZS Nr 5 
Stargard.

Drużynowo wygrali gospodarze, dru gie 
miejsce zajęło Centrum Edu ka cji Ogro-
dniczej Szczecin a trzecie Gim na zjum 
Gminy Stargard.

Nagrody rzeczowe, puchary i dyplo-
my ufundowały: Zachodniopomorskie 
Zrze szenie LZS, Starostwo Powiatowe w 
Stargardzie i sekcja turystyczna LUKS 
„Piątka”.

 Słowa podziękowania za przygotowanie 
uczniów do olimpiady należą się wszystkim 
opiekunom, a za pomoc w przeprowadzeniu 
imprezy Ryszardowi Janikowi.

 Z turystycznym pozdrowieniem 
Joanna Suleja

To nazwa kolejnego w ostatnich latach 
programu nauki pływania realizowane-
go przez Wielkopolskie Zrzeszenia LZS w 
Poznaniu. Program składa się z 4 godzin 
zajęć ogólnorozwojowych, 6 godzin wykła-
dów na temat zdrowego stylu życia, zagrożeń 
społecznych, problemów wychowawczych i 
patologii społecznych, Międzynarodowego 
Testu Sprawności Fizycznej oraz 25 godzin 
nauki pływania.

W programie bierze udział 450 dzieci 
podzielonych na 30 grup. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu na 10 pływalniach.

W ramach programu opłaceni są instruk-
torzy nauki pływania, wynajem pływalni, 

ubezpieczenie uczestników oraz transport 
dzieci na basen. Wychowawcami grup 
jest 30 nauczycieli ze szkół podstawowych 
uczestniczących w programie, którzy pracu-
ją jako wolontariusze.

Za właściwą realizację programu odpo-
wiadają Organizatorzy Sportu Dzieci 
i Mło  dzieży. W połowie grudnia na pły-
walni w Kórniku zaplanowano przepro-
wadzenie pokazu efektów nauki pływa-
nia w postaci mini zawodów sportowych. 
Równolegle odbędzie się także podsu-
mowanie Współzawodnictwa Sportowo 
Turystycznego o Puchar Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego.

Środki finansowe na realizacje programu 
uzyskano poprzez złożenie do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej oferty na kon-
kurs, w którym priorytetem są inicjaty-
wy obywatelskie. Pozyskane środki pocho-
dzą z Programu Operacyjnego Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów.

Wojewódzka Olimpiada Turystyczno-Krajoznawcza LZS 

Trzeba wielkiej miłości i pasji do sportu, 
piłki nożnej i swojego klubu by do opisania 
jego 90-letniej historii „zagonić” niemal 
całą rodzinę. Pan Andrzej Kazubek, wie-
loletni piłkarz i działacz LKS „Jedność” 
Żabieniec (woj.mazowieckie) obie te cechy 
posiada. Właśnie dotarła do mnie wydana 
sumptem własnym jego książka pt. „Moja 
Jedność – 1922-2012. Historia zdjęciami 
pisana”. To świetna monografia z mnóstwem 
zdjęć i dowcipnym komentarzem. Historia 
klanów Świetlików, Kazubków, Wolskich, 
Stolarczyków. Rodzin, które od od 90 lat 
grają w tym klubie w piłkę nożną, są później 
jego działaczami, prezesami, skarbnikami, 

emocjonalnie przeżywają klubowe wzloty 
i upadki. Patrzą jak kluby, które powstały 
zdecydowanie później niż ich, dziś mają 
lepsze boiska, szatnie, stać ich na kupno 
piłkarzy. Ale dla nich piłka nożna to nie 
tylko sport, to sposób na życie. To szkoła 
współpracy, wzajemnej pomocy, koleżeń-
stwa – przyjaźń z boiska trwa całe życie, 
wiąże jak węzeł małżeński, choć niekiedy 
dochodzi do rozwodu, ale zawsze zakończo-
nego polubownie.

Z uśmiechem na ustach i podziwem czy-
tałam te fragmenty książki, które mówią 
o początkach istnienia klubu i o czasach 
tuż powojennych. I myślała, jak bardzo 
byli zaangażowani, jak pasja do sportu ich 
wiązała, jak barwy klubowe były dla nich 

ważne. Ile musieli mieć siły i determina-
cji by w tamtych czasach uprawiać sport. 
Czasem nie mieli odpowiednich strojów, 
butów, ale wybiegali na boisko i grali. Bo to 
była wspaniała zabawa, radość, oderwanie 
się od prozy codziennego życia.

Więc dziś gdy usłyszę narzekanie, jak 
trudno jest działać w sporcie polecę mal-
kontentowi książkę Pana Andrzeja. Z niej 
można czerpać nadzieję i siłę do dalszego 
działania. Bo nasze problemy z organizacją 
klubu, imprezy sportowej to „pryszcz” w 
porównaniu z tym jakie oni mieli. 

Wiem, że takich monografii i klubów jest 
w LZS sporo. Czekam więc na kolejne opo-
wieści i zdjęcia z tamtych lat.

Iwona Derlatka

Wieści z wojewódzkich Zrzeszeń lZs
wielkopolskie/zachodniopomorskie/mazowieckie

Pływanie – recepta na życie – zdrowe życie

Brawo, panie Andrzeju!
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przyciągają na boiska i hale 
sportowe setki tysięcy dzieci, 
młodzieży i starszych mieszkań-
ców wsi i małych miasteczek. 
Bez nich, można powiedzieć bez 
wahania, sportu w środowisku 
wiejskim już by nie było. 

są trenerami, sędziami, orga-
nizatorami, prowadzą księgo-
wość. sportowym bakcylem 
,,zarażają” swoje dzieci, i to one 
często przejmują po nich preze-
sowską pałeczkę. takich elzete-
sowskich rodzin są tysiące.

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

od kilkudziesięciu lat nasza 
działalność opiera się na dzie-
siątkach tysięcy działaczy spor-
towych, wolontariuszy, którzy 
często kosztem własnego czasu 
wolnego, kosztem rodziny, z 
pasją oddają się działalności w 
lZs-ach. 
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