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Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Orlik dla Wszystkich” 2013

Zaprzyjaźnij się z „Orlikiem”
24 października br. Komisja Krajowa Zrzeszenia LZS rozstrzygnęła Konkurs Ministra Sportu i Turystyki pn. „Orlik dla 
Wszystkich” 2013. 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 piąta edycja tego konkursu. Co 
roku zmieniają się nieco jego zasady i za-
dania. Podobnie było i tym razem. W 2013 
roku organizatorzy konkursu (MSiT i Kra-
jowe Zrzeszenie LZS) preferowali imprezy, 
które szczególny nacisk kładły na aktywność 
rodzinną oraz integrację międzypokolenio-
wą. Premiowane były przede wszystkim im-
prezy zorganizowane na „Orlikach”, bowiem 
wszystkim zależy by były one właściwie wy-
korzystywane. 

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 pozarzą-

dowych, w miarę możliwości być innowa-
cyjne i odpowiednio promowane.

Do konkursu zgłoszono w tym roku 77 
inicjatyw. Do finału Komisje Wojewódz-
kie zakwalifikowały 32 inicjatywy (po dwie 
z każdego województwa), 24 października 
Komisja Krajowa, po zapoznaniu się z doku-
mentacją, ustaliła ranking od 1 do 32 miej-
sca. Każdy z jurorów miał do dyspozycji 160 
punktów. Zwycięzcy tegorocznego konkursu 
otrzymali ich 888.

W konkursowej Komisji Krajowej zasiada-
li: Tadeusz Rożej, przedstawiciel Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Wacław Hurko, wi-
ceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego 
Zrzeszenia LZS, Krzysztof Piasek, sekretarz 
RG KZ LZS, przewodniczący komisji, Zdzi-
sław Wawrzewski, skarbnik RG KZ LZS, 
Marek Cisek, przewodniczący GKR KZ LZS, 
Jacek Kucybała, członek Prezydium RG KZ 
LZS oraz Iwona Derlatka, redakcja „Wiado-
mości Sportowych”, sekretarz konkursu.

W tym roku konkurs był bardzo wyrów-
nany. Wyróżniał się zwycięzca, miejsca od 
drugiego do 10 dzieliło tylko 90 punktów, w 
kolejnej dziesiątce różnica punktowa wyno-
siła mniej niż 70 punktów. Po raz pierwszy 
zdarzyło się też, że dwie inicjatywy, z Bydli-
na i Iławy, uzyskały taką samą ilość punktów 

i zajęły ex aequo 9/10 miejsce.
Cieszy fakt, że organizatorzy pokazali, że 

na „Orlikach” nie tylko można grać w piłkę 
nożną, siatkówkę czy koszykówkę, a kon-
kurencje rekreacyjne to nie tylko rzut lotką 
czy slalom między kijkami. 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 tys. osób (w tym ponad 
10 tysięcy osób spotkało się na Orlikach).

Z tegorocznymi laureatami spotkamy się 
na podsumowaniu konkursu, które odbę-
dzie się 16 listopada w Warszawie.

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

Wyjazd studyjny odbył się w dniach od 12 
do 15 października. Pojechali przedstawicie-
le wszystkich województw, ponad 50 osób. 
Atrakcji było sporo.

Pobyt w Belgii rozpoczął się od wizyty 
Brugii, mieście uznawanym za najpiękniej-
sze w Belgii. Następnie uczestnicy wycieczki 
udali się do Brukseli, gdzie zaczęli od zwie-
dzanie miasta. Przewodniczka oprowadziła 
grupę po najbardziej znanych zabytkach 
miasta, między innymi po gotyckiej kate-
drze pod wezwaniem świętych Michała i 
Guduli, słynnym Wielkim Rynku (Grand 
Place) z zabytkowym ratuszem oraz pięk-
nymi kamienicami cechów rzemieślniczych. 

Wizyta w Parlamencie Europejskim roz-
poczęła się od odwiedzenia Parlamenta-

rium, czyli multimedialnego centrum infor-
macyjnego. Miejsce to wykorzystując nowo-
czesne technologie i interaktywne eksponaty 
oferuje wiele ciekawych informacji dotyczą-
cych historii europejskiej integracji, insty-
tucji, oraz wpływu, jaki Unia Europejska 
wywiera na codzienne życie obywateli. Na-
stępnie uczestnicy przeszli do działu wizyt, 
gdzie wzięli udział w wykładzie dotyczącym 
funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. 
Wieczorem zostali zaproszeni przez euro-
posłów na obiadokolację. Podczas posiłku 
mogli swobodnie z nimi porozmawiać. Na-
stępnego dnia miała miejsce druga wizyta 
w Parlamencie Europejskim oraz oficjalne 
spotkanie z europosłami, którzy opowiadali 
o swojej pracy oraz odpowiadali na pytania 

uczestników. Członkowie LZS zadali euro-
posłom wiele pytań – dotyczyły one przede 
wszystkim promocji, rozwijania i finanso-
wania sportu. Potem uczestnicy udali się do 
Stałego Przedstawicielstwie Polski przy Unii 
Europejskim. Pracownik tej instytucji Irene-
usz Bochenek zapoznał uczestników z zada-
niami przedstawicielstwa oraz działaniami, 
jakie są przez nie podejmowane. 

Największe wrażenie na uczestnikach zro-
biły w sumie niewielkie biura posłów, zawa-
lone olbrzymią ilością dokumentów, które 
każdy deputowany powinien przeczytać.

Przedstawiciele LZS z wizytą studyjną w Brukseli
Eurodeputowani z PSL: Andrzej Grzyb, Arkadiusz Bratkowski, Jarosław Kalinowski  
i Czesław Siekierski zaprosili przedstawicieli Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
do Brukseli. 
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Jurorzy tegorocznego konkursu nie mieli 
żadnych wątpliwości, „Kto nie klika, na Or-
lika” to najlepsza inicjatywa sportowo-re-
kreacyjne w tym konkursie. Świetnie zapla-
nowana i przeprowadzona. A ilość atrakcji 
mogła przyprawić o zawrót głowy. W pro-
gramie naprawdę każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Przy czym dobrze zorganizowana 
kampania reklamowa imprezy zaowoco-
wała dużą frekwencją (ponad 700 osób w 
dwa dni). I co najważniejsze w organizację 
festynu włączyły się prawie wszystkie dzia-
łające na terenie gminy Wiśniowa organi-
zacje pozarządowe, szkoły, lokalne władze 
i prywatni sponsorzy. Hasło miało zwrócić 
uwagę na coraz bardziej widoczny problem 
cyberuzależnienia dzieci i młodzieży i skło-
nić do zastanowienia się nad tym, ile czasu 
marnujemy bezsensownie serfując po inter-

necie i oglądając TV, a jak mało poświęcamy 
aktywności fizycznej. Organizatorom udało 
się pokazać jak wszechstronnym obiektem 
jest „Orlik” i jak przyjazne jest to miejsce do 
spędzania czasu wolnego dla całych wielo-
pokoleniowych rodzin. Niewątpliwie duszą 
tego przedsięwzięcia była prezes klubu Anna 
Bubula.

Festyn był dwudniowy (15-16 czerwca) 
– pierwszego dnia „Orlikiem” zawładnęły 
dzieci. W turniejach piłki nożnej, siatkówki 
oraz tenisa ziemnego udział wzięło ponad 
300 dzieci i młodzieży, które reprezento-
wały szkoły i klubu nie tylko z Wiśniowej. 
Najwięcej uczestników liczył turniej pił-
ki nożnej chłopców rocznik 2004-2006, w 
którym triumfowała drużyna Pcimianka 
Pcim oraz turniej chłopców rocznik 2001-
2003, w którym wygrała drużyna Harnasie 
Tymbark. Liczną publiczność zgromadził 
spektakl profilaktyczny „Na ratunek” przy-
gotowany przez uczniów klasy 5 b ze Szkoły 
Podstawowej w Wiśniowej pod kierunkiem 

pani Moniki Wójtowicz. Bohaterką była 
niesforna księżniczka Emilka, którą znie-
wolił podstępny czarnoksiężnik Nałóg. Ideą 
przedstawienia było przekonanie młodzieży, 
że bardzo łatwo wpaść w pułapkę nałogu 
palenia papierosów, który jest szkodliwy 
dla zdrowia. A morał bajki – ostrzeżenie 
brzmiało – Nie wierzcie, reklamom, że fajnie 
się wygląda z papierosem, że wtedy jest się 
dorosłym, że to jest modne, bo to wszystko 
bzdury! Twarz szara od dymu, żółte zęby, ni-
ski wzrost! Nie pal to urośniesz, zmądrzejesz i 
wtedy będziesz dorosły! Następnie uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w prelekcji psycholo-
ga nt. „Rywalizacja sportowa alternatywą na 
rozładowanie złych emocji”.

W niedzielę do południa kontynuowano 
turnieje sportowe, w których udział brały 
gimnazja z Lipnika i Wiśniowej oraz szkoły 
podstawowe z Lipnika, Glichowa, Kobiel-
nika i Wiśniowej. Po południu na boisko 
wkroczyły rodziny, które w wieloboju ro-
dzinnym walczyły o tytuł „Mistrzowskiej 
rodziny”, potem były konkursy o tytuł „Su-
per Żony" i „Extra Męża". Nie było łatwo 
wywalczyć te tytuły, gdyż organizatorzy 
zaskoczyli uczestników niebywałą inwencją 
– wymyślili zabawne, ale też skomplikowa-
ne konkurencje. Było więc łowienie pira-
nii, pajęczyna – przyjście przez misternie 
ułożone taśmy, przeprawa przez ruchome 
piaski, czyli przejście wyznaczonego odcin-

1.  Ludowy Klub Sportowy „Hilltop" 
Wiśniowa-Osieczany, woj. 
małopolskie

2.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Ziemia Lubińska”, Czerniec, woj. 
dolnośląskie

3.  Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Gwarek Wilków”, Wilków 
Osiedle, woj. dolnośląskie

4.  Uczniowski Klub Sportowy „Konar-
Kora” w Korycinie, woj. podlaskie

5.  Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy Wolsztyn, woj. 
wielkopolskie

6.  Kobylogórski Ludowy Klub 
Sportowy „Zefka” Kobyla Góra, woj. 
wielkopolskie

7.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Tenis Club" Wola Krzysztoporska, 
woj. łódzkie

8.  Gminne Zrzeszenie LZS Dobrzeń 
Wielki, woj. opolskie

9/10.  Ludowy Klub Sportowy „Legion” 
Bydlin, woj. małopolskie

9/10.  Gminne Zrzeszenie LZS w Iławie, 

woj. warmińsko-mazurskie

11.  Ludowy Klub Sportowy „Perła" Szczaki, 
Złotokłos, woj. mazowieckie

12.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimp” Rybno, woj. warmińsko-
mazurskie

13.  Klub Sportowy LZS „Fala” Świekatowo, 
woj. kujawsko-pomorskie

14.  Uczniowski Klub Sportowy „Inka” 
Ińsko, woj. zachodniopomorskie

15.  Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" 
Wielkie Rychnowo, woj. kujawsko-
pomorskie

16.  Gminne Zrzeszenie LZS Moszczenica, 
woj. łódzkie

17.  Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” 
Trzebuska, woj. podkarpackie

18.  Ludowy Klub Sportowy „Głogovia" 
Głogów Małopolski, woj. podkarpackie

19.  Gminne Centrum Kultury i Sportu w 
Bielinach, woj. świętokrzyskie

20.  Ludowy Klub Sportowy w Bobrowie 
woj. zachodniopomorskie

21.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Dwójka” Nysa, woj. opolskie

22.  Kazimierski Ośrodek Kultury, 
Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie

23.  Związek Strzelecki „Strzelec” OSW 
Grajewo, woj. podlaskie

24.  Uczniowski Klub Sportowy „Polonia” 
Słubice, woj. lubuskie

25.  Uczniowski Klub Sportowy „Trapez” 
Łysów, woj. mazowieckie

26.  Gminny Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Orły” Kusięta, woj. śląskie

27.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„Agro-Natura”, woj. lubelskie

28.  Ludowy Klub Sportowy „Tempo” 
Puńców, woj. śląskie

29.  Gminny Klub Sportowy „Armaty” 
Stoczek Łukowski, woj. lubelskie

30.  Uczniowski Klub Sportowy „Relaks” 
Dziemiany, woj. pomorskie

31.  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Straszyn” w Straszynie, woj. pomorskie

32.  Ludowy Klub Sportowy „Orlęta" 
Gorzów Wlkp., woj. lubuskie

Wyniki Konkursu Ministra Sportu i Turystyki

LKS „Hilltop" Wiśniowa-Osieczany, woj. małopolskie

Kto nie klika, na „Orlika”
1.
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ka przy wykorzystaniu skrzynek, rewolucje 
kuchenne – ubijanie piany: dziecko wybija 
jajka, tata ubija, mam instruuje, pole mino-
we – dziecko kieruje rodzicami, którzy mają 
zasłonięte oczy, a minami są plastikowe tale-
rzyki, zaganianie kur – wrzucenie balonika 
do kosza bez użycia rąk. Extra żony wbijały 
gwoździe, biegały po boisku w szpilkach, a 
extra mężowie rzucali pantoflem i biegali z 
tacą, na której było śniadanie dla żony. Po-
tem znowu na arenę wkroczyły dzieci, któ-
rym zaproponowano grę pt. „Dziki Zachód” 
– polowanie na bizona, strzelanie z łuku, 
praca w stodole, taniec indiański (styl do-
wolny), rzut lassem na krowę, wskakiwanie 
na konia (czyli przeskoki przez skrzynię), 

rzut kapeluszem kowbojskim. Ale to jeszcze 
nie koniec. Odbyły się też zawody łucznicze, 
zabawy z chustą Klanza z dziećmi objętymi 
opieką hospicyjną, konkurs żonglerki pił-
ką, warsztaty nordic walking, rowerowy tor 
przeszkód o „Złoty Kask”, bieg na nartach, 
warsztaty plastyczne dla najmłodszych. 
Stowarzyszenie Paralotniarzy Beskidu Wy-

spowego pokazało widowiskowe lądowanie 
na Orliku, straż pożarna urządziła pokaz 
gaszenia pożaru w szatni oraz akcję ratow-
niczą. Firma Active8 bezpłatnie udostępniła 
mobilną ściankę wspinaczkową ze sprzętem 
asekuracyjnym i instruktorami oraz mobil-
ne pole do mingolfa. Pokaz pierwszej pomo-

cy medycznej odbył się pod hasłem „Usta-
usta, face to face – lepsze niż facebook”. 
Dzięki wsparciu NZOZ Specjalmed i NZOZ 
Zdrowie przeprowadzono bezpłatnie wiele 
badań profilaktycznych. Festyn zakończono 
potańcówką Orlik Boogie Woogi.

Imprezę obsługiwało kilkudziesięciu wo-
lontariuszy. Wzięli w niej udział podopiecz-
ni Stowarzyszenia Hospicyjnego „Bądźmy 
razem”. Dla uczestników przygotowano pa-
miątkowe dyplomy i liczne nagrody.

Jak piszą organizatorzy najcenniejsze co 
uzyskali to radość, uśmiech i dobra zabawa 
uczestników oraz przekonanie, że razem 
możemy zdziałać wielkie rzeczy...

Sportowa integracja pokoleń była moty-
wem przewodnim Międzypokoleniowego 
Festynu Rekreacyjno-Sportowego „Razem 
zdrowo i sportowo”, który odbył się w dniach 
15-16 czerwca w Siedlcach i Księginicach. 

Współorganizatorami byli: Gmina Wiej-
ska Lubin, SP im. H. Sienkiewicza w Siedl-
cach, Gminne Zrzeszenie LZS, LKS Iskra 
Księginice, rady sołeckie wsi Siedlce, Księgi-
nice i Czerniec, GOK w Raszówce. A wszyst-
ko zaczęło się w styczniu od 8 głównych or-
ganizatorów, potem komitet organizacyjny 
rozrósł się prawie do 40 osób. Swoim pro-
jektem pomysłodawcy potrafili zaintereso-
wać około 80 sponsorów i setkę rodziców, 
którzy przekazali na potrzeby festynu ok. 
2500 drobnych upominków i gadżetów oraz 
ok. 1000 sztuk zabawek i innych fantów, a 
także ok. 700 książek.

15 czerwca na boisku w Siedlcach wspól-
nie spędzały czas całe rodziny. Uczniowie 
miejscowych szkół rywalizowali o puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Lubin w 
przeciąganiu liny, najmłodsi wraz z rodzi-
cami i dziadkami zmagali się w „ogródku 
dziecięcym” w kręceniu hula-hop, rzutach 
do celu, łowieniu rybek, czy przenosze-

niu piłeczki łyżką. Trochę starsi próbowali 
swych sił w grze w mini krykieta, żonglerce 
piłką nożną, strzałach do bramki. Najwięcej 
emocji dostarczył wszystkim turniej rodzin-
ny, w którym dzieci wraz z dorosłymi starto-
wali w biegu w workach, wyścigach bliźnia-
ków czy przenoszeniu wody garścią. Był też 
park linowy, przejażdżki konne i bryczką, 
rundy wokół boiska na motocyklach i qu-
adach. Sport lubi kulturę, więc nie zabrakło 

tańców i piosenek, pokazu mody na wesoło 
czy popisu czirliderek. Podczas festynu od-
był się tor przeszkód Krav Maga, który pod-
sumowywał całoroczny projekt „Chcę być 
bezpieczny” objęty patronatem policji – na 
torze uczestnicy musieli wykazać się prak-
tycznymi umiejętnościami zachowania się w 
sytuacjach zagrożenia – pożar, wybuch, atak 
psa, próba porwania czy panika. Straż po-
żarna przygotowała pokaz gaszenia pożaru, 
pomocy medycznej. Podsumowano projekt 
„Polska w Unii Europejskiej” – uczniowie 
z różnych szkół biorący udział w projekcie 
zaprezentowali ciekawostki o innych krajach 
Unii. Odbyły się też warsztaty profilaktyki 
antyalkoholowej oraz konkurs na ten temat 
dla uczniów i ich rodziców m.in.: trzeba 
było zaprojektować butelkę na alkohol, któ-
ra ma odstraszać od jego spożycia. Była też 
akcja uwalniania książek, tzw. Bookcrossing, 
czyli popularyzacja czytelnictwa, pokaz ilu-
zjonisty, aukcja prac plastycznych i ręcznych 
uczniów.

Równie atrakcyjnie można było spędzić 
czas drugiego dnia festynu – tym razem 
areną było boisko w Księginicach. Starsi i 
młodsi uczestnicy imprezy sprawdzali swo-
ją sprawność fizyczną rzucając do tarczy, 
grając w ringo, czy unihokej, strzelając na 
bramkę lub przeciągając linę. Największe za-
interesowanie wzbudził jednak wielopoko-

2. LUKS „Ziemia Lubińska” Czerniec, woj. dolnośląskie

Razem zdrowo i sportowo

Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Orlik dla Wszystkich” 2013

Zaprzyjaźnij się z „Orlikiem”
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leniowy turniej rodzinny, w który startowały 
drużyny pięcioosobowe, rywalizujące m.in.: 
w strzelania z wiatrówki, rzucie lotką, rzucie 
do kosza i do tarczy, w kręglach ekologicz-
nych i strzałach do bramki. Radna wsi Księ-
ginice dla najaktywniejszej rodziny ufun-
dowała puchar i nagrodę rzeczową. Były 
jeszcze przejażdżki na kucyku i...Harley’ach, 
a najmłodsi godzinami oblegali kuglarzy, 

którzy pokazywali czarodziejskie sztuczki.
Kto by na takie atrakcje się nie skusił? Nie 

dziwi więc fakt, że w festynie udział wzięło 
ok. 1000 osób, tym bardziej że większość 
atrakcji była bezpłatna – a wszystko dzięki 
zaangażowaniu rodziców i sponsorów. Ten 
festyn był niewątpliwie 

zaprzeczeniem obiegowej opinii, że „z ro-
dziną najlepiej wygląda się na zdjęciu”. 

Plonem festynu jest też zbiór „orlikowych 
rymowanek”, oto kilka z nich: Z Orlikiem i 
sportem bądź za pan brat, a zachowasz zdro-
wie na wiele lat; Na orlika zaglądaj kolego, 
a spotka cię coś niezwykłego; Jeśli zdrowym 
chcesz być smykiem, zaprzyjaźnij się z Orli-
kiem; Polska buduje Orliki, byś miał w sporcie 
wyniki, więc korzystaj kolego, bo to dla dobra 
twego.

Ponad 630 osób spędziło aktywnie czas 
podczas „Weekendu z Orlikiem”, który od-
był się w dniach 7-9 czerwca równolegle 
na dwóch boiskach w Wilkowie i Złotoryi. 
Współorganizatorami imprezy byli: Ka-
czawski Klub Siatkarski Ren-But w Złoto-
ryi, Szkoła Podstawowa w Wilkowie, Zespół 
Szkół Zawodowych w Złotoryi.

Inicjatorami przedsięwzięcia byli nauczy-
ciele, trenerzy i animatorzy Orlika. Organi-

zatorzy otrzymali także wsparcie od gminy, 
starostwa powiatowego (medale, puchary, 
dyplomy) oraz sponsorów prywatnych, np. 
firma Muflon Złotoryja ufundowała jako 
nagrody 12 par obuwia sportowego. 

Impreza rozpoczął się już w piątek o 8.10, 
gdy do rywalizacji przystąpili uczniowie klas 
4-6. Na pierwszy ogień poszła najpopular-
niejsza ponoć gra w Wilkowie – „chorągiew-
ki” grane ringiem. Następnie był „palant bez 
palanta” a na zakończenie „zbijak w kole” – 
coś jak dwa ognie, tylko inaczej.

Dzieci z klas 1-3 i przedszkolaki rywali-
zowały w rzucie piłeczką palantową, biegu 
i skoku z miejsca obunóż. Czekały na nich 
piękne medale – dla większości z pewnością 
pierwsze w życiu.

Dodatkowo dla uczniów klas czwartych 
zorganizowano turniej minisiatkówki.

Następny dzień rozpoczęto od meczu pił-
karskiego, na którzy wszyscy niecierpliwie 

czekali – na boisko wybiegi przedstawiciele 
samorządu gminnego i uczniowie szkoły 
podstawowej Wilków-Osiedle. „Zaawanso-
wani wiekowo” radni pokonali młodzież 6:4 
– zwyciężyło doświadczenie, ale za parę lat, 
kto wie... Potem był turniej siatkarski dru-
żyn z Wilkowa, Złotoryi, Legnicy i Świdni-
cy. W tym samym czasie na trawiastej czę-
ści Orlika trwały gry i zabawy ruchowe dla 
każdego chętnego. Na prośbę najmłodszych 
przeprowadzono spontanicznie turniej pił-
ki nożnej dla skrzatów. Kolejną atrakcją był 
turniej VIP-ów w boule, który wygrała wójt 
gminy Wilków p. Maria Leśna. 

Nauczyciele i wychowawcy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poma-
gali uczestnikom imprezy w malowaniu 
twarzy i wiązaniu balonikowych kukiełek. 
Były też dmuchane zamki, basen z kulkami, 
cukrowa wata i lody na patyku. Odbyły się 
również dwa turnieje rodzinne – jeden po-
wiązany z edukacją nt. ustawy śmieciowej, 
drugi sprawnościowy, ze względu na to, że 
popsuła się pogoda ten ostatni przeniesiono 
do sali gimnastycznej. Mimo braku świeżego 

powietrza rozegrano kilka wesołych konku-
rencji, spalono kilka niepotrzebnych kalorii 
i świetnie się bawiono. A najlepsza okazała 
się rodzina Romanowskich z Leszczyny.

Tak było w Wilkowie, w Złotoryi zaś w pią-
tek i w sobotę odbyły się zawody sportowe 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 
turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, ko-
szykówki oraz konkurencje lekkoatletyczne.

Niedziela na Orlika w Wilkowie należała 
do piłkarzy – rozegrano turniej piłkarski, 
w którym 6 drużyn rywalizowało o Puchar 
Prezesa MUKS Gwarek Wilków.

Imprezę uświetniły występy czirliderek, 
mistrzyń województwa dolnośląskiego – 
uczennic LO w Złotoryi i ich młodszych 
koleżanek z gimnazjum w Wilkowie oraz 
szkolnych zespołów muzycznych.

Więcej takich weekendów - domagali się 
uczestnicy.

MUKS „Gwarek Wilków” Wilków Osiedle, woj. dolnośląskie

Weekend sportowych marzeń
3.
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Grassroots Day, czyli dzień Upowszech-
nia nia Amatorskiej Piłki Nożnej wśród 
dzieci, dorosłych i osób niepełnosprawnych 
to program ogólnopolski realizowany w 
naszym kraju od 2009 roku. W tym roku 
odbywał się w woj. podlaskim pod patro-
natem Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
PZPN, Starosty Sokólskiego, Wojewody 
Podlaskiego, Marszałka Województwa 
Podlaskiego, a w Korycinie – wójta gminy. 
Zawody odbyły się 11 maja i tego dnia wszy-
scy w Korycinie kopali piłkę.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Urząd Gminy Korycin, Zespół Szkół i 
Przedszkole im. Jana Pawła II w Korycinie, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i 
GOK w Korycinie. 

W tym roku po raz pierwszy postano-
wiono zorganizować specjalny turniej dla 
osób niepełnosprawnych – Korycin Cup 
2013. Wzięło w nim udział 127 osób, w 
tym prawie 70 w wieku powyżej 50 lat 
– byli to podopieczni placówek pomocy 

społecznej z Sokółki, Jaświł, Choroszczy 
i Dzięciołówki. Opiekowało się nimi 19 
wolontariuszy, a do kibicowania podczas 
ich meczów nie trzeba było nikogo nama-
wiać. Puchar Wojewody Podlaskiego zdo-
była drużyna Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” z Sokółki, 
która nie przegrała żadnego meczu.

W innych meczach piłkarskich rywalizo-
wali ze sobą sportowcy w poszczególnych 
kategoriach wiekowych – od przedszkola-
ków po dorosłych. Był też „mecz pokoleń” 
rozgrywany po raz czwarty z rzędu – dzieci 
kontra rodzice. Wygrali ci pierwsi – mecz 
zakończył się wynikiem 6:4. W wszystkich 
meczach zagrało 141 dzieci i młodzieży. A 
kibiców było ok. 300. Młodzi sportowcy 
mogli także sprawdzić swoje możliwości 

uczestnicząc w specjalnie przygotowanym 
torze przeszkód.

Ponadto można było sobie zrobić zdję-
cie w policyjnym radiowozie, pograć w 
truskawkową siatkówkę, pomalować twarz, 
wziąć udział w zabawach organizowanych 
przez „drużynę A” i posilić się świetnym 
bigosem. Na uczestników imprezy w finale 
czekały puchary i upominki.

Na piłkarskiej majówce byli m.in. pięścia-
rze i trener UKS Boxing Sokółka, niepełno-
sprawni sportowcy, którzy osiągnęli sukcesy 
w swoich dziedzinach, wicemarszałek woje-
wództwa podlaskiego, wójt Korycina i szef 
sokólskiej policji.

Był to znakomity przykład integracji osób 
niepełnosprawnych z resztą społeczności 
oparty na akceptacji i szacunku.

Boisko typu „Orlik” to, jak wszyscy wie-
dzą, znakomite miejsce do uprawiania dys-
cyplin zespołowych – piłki nożnej – naj-
popularniejszej gry zespołowej w Polsce, 
siatkówki – która okupuje drugie miejsce w 
rankingu najpopularniejszych gier i koszy-
kówki, choć w tym przypadku, tradycyj-
na koszykówka przegrywa ze streetball’em, 
bo do rywalizacji wystarczy dwóch, trzech 
chętnych oraz coraz popularniejszy cym-
bergaj. Nie dziwi więc, że Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy Wolsztyn zor-
ganizował dla wszystkich chętnych uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych turnieje piłkarskie i 
siatkarskie pod hasłem „Przez Orlika na 
areny międzynarodowe”. 

Impreza odbyła się w dniach 19-21 czerw-
ca na dwóch boiskach „Orlik” w Wolsztynie, 

a współorganizatorami zawodów byli: Urząd 
Gminy i Starostwo Powiatowe w  Wolsztynie, 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie, 
MOSiR Wolsztyn, ZSO Wolsztyn oraz 
Związek Międzygminny Obra. 

W turniejach uczestniczyło prawie 300 
uczniów, dziewcząt i chłopców. Zaproszono 
także rodziców, nauczycieli, koleżanki i 
kolegów piłkarzy i siatkarzy. By jeszcze bar-
dziej urozmaicić spędzany wspólnie czas, 
w przerwach między turniejami i po ich 
zakończeniu, rodzice i opiekunowie towa-
rzyszący uczniom brali udział w rodzinnych 
konkurencjach sprawnościowych, na które 
składał się: slalom piłkarski na czas, kozło-

wanie piłką do kosza, strzelanie na pole 
bramkowe oraz rzuty do kosza (drużyna 
składała się z jednego rodzica i dziecka). 
Wzięło w nich udział 48 osób.

Celem imprezy było poszukiwanie mło-
dych talentów sportowych, promowanie 
siatkówki i piłki nożnej jako dyscyplin 
zespołowych, wpływających na umiejęt-
ność pracy w grupie, budujących wzajemną 
odpowiedzialność. Ale też dobra zabawa.

Dla drużyn przygotowano pamiątkowe 
puchary i dyplomy, a zwycięskim druży-
nom Związek Międzygminny Obra ufundo-
wał wycieczki ekologiczne, a także książki 
i sprzęt sportowy. Turnieje obserwowała 
spora rzesza kibiców. A w organizacji i prze-
prowadzeniu imprezy pomagało 14 wolon-
tariuszy.

UKS „Konar-Kora” w Korycinie, woj. podlaskie

Majówka Grassroots Day
4.

MUKS Wolsztyn, woj. wielkopolskie5.
Z „Orlika” na areny międzynarodowe
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Festyn sportowo-rekreacyjny pod tym 
hasłem odbył się 15 września na boisku 
Orlik przy Szkole Podstawowej w Bujnach 
oraz na obiektach ZSRCKR w Bujnach. 
Była to na pewno alternatywa dla nudy, sta-

gnacji i... telewizji. W sumie – jak obliczyli 
organizatorzy – w imprezie uczestniczyło 
ponad 550 osób. I w ciągu sześciu godzin 
spędzonych na boisku nikt się nie nudził. 
Najmłodsi skakali na trampolinie, rozgry-
wali zawody sumo w nietypowych strojach, 
bawili się w różne gry przy muzyce. Były też 
dmuchane zjeżdżalnie i wata na patyku. Dla 
rodzin przygotowano marsz z konkurencja-
mi sportowo-rekreacyjnymi, który odbył 
się na terenie parku przy Zespole Szkół. W 
jego trakcie trzeba było rozwiązać zagad-
ki przyrodnicze, wbić gwóźdź, strzelić na 
bramkę i przebiec tor przeszkód. Ponadto 
każdy chętny mógł wziąć udział w konkur-

sie siłacza, cięcia piłą drewna, zmierzyć się z 
„robo pongiem”, zagrać w szachy. Panowie 
rozegrali mecz piłki nożnej, a dziewczęta 
i chłopcy turniej koszykówki. Można też 
było obejrzeć pokazy zapaśników i atletów 
podnoszących ciężary. Był występ szkolnego 
kabaretu, grill i poczęstunek dla wszystkich 
przygotowany przez uczniów technikum 
żywienia z ZSR CKP. 

W organizacji festynu pomagali nauczy-
ciele wf z ZSR CKP Bujny, lokalni sportowcy 
i zaprzyjaźnione organizacje samorządowe, 
które jako wkład własny wniosły środki 
finansowe (ufundowali puchary i nagrody 
rzeczowe), własną pracę i sprzęt sportowy. 
Przy przeprowadzaniu konkursów pomagali 

uczniowie technikum leśnego, rolniczego, 
weterynaryjnego oraz liceum policyjnego i 
wojskowego ZSR CKP w Bujnach.

Współorganizatorami imprezy byli: PZ 
LZS w Piotrkowie Tryb., OZPN w Piotrkowie 
Tryb., GZ LZS w Woli Krzysztoporskiej, 
LUKS Athletic Wola Krzysztoporska, ZSR 

CKP w Bujnach – LUKS Gryf Bujny oraz 
GOK w Woli Krzysztoporskiej. Firma 
ROMAG z Piotrkowa Tryb. ufundowała 
rower dla najliczniejszej rodziny uczestni-
czącej w zawodach, a puchar dla zwycięskiej 
drużyny w turnieju piłki nożnej ufundował 
sołtys Kacprowa, Wojciech Wieczorek.

Kto, ze starszych działaczy i zawodni-
ków LZS nie słyszał o słynnym Crossie 
Ostrzeszowski? Wszystko zaczęło się w 1963 
roku, kiedy to LZS Orkan Ostrzeszów na 
zlecenie Rady Głównej Zrzeszenia LZS zor-
ganizował mistrzostwa zrzeszenia w przeła-
jach. Dwa lata później w 1965 roku w parku 
miejskim zorganizowano pierwszy cross 
ostrzeszowski. Biegi stawały się coraz popu-
larniejsze. Nic więc dziwnego, że gmina 
Kobyla Góra, leżąca w tym samym powie-
cie, postanowiła w 1983 roku zorganizować 
biegi przełajowe o Puchar Kocich Gór. Już 
pierwsza edycja zawodów zgromadziła na 
starcie kilkuset zawodników. W 1990 roku 
impreza wzbogaciła się Mistrzostwa Osób 

Niepełnosprawnych, które do dziś stanowią 
jej niezbędny komponent. W tym roku na 
czele komitetu organizacyjnego obu imprez 
stanęła prezes KLKS „Zefka” w Kobylej 
Górze Dorota Woźny. By jeszcze bardziej 
uatrakcyjnić imprezę postanowiono roz-
szerzyć program i na miejscowym „Orliku” 

zorganizować turniej piłki nożnej oldbojów, 
zawody dla rodzin (rozegrano rzut lotką do 
tarczy, bieg sztafetowy wahadłowy 3x30 m, 
rzuty przedmiotami do celu) oraz konku-
rencje rekreacyjne dla wszystkich chętnych, 
na które składały się: rzuty do kosza, lotką, 
tor przeszkód, biegi na czas, strzały piłką 
na bramkę unihokejową, wędkowania na 
sucho, podnoszenia ciężarka, nordic wal-

king, wyścigu na wózkach inwalidzkich i 
przeciągania liny – w większości z tych 
konkurencji startowały także osoby niepeł-
nosprawne.

W jubileuszowych biegach startowało 
ponad 500 osób (w całej imprezie ok. 800). 
Jako pierwsi na trasę wyruszyły przedszko-
laki. Później przyszedł czas na uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, a także 
podopiecznych domów pomocy społecznej, 
warsztatów terapii zajęciowej i środowisko-
wych domów samopomocy. 

Impreza odbyła się 12 maja. Współorga-
nizatorami byli: Gmina Kobyla Góra, Sta-
rostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, PZ LZS 
w Ostrzeszowie, Stowarzyszenie „Tacy sami”, 
Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, 
UKS przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Kobylej Górze. 

I choć pogoda nie dopisała, radości z 
biegania i aktywności fizycznej było sporo.

KLKS „Zefka” Kobyla Góra, woj. wielkopolskie

LUKS „Tenis Club” Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie

6.

7.
Dla każdego pokolenia dobra zabawa

„Orlik” w Kocich Górach – Sportowa integracja 2013
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Była to w ocenie uczestników jedna z 
najlepiej zorganizowanych imprez sporto-
wo-rekreacyjnych w Bydlinie w ostatnich 
latach. Zawody zaczęły się 28 lipca o godzi-
nie 8 rano a zakończyły późnym wieczo-
rem. Wzięło w nich udział 190 sportow-
ców, liczbę kibiców oszacowano na ok. 400 
osób, wieczorem uczestników było jeszcze 
więcej – wiadomo kończono potańcówką. 
Organizatorów, a była to siedmioosobowe 
grupa (członkowie klubu), cieszyła tak duża 
frekwencja, bo tego dnia panował ponad 
30 stopniowy upał. Tak ułożyli program by 
każdy znalazł dla siebie coś interesującego. 

Odbyły się zawody lekkoatletyczne – 
rozegrano turniej pchnięcia kulą, rzutu 
oszczepem, skoku w dal oraz bieg na 40 m. 
Najmłodsi uczestnicy biegów mieli 3 lata, 
a najstarsi uczestniczący w konkurencjach 
rekreacyjnych 70 (przeciąganie liny i pod-
noszenie ciężarka). W turnieju siatkówki 
plażowej i turnieju drużyn trzyosobowych 
wystartowało 14 zespołów, w tym 4 kobie-

ce, w turnieju piłkarskim drużyn 6-osobo-
wych o tytuł najlepszej walczyło 6 zespołów 
oldbojów i 4 teamy dziecięce, do turnieju 
streetball’a zgłosiły się trzy drużyny męskie 
i dwie kobiece. Największym powodzeniem 
cieszyło się przeciąganie liny – startowało 
10 ekip.

Jak co roku zaproszono na festyn straż 
pożarną, która zademonstrowała sprawność 
działania oraz zapoznała dzieci i młodzież 
ze sprzętem gaśniczym i pokazała jak go 
używać. Mgły wodne rozpylane przez stra-
żaków były tego upalnego znakomitą ochło-
dą. Największą frajdą dla najmłodszych był 

ponton ratowniczy, który strażacy umie-
ścili na pobliskiej rzece, i dali dzieciakom 
popływać (oczywiście pod fachową opieką). 
Przygotowano szereg stoisk gastronomicz-
nych, podczas rozgrywania konkurencji 
sportowych grał zespół muzyczny, który 
także uświetnił zakończenie imprezy. Na 
festyn zaproszono władze gminy i sołtysów 
z ościennych wsi. Przygotowano nagrody, 
medale, puchary i dyplomy. Był też gorący 
posiłek, napoje, słodycze dla dzieci oraz 
sztuczne ognie. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Urząd Gminy Klucze i Sołectwo Bydlin.
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Gmina Dobrzeń Wielki należy w woj. 
opolskim do jednych z najbardziej usporto-
wionych – królują tu piłka nożna i lekkoatle-
tyka. Dwa tutejsze kluby – LZS Tor Dobrzeń 
Wielki i LZS Victoria Chróścice – prowadzą 
akademie piłkarskie, a LUKS „Podium” Kup 
to uznana lekkoatletyczna marka. 

Impreza pn. „Orlik pokoleniowy” odby-
ła się 1 czerwca na Orliku w Dobrzeniu 
Wielkim. Współorganizatorami byli: Urząd 
Gminy Dobrzeń Wielki, LZS Tor Dobrzeń 
Wielki, LUKS „Podium 
Kup” i Redakcja Echa Gmin 
Opolskich.

Akademie Piłkarskie 
obydwu klubów postano-
wiły zaprosić dzieci i rodzi-
ców na wspólny 2-godzin-
ny trening. Jak wiadomo 
najczęściej rodzice dowożą 
dzieci na trening i znika-
ją, tym razem sami odczuli 
„na własnych kościach” jak 
ciężki to wysiłek. Niestety 
pogoda spłatała figla orga-
nizatorom – zajęcia miały 

odbyć się na Orliku, było jednak zimno i 
padał obfity deszcz, przeprowadzono więc 
je w sali gimnastycznej. 

Po południu można było już spotkać się 
na Orliku, gdzie odbyły się 
zawody dla rodzin – rywa-
lizowano w sztafecie waha-
dłowej 4x30 m, skoku w 
dal z miejsca, skoku wzwyż, 
rzucie piłką lekarską i prze-
ciąganiu liny. Wystartowało 
21 rodzin. Następnie 
można było obserwować 
treningi kadry Gminnego 
Zrzeszenia LZS przygoto-
wujące się do finałowego 
turnieju „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka” i „Piłkarska 
Kadra Czeka”. Potem do 

walki ruszyli siatkarze, a na płycie głównej 
rozpoczął się mecz XVII kolejki gminnej 
amatorskiej ligi Orlika, w której uczestniczy 
12 drużyn. Jest to jedyna taka liga w woj. 
opolskim, a może i w kraju. Rozgrywki są 
całoroczne, a nazwy drużyn dość egzotycz-
ne np. Piątek XXI, Ameryka, Sami Swoi. 

Łącznie w imprezie uczestniczyło 450 
osób, najstarszy uczestnik miał 70 lat a naj-
młodszy 5. W organizację imprezy włączyli 

się radni – jeden z nich zorganizował turniej 
piłki siatkowej, a drugi wykonał zdjęcia z 
Akademii Piłkarskiej. Urząd Gminy odpo-
wiadał za kolportaż zaproszeń i plakatów na 
imprezę. Prywatni sponsorzy przygotowali 
dla każdego uczestnika napoje i owoce. Przy 
imprezie pracowało 10 wolontariuszy, w 
tym ci najważniejsi, czyli trenerzy i instruk-
torzy sportowi.

Gminne Zrzeszenie LZS Dobrzeń Wielki, woj. opolskie

Orlik pokoleniowy
8.

LKS „Legion” Bydlin, woj. małopolskie9./10.
Dla każdego pokolenia dobra zabawa
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Pełna nazwa imprezy brzmiała: Wiejskie 
Potyczki Sportowe Wikielec 2013 „Sport 
to zdrowie, niech się każdy o tym dowie”. 
Na Orlika w Wikielcu 31 sierpnia przyby-
ło ponad 1000 osób. Prace organizacyjne 
zaczęto już w czerwcu, kiedy to u wójta 
Iławy spotkało się 13 sołtysów – każdy z 
nich otrzymał informacje o dacie imprezy, 
konkurencjach i terminie zgłoszenie druży-
ny (reprezentacji danego sołectwa). Potem 
były trzy spotkania robocze w poszerzonym 

składzie, w tym z animatorami Orlików, 
przedstawicielami OSP i GOK. Następnie 
utworzono grupę roboczą, która ustaliła 
program, budżet i podział prac. Na kolej-
ne spotkanie przybyli też sponsorzy. I tak 
powinna przebiegać realizacja każdej spor-
towej imprezy – dobre przygotowania gwa-
rantują bowiem sukces realizacyjny. A jak 
ściągnąć uczestników i kibiców? Poprzez 
umiejętne działania promocyjne – były więc 
informacje w regionalnych mediach, na 
stronach internetowych organizatorów oraz 
w lokalnej telewizji internetowej, portalach 
społecznościowych np. Facebook, a plakaty 
rozwieszono w gablotach sołeckich.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Gmina Iława, GOK w Lasecznie, Rady 
Sołeckie, OSP w Wikielcu oraz klub GKS 
Wikielec. 

W Wiejskich Potyczkach rywalizowały 
drużyny poszczególnych sołectw złożone 
z 4 osób – mężczyzna/kobieta i chłopiec/

dziewczynka. Drużyny sołeckie rozegrały 
następujące konkurencje: bieg w spodniach, 
zespołowy bieg na nartach, rzut podkową 
do celu, rzut lotką, podnoszenie odważ-
nika i przeciąganie liny. W turnieju pił-
karski uczestniczyło 6 zaproszonych przez 
organizatorów drużyn. Odbył się też mecz 
oldbojów strażacy z OSP kontra GKS-LZS 
Wikielec i mecz miejscowej drużyny o 
mistrzostw IV ligi.

Po zawodach sportowych rozpoczął się 
festyn – były dmuchane zjeżdżalnie, kramy, 
swojskie jadło i bogaty program artystyczny. 
Imprezę zakończyła zabawa taneczna pod 
chmurką.

Impreza odbyła się na obiekcie klubu w 
Złotokłosie 30 czerwca – głównym celem 
była promocja szeroko rozumianej aktyw-
ności fizycznej. A propozycję atrakcyjnego 
spędzenia czasu wolnego skierowano do 
dzieci, młodzieży oraz osób 50+ zamiesz-
kałych w Zotokłosie i 5 okolicznych sołec-
twach (łączna liczba mieszkańców to ok. 3 
tysięcy). Współorganizatorami byli: Urząd 
Miasta i Gminy Piaseczno – ufundował 
nagrody, sołectwa Szczaki, Wólka Pracka, 
Runów, Henryków Urocze i Korzeniówka 
uczestniczyły w promocji, OSP w 
Złotokłosie udostępniła sprzęt nagłaśnia-
jący i pokazała nowoczesny wóz strażacki, 
Zespół Szkół Publicznych – wsparł kam-
panię promocyjną, Biblioteka Publiczna, 
Stowarzyszenie Miejscovi, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Korzeniówki, miejscowa Parafia 
– promocja, PS Bank – nagrody, Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna – nagrody rze-
czowe, Cafe Rosso – zadbała o stronę 
gastronomiczną imprezy oraz ufundowała 
poczęstunek dla zwycięzców, X-art. studio 

– wykonało zdjęcia oraz przygotowało pro-
jekt fotoksiążki oraz wolontariusze, którzy 
zaprojektowali i kolportowali plakaty, zor-
ganizowali spotkanie informacyjne i uczest-
niczyli w realizacji imprezy, sfinansowali 
księgę gości oraz fotoksiążkę.

Piknik poprzedziła intensywna kam-
pania promocyjna na stronach interneto-
wych – wykorzystując aplikację Facebook’a 
„Wydarzenia” udało się zaprosić na piknik 
ponad 300 osób, uwieńczeniem kampanii 
promocyjnej było 28 czerwca spotkanie w 
bibliotece, gdzie gościem był piłkarz „Perły” 
Łukasz Balcerowicz – król strzelców sezonu 
2011/2012. Zawodnik opowiadał o swo-
jej karierze i przybliżył program pikniku, 
zakończono spotkanie konkursem wiedzy 
o piłce nożnej – zwycięzca otrzymał słodki 
podarunek od RSP Złotokłos i prywatny, 
godzinny trening z piłkarzem.

Piknik rozpoczął się o godz. 12.00, na 
obiekt Perły przybyło ok. 220 uczestników, 
w różnych grupach wiekowych, przy wej-

ściu był punkt informacyjny, gdzie można 
było zapoznać się z programem i zgło-
sić do planowanych konkurencji. W cza-
sie 4-godzinnej zabawy przeprowadzono 
– rodzinne rozgrywki piłkarskie dwóch na 
dwóch, mama w nowej roli, strzał na bram-
kę, strzał do celu, bieg w workach, slalom 
na czas, mecz piłkarski trenerzy/działacze 
kontra dzieciaki, konkurs wiedzy o spo-
rcie. Najwięcej uczestników zgłosiło się do 
rozgrywki dwóch na dwóch – 34 pary, a 
do zabawy piłkarskiej – mama w nowej roli 
wystartowało 16 mam. Nagrodami były: 
akcesoria piłkarskie (piłki, ochraniacze, 
stroje), kubki, plecaki, torby na laptopa, 
słodycze, t-shirty, breloczki, smycze, notesy.

Organizator udostępnił do zwiedzania 
budynki klubu sportowego, w tym salę gdzie 
zgromadzono trofea klubu zdobyte w ciągu 
60 lat jego istnienia. 

Na pamiątkę pikniku mieszkanki Zło to-
kłosa zaprojektowały Księgę Gości, która 
została wystawiona w sali konferencyjnej.

Gminne Zrzeszenie LZS w Iławie, woj.warmińsko-mazurskie9./10.
Sport to zdrowie, niech się każdy o tym dowie

LKS „Perła” Szczaki-Zotokłos, woj. mazowieckie

Rodzinny piknik sportowy
11.
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Zaprzyjaźnij się z „Orlikiem”

Festyn rekreacyjno-sportowy „Orlik dla 
Wszystkich” zorganizowano 30 maja na 
boisku szkolnym Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach. 
Współorganizatorami byli: Urząd Gminy w 
Rybnie, SP Żabiny, Rada Rodziców, LUKS 
Spryt Żabiny i UKS Refleks, GSZS, Parafia 
w Koszelewach.

Najpierw do boju przystąpiły dzieci z klas 

0-III (bieg z szarfą i sadzenie ziemniaków), 
potem uczniowie z klas IV-VI (bieg w wor-
kach, hula-hop odbijanie piłki siatkowej), 
następnie odbył się konkurs rodzinny. Mecz 

towarzyski pomiędzy drużynami GSZS 
Rybno a szkołą w Żabinach gorąco dopin-
gowali rodzice. Następnie na boisko wbiegli 
uczestnicy finału Parafialnego Turnieju Piłki 
Nożnej z parafii Koszelewy. Nieocenioną 
rolę spełnił proboszcz tej parafii Marian 
Zbrojski, który w ogłoszeniach parafialnych 
zachęcał do wzięcia udziału w imprezie, 
zaproponował także by wspomniany wyżej 
finał odbył się w Żabinach. Drużyny przy-
były na festyn z dużym banerem z napisem 
„fair play”, a ksiądz był inicjatorem „meksy-
kańskiej fali” wśród kibiców.

Ponadto dzieci mogły korzystać z suchego 
basenu wypełnionego piłkami, ścianki wspi-
naczkowej, zjeżdżalni i trampoliny. Urząd 
gminy pomagał w promocji imprezy, prze-
kazał też drobne upominki na nagrody, OSP 

zapewniła bezpieczeństwo. Komplet medali 
ufundowała prywatna firma. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspi-
naczkowa – swoje możliwości sprawdzali na 
niej dzieci, młodzież i dorośli. Festyn uatrak-
cyjniły pokazy taneczne dziewcząt ze szko-
ły w Żabinach oraz występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Rybna. 

W imprezie uczestniczyło ok. 500 osób, 
ale jak napisali organizatorzy: największym 
rozczarowaniem był mały udział rodzin w 
zawodach – ciągle jeszcze wielu uważa, że 
starszym osobom nie wypada biegać czy 
skakać po boisku. Jednak poza konkursem 
osoby te bawiły się z dziećmi i wnukami. 
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że ta posta-
wa ulegnie zmianie, głównie poprzez zwięk-
szenie ilości  rodzinnych imprez sportowych.

Festyn rekreacyjno-sportowy zorganizo-
wano dla mieszkańców gminy Świekatowo 
oraz dla dzieci i młodzieży z innych gmin 
i powiatów zaproszonych przez organiza-
torów. Impreza odbył się w dniach 22-23 
czerwca na boisku Orlik oraz na gminnym 
stadionie i plaży.

Współorganizatorami byli: UKS „Fala” 
Świekatowo, animatorzy boiska Orlik, 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, 
a pomocy organizacyjnej i finansowej 
udzielili: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum, parafia św. Marcina a także 
sponsorzy prywatni i wolontariusze.

Do zadań głównego organizatora i współ-
organizatorów należało m.in.: opracowanie 
programu imprezy, promocja oraz zabez-

pieczenie medyczne i sędziowskie, sprawne 
przeprowadzenie imprezy, a przede wszyst-
kim zadbanie o środki finansowe.

Festyn był piknikiem rodzinnym. W 
imprezie wzięły też udział osoby niepeł-
nosprawne z powiatu świeckiego. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali bezpłatny poczęstunek 
(kiełbaski z grilla, słodycze, owoce i napoje). 
Każdy kto brał udział w zawodach sporto-
wych otrzymał pamiątkowy medal i dyplom. 
Dla najlepszych ufundowano nagrody rze-
czowe. Wszyscy najmłodsi uczestnicy otrzy-
mali drobne upominki. Łącznie na pikniku 
bawiło się ok. 400 osób, w tym 190 dzieci i 
młodzieży do 16 roku życia.

Pierwszego dnia odbył się turniej pił-
karski oldbojów z Tucholi, Osia, Serocka 
i Świekatowa, potem były mecze-zabawy: 
mamy – żacy, ojcowie – młodzież, trenerzy, 
działacze, samorządowcy kontra młodzicy, 
mecze towarzyskie między drużynami mło-

dzieżowymi Fali a zaproszonymi zespołami, 
turniej piłkarski żaków, turniej tenisowy do 
lat 15, siatkówka plażowa dla wszystkich 
chętnych, biegi pokoleniowe na dystansach 
(sztafety dziadek, tata, syn, babcia, mama 
wnuczka), konkurencje dla dzieci niepeł-
nosprawnych, quiz sportowy z nagrodami. 
Można było skorzystać z karuzel i zjeżdżalni 
a na zakończenie tańczono pod chmurką do 
4 nad ranem. 

Drugiego dnia wszyscy spotkali się na 
gminnej plaży – tu odbyły się biegi na 
dystansach w czterech kategoriach wieko-
wych, marsz nordic walking (50 osób) i 

wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Jak piszą organizatorzy zawsze najtrud-

niej jest wyliczyć koszt imprezy, bo tak 
naprawdę nie da się przeliczyć na złotówki 
kosztów wypieku placków, rogalików i zaan-
gażowania rodziców czy członków klubu.

LUKS „Olimp” w Rybnie, woj. warmińsko-mazurskie

KS LZS „Fala” Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie

12.

13.

Od piłki nożnej po hula-hop

Sztafeta Pokoleń 2013
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Impreza odbyła się 2 czerwca 
na Orliku w Trzebuskach. Projekt 
wsparli: burmistrz Sokołowa 
Małopolskiego a także Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Zespół Szkół w 
Trzebuskach, rady sołeckie oraz 
prywatni sponsorzy. W sportowym 
spotkaniu pokoleń uczestniczyło 
ponad 700 osób. Rzucano lotką do 
tarczy, „granatem” do celu, biegano 
w workach, przeciągano linę. Odbył 
się też pokaz strzelania z wiatrów-
ki, a później dorośli uczestnicy 
mogli sprawdzić swoje celne oko oraz mecz piłkarski oldbojów – 
Trzebuska – reszta świata. Dzieci ze świetlic wiejskich w Trzebusce i 
Nienadowce dały pokaz swoich umiejętności tanecznych. Wystąpiła 
także grupa cyrkowa z Ukrainy, która zaprosiła do wspólnej zabawy. 
Zaskoczył organizatorów duży udział seniorów w zawodach. Przy 
imprezie pracowali wolontariusze: rodzice, nauczyciele, członkowie 
klubu i lokalni mieszkańcy. To był fajny Dzień Dziecka.

W Ińsku mieszka niewiele ponad 2000 
tys. osób, 10% z nich skorzystało w oferty 
UKS „Inka” Ińsko oraz współorganizatorów, 
którymi byli: LKS „Ina” Ińsko, COK a także 
Urząd Miasta i Gminy Ińsko i przybyło 
3 maja na miejscowy Orlik, by aktywnie 
spędzić czas. Program imprezy obejmował: 

Turniej Piłki Nożnej Orlików, w którym 
udział wzięło 10 drużyn, turniej rzutów kar-
nych – wygrał Damian Kowalski pokonując 
28 rywali, otwarty turniej tenisa ziemnego o 
Puchar Burmistrza Ińska – pierwsze miejsce 
dla Wojciecha Dudy, turniej Trio Basket – 
startowało 6 drużyn, rodzinne przeciąganie 
liny – startowało 8 rodzin, rzut do kosza 
wykonały 34 osoby – zwyciężył Jakub Klym, 
na darta zdecydowało się 39 osób, marsz 
magazyniera, czyli wypad do nikąd po 
skrzynkach nomen omen po piwie, wybrało 
25 osób, rzut lassem do celu wygrała Natalia 

Kuryluk (startowało 26 osób), a strzały do 
bramki na dokładność najlepiej egzekwował 
Kuba Piątkowski (18 osób).

W organizacji i obsłudze imprezy brało 
udział 20 wolontariuszy. Prywatni sponso-
rzy sfinansowali zakup medali, pucharów 
i dyplomów. Przeprowadzono konkurs na 
plakat promujący sport na Orliku – zgłoszo-
no ponad 20 prac, wygrał Dominik Bodnar. 
Rodzice przygotowali słodki poczęstunek, 
członkowie LKS „Ina” kiełbaski z grilla, 
wystąpiła też grupa czirliderek.

Na frekwencję organizatorzy nie narzekali. 19 maja na miejsco-
wy Orliku przybyło prawie 500 osób. Oczywiście nie każdy dał się 
namówić na aktywny udział, choć konkurencje jakie przygotowano 
nie były przecież trudne. Ale jak wiemy, szczególnie starsze osoby 
wzbraniają się przed wejściem na boisko. Imprezę rozpoczęto 
od przyjmowania zgłoszeń do poszczególnych konkurencji. A w 
programie były: rzut piłeczką do kosza dla dzieci do lat 5 i piłką 
lekarską do lat 10, turniej piłki 
nożnej oraz siatkówki chłopców 
i dziewcząt, rzut ringo, rzut do 
kosza i lotką. 

Współorganizatorami festynu 
byli: Powiatowe Zrzeszenie LZS 
w Piotrkowie Tryb., Urząd Gminy 
w Moszczenicy, Gimnazjum 
i GOK w Moszczenicy, OZPN 
w Piotrkowie Tryb. Nie zawie-
dli sponsorzy, którzy ufundowali 
nagrody rzeczowe oraz napoje i 
słodycze. Miejscowy ZOZ zapew-
nił darmową opiekę lekarską.

Każdy z nas chciałby być dzieckiem

Rajd odbył się po raz trzeci. 14 września 
na linii startu w Kowalewie, przy Orliku sta-
wiły się 154 osoby. Rozpiętość wieku uczest-
ników była olbrzymia – najmłodszy miał 4 
lat a najstarszy 80. Samorząd ufundował dla 
najliczniej prezentowanego sołectwa niety-
pową nagrodę – 22 tony kamienia wapien-
nego na utwardzenie dróg gruntowych!

Trasa liczyła 20 km (różna nawierzchnia 
od asfaltu do piasku). Prowadzący pele-
ton pilot informował na bieżąco o trudno-
ściach na trasie (docierały one przez kolarzy 
Sokoła, którzy patrolowali drogę).

Uczestnicy rajdu zatrzymali się na odpo-
czynek we wsi Mariany, gdzie mieszkańcy 
tej wsi i sąsiedniej Szychowa ugościli ich 

kawą i słodkościami (prawie jak w profe-
sjonalnych wyścigach – kolarski bufet), na 
mecie w Mlewie na wymęczonych turystów 
czekali jego mieszkańcy i sołtys z gorącym 
posiłkiem. 

Nagrodzono 60 osób (nagrody rzeczowe i 
finansowe), wyróżnienia odebrali najmłodsi 
uczestnicy, którzy samodzielnie dotarli do 
mety – czteroletni Bartosz Piróg i Łukasz 
Miazga. Kamień wapienny wygrało sołec-
two Piątkowo (44 uczestników), a drużynie 

przewodziła sołtys Marlena Lewandowska.
Największą nagrodą dla organizatorów 

były oklaski od kibiców i wypowiedzi w 
rodzaju – „matka za rok też jedziemy”.

Przy przygotowania i przebiegu rajdu pra-
cowało 64 wolontariuszy. Tylko pogoda nie 
sprzyjała rajdowcom – jak ktoś powiedział: 
„Słońce mieli za zakrętem”.

Współorganizatorami imprezy byli: 
Urząd Miasta i Gminy, sołtysi i rady sołeckie 
wsi: Mariany, Szychowo i Mlewo.

Starsi i młodsi grają razem
16. Gminne Zrzeszenie LZS w Moszczenicy, woj. łódzkie 17. UKS „Herkules" Trzebuska, woj. podkarpackie

UKS „Inka” Ińsko, woj. zachodniopomorskie14.
Zabawy bez liku na ińskim Orliku

UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo, woj. kujawsko-pomorskie15.
III Tour de Kowalewo Pomorskie
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Zaprzyjaźnij się z „Orlikiem”

Imprezę „Babie Lato w 
Nysie” zorganizowano 31 
sierpnia przy współpracy: 
UKS Plejada Nysa, Urzędu 
Miejski oraz Zespół Szkół 
Sportowych w Nysie. 
Głównym celem była pro-
mocja hokeja na trawie. 
Młodzież grała na boisku 
głównym, a dzieci na mniejszym, gdzie przeprowadzono też kon-
kursy rzutów i slalom na czas. W „prawdziwym” turnieju wystar-
towało 9 drużyn, w tym dwie z woj. dolnośląskiego, niektó-
re o dźwięcznych nazwach – Smerfetki, Gargamele, Fiflaki czy 
Makumba. Jedną z atrakcji był mecz osób 50+ z zawodniczkami 
„Dwójki”. Część drużyny 50+ tworzyły byłe laskarki Rolnika Nysa, 
w tym dwie olimpijski z Moskwy, niektóre z nich przyjechały z 
Niemiec, gdzie obecnie mieszkają.

Babie lato żegnało na Orliku ponad 110 osób. 10 zawodniczek 
„Dwójki” obsługiwało imprezę – sędziowały mecze i prowadziły 
konkursy. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata a najstarszy 65.

Festiwal odbył się 14 
lipca na obiekcie Orlik i na 
stadionie LKS Głogovia. 
Miejscowy orlik, jako jedy-
ny w okolicy ma korty teni-
sowe postanowiono więc, że 
jednym z głównych celów 
imprezy będzie promocja 
tenisa. Zademonstrowano 

grę w mini-tenisa i zachęcano dzieci i dorosłych do próbowania 
swoich sił. Przeprowadzono turnieje mini-koszykówki, siatkówki 
i piłki nożnej oraz wspólne ćwiczenia gimnastyczne. Dla osób 
50+ zorganizowano turniej piłki plażowej i turniej boule. Odbył 
się mecz piłki nożnej oldbojów. W turnieju rodzinnym wybierano 
Super mamę i Super tatę. Dla dzieci były liczne gry i zajęcia rucho-
we – bieg w worku, skoki kangura, przejście przez kółko hula hop, 
toczenie piłki na czas. Dodatkowe atrakcje to: malowanie twarzy, 
wyplatanie bransoletek, zabawy z chustą KLANZA. Do organiza-
cji imprezy jak też do pomocy w trakcie jej przebiegu pozyskano 
wolontariat akcyjny – młodzież, rodzice, nauczyciele wf, członko-
wie stowarzyszeń.

Festiwalowi towarzyszył Turniej Golfowy o Puchar Prezes LKS, w 
którym uczestniczyła młodzież z terenu gminy. W imprezie wzięło 
udział około 550 osób. Współorganizatorami byli: UM w Głogowie 
Młp., Rady Osiedli Centrum i Niva, Zespół Szkół, Stowarzyszenie 
„Na Plus”, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Głogów Młp. oraz NTB 
Golf Club. Imprezę sponsorował hotel „Cztery pory Roku”.

V Integracyjny Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej o Puchar 
Marszałka Województwa Zachodnio pomorskiego odbył się 15 maja 
na boisku Orlik i Euroboisku w Złocieńcu. Współorganizatorami 
byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bobrowie i 
Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS. 

W turnieju wzię-
ło udział 15 drużyn 
– drużyny osób nie-
pełnosprawnych inte-
lektualnie z Polski i 
Niemiec oraz drużyny 
szkół podstawowych 
z powiatu drawskie-
go. Zwycięzca wśród 
szkół podstawowych 

SP z Kalisza Pomorskiego uzyskała awans do finału wojewódzkiego 
turnieju „PKCz”. W kategorii szkół specjalnych zwyciężył SOSW 
Szczecinek. Najlepsi zawodnicy z SP – Paweł Szóstak bramkarz SP 
nr 3 Złocieniec i Dominik Tomaszewski – zawodnik SP w Kaliszu 
Pomorskim. W grupie szkół specjalnych najlepsi okazali się goście 
z Niemiec – Marc Simon – bramkarz i Stolz Simon. 

Impreza odbyła się 4 sierpnia w na Orliku w Bielinach. 
Współorganizatorami byli: LZS w Lechowie, Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry oraz szkoły podsta-
wowe z Lechowa. Już rano rozpoczęły się turnieje piłki nożnej i 
siatkowej oraz bieg na 60 m dla dziewcząt i chłopców. Odprawiona 
o godz. 14 msza w intencji sportowców, miała zmobilizować miesz-
kańców do udziału w święcie sportu i udało się – na boisko przybyło 
ponad 400 osób. Pierwszym punktem programu był VI Powiatowy 
Turniej Zręcznościowy Powiatu Kieleckiego w kategorii VIP – rzut 
lotką do tarczy, strzał na bramkę, rzut piłką do kosza, a startowali 
m.in.: senator Beata Gosiewska, poseł Andrzej Bętkowski, Jerzy 
Kula – prezes ŚZ LZS. Potem 
do boju ruszyli sołtysi w liczbie 
13, m.in. toczyli koło i rzucali 
ringo. Gdy przestano zagrzewać 
do walki vipów, przystąpiono 
do konkursów i konkurencji dla 
wszystkich chętnych. Najmłodsi 
mogli startować w wyścigu z 
przeszkodami dla par, czy siło-
waniu na rękę. Dorośli wybie-
rali podnoszenie odważnika, pchnięcie kulą i wyciskanie sztangi.

Było wesołe miasteczko i stoiska gastronomiczne. Odbyły się też 
konkursy: kulinarny oraz wiedzy o lokalnym sporcie, w którym 
nagrodą był rower. Z programem artystycznym wystąpiły kapele 
muzyczne i grupy taneczne, wieczorem rozpoczęła się dyskoteka.

Wolontariuszami byli urzędnicy gminy oraz pracownicy GCKiS 
w Bielinach. Pozyskano też 18 sponsorów prywatnych.

LKS „Głogovia” Głogów Małopolski, woj. podkarpackie

Głogowski Festiwal Sportu i Rekreacji
18.

VII Święto Sportu w Lechowie

Babie lato w Nysie

19.
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Gminne Centrum Kultury i Sport w Bielinach, woj. świętokrzyskie

ULKS „Dwójka” Nysa, woj. opolskie
LKS w Bobrowie, woj. zachodniopomorskie

Piłka jest okrągła, a...
20.
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Podczas tegorocznych Dni Kazimierzy Wielkiej, na kompleksie 
boisk „Orlik 2012”, przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w 
Kazimierzy Wielkiej, miłośnicy futbolu i koszykówki – zawodnicy i 
kibice – wzięli udział w turnieju sportowym pod hasłem „W małym 
ciele – wielki duch”. 6 lipca br., punktualnie o godzinie dziewią-

tej, na murawie „Orlika” 
rozpoczęła się osiemna-
sta edycja Turnieju Piłki 
Nożnej „Dzikich Drużyn”. 
W wakacyjnym mini-
mundialu uczestniczyło 
91 chłopców w wieku od 
9 do 16-tu lat. Startowało 
11 drużyn z gmin. Kibice 
oglądali mnóstwo wido-
wiskowych zagrań, efek-

townych akcji podbramkowych i – co najważniejsze – celnych 
goli, które sypały się jak z rogu obfitości. W najmłodszej kategorii 
wiekowej – rocznik 2002 i młodsi – zwyciężyły „SP Cudzynowice“. 
W starszej kategorii wiekowej – rocznik 2000 i młodsi – pierwsze 
miejsce wywalczyły „Młode Wilki“. Najwięcej, bo aż siedem rywa-
lizujących ze sobą zespołów, liczyła najstarsza kategoria wiekowa 
– rocznik 1997 i młodsi. Największy puchar zdobyła ekipa Daniela 
Nowaka „Pędzące Pisuary“, która w tym turnieju od kilku lat zaj-
muje pierwsze miejsce.

Zanim zwycięzcy ustawili się w bramce do wspólnej fotki, bur-
mistrz Kazimierzy Wielkiej postanowił sprawdzić ich umiejętności. 
Ustawił piłkę w punkcie karnym i fachowo wykonał dwa strzały, 
które jednak bramkarz „Pędzących Pisuarów” obronił.

Po południu na „Orliku” królowała koszykówka. W turnieju 
koszykarskich trójek uczestniczyło pięć drużyn. Zawodnicy w 
wieku od lat pięciu do sześćdziesięciu rozegrali 10 meczy syste-
mem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce wywalczył zespół „69”. 
Ponadto, osiemnastu zawodników brało udział w konkursie rzutów 
osobistych, zaś trzynastu w konkursie za 3 punkty. 

Organizatorami turnieju byli: Gmina Kazimierza Wielka, 
Kazimierski Ośrodek Kultury, Nadwiślańska Grupa Działania 
„E.O. Cenoma” w Szczurowej, Starosta Powiatu Kazimierskiego, 
Świętokrzyski ZPN, Kazimierski Ośrodek Sportowy, Pływacki Klub 
Sportowy „Pirania” w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowa SP nr 3 
w Kazimierzy Wielkiej. 

Związek Strzelecki „Strzelec” to organizacja o długiej i boha-
terskiej tradycji. Potrafi łączyć sport z patriotyzmem. Jej grajew-
ski oddział zgłosił do konkursu rajd pieszy, który towarzyszył 
obchodom uczczenia bitwy 9 Pułku Strzelców Armii Krajowej z 
Niemcami stoczonej w rejonie Osowe Grzędy w dniach 8-9 wrze-
śnia 1944 roku. W rajdzie wzięły udział drużyny uczniów ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu grajewskiego, 
uczniowie szkół o profilu mundurowym oraz przedstawiciele orga-
nizacji harcerskich. Łącznie w rajdzie i uroczystościach rocznico-
wych wzięło udział ponad 400 osób. 

Rajd rozpoczął się na 
Orliku w Grajewie, gdzie 
Grzegorz Gardocki ze 
„Strzelca” opowiedział 
historię bitwy. Uczestnicy 
mieli też do wykonania 
na Orliku kilka zadań – 
skok przez skrzynię, bieg 
przez płotki, slalom mię-
dzy pachołkami, rzut piłką 
lekarską, bieg wahadłowy 
10 m. To była dobra zapra-
wa przed rajdem, który przebiegał głównie bezdrożami. A i tam na 
punktach kontrolnych trzeba było wykonać parę zadań – wykazać 
się znajomością pierwszej pomocy, pokonać labirynt oznaczonego 
taśmami i tor przeszkód leśnych. Na kolejnym punkcie sprawdzano 
wiedzę z historii, wojskowości oraz strzelectwa. Na ostatnim każdy 
z uczestników musiał założyć na czas odzież ochronną.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w uroczystościach roczni-
cowych, na które przybyli kombatanci, rodziny poległych, wła-
dze samorządowe oraz kompania reprezentacyjna 15 Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej. Uroczystość uświetnił występ mło-
dzieży z ZS Nr 2 w Grajewie, która śpiewała piosenki partyzanckie 
i patriotyczne. Zakończono wspólnym posiłkiem, czyli żołnierską 
grochówką.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Grajewie w ramach współpracy, w 
formie wolontariatu zabezpieczyło obsługę sędziowską. Komenda 
Powiatowa PSP użyczyła namiotów, sprzęt do biwakowania zapew-
nił Związek Harcerstwa Polskiego.

Rajd liczył 25 km. Były grupy które wybrały przemarsz dzienny i 
te które maszerowały nocą.

Członkami UKS-u są uczniowie słubickich szkół podstawowych 
i gimnazjów. Zgłoszona impreza to wspólny projekt polsko-nie-
miecki. Ma on na celu pokazanie możliwości awansu sportowego 
mieszkańca małego miasta – jego przykładem jest Łukasz Fabiański, 
który w „Polonii” zdobywał pierwsze szlify piłkarskie, a obecnie 
jest zawodnikiem Arsenalu Londyn. Turniej piłkarski pn. „Sport 
zamiast narkotyków – od Orlika do Orła... Śladami Łukasza 
Fabiańskiego” odbył się 22 czerwca na stadionie Słubickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, a wzięli w nim udział piłkarze ze Słubic 
i Eisenhuttenstadt oraz ich rodzice i kibice. Rozegrano mecze w 
następujących kategoriach wiekowych – skrzat, żak, orlik, młodzik, 
trampkarz, junior młodszy. Największym zainteresowaniem cieszyły 
się treningi prowadzone przez Dariusza Dudka. W imprezie wzięło 
udział ok. 300 osób. Współorganizatorami byli: Słubicki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, MKS Polonia Słubice i JFV Eisenhuttenstadt. 
Sponsorami: burmistrzowie Słubic i Eisenhuttenstadt oraz firma 
Bilans Sp. z o.o. Projekt ma być realizowany corocznie, raz w Polsce, 
raz w Niemczech.

W małym ciele wielki duch

22. Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej,  
woj. świętokrzyskie

ZS „Strzelec” OSW Grajewo, woj.podlaskie23.
Sportowo i patriotycznie

UKS „Polonia” Słubice, woj. lubuskie

Śladami Łukasza Fabiańskiego
24.
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Impreza odbyła się 26 maja w Miłocinie i połączona była z 
na daniem imienia „Polskich Olim pijczyków” Szkole Pod sta wowej 
i otwarciem nowego kompleksu sportowego, jaki gmina wybudo-
wała przy szkole. Na uroczystości obecni byli polscy olimpijczycy: 
Leszek i Małgorzata Duneccy, on złoty medalista z Moskwy, ona 
uczestniczka tej olimpiady, oraz Dariusz Goździak – złoty meda-
lista z Barcelony i Wiesława Wolak, uczestniczka paraolimpiady w 
Atenach i Pekinie, absolwentka szkoły w Miłocinie. 

Współorganizatorami   imprezy byli: SP  w Miłocinie,  
Stowarzyszenie „U źródeł 
Ciemięgi”, UG Wojciechów, Rada 
Wojewódzka LZS w Lublinie. 
Zaplanowano niezwykle atrak-
cyjny program, którego najwięk-
szą atrakcją był Bieg Ariański na 
dystansie 7 km z Wojciechowa do 
Miłocina. Tę samą trasą i dystans 
mieli do pokonania także, ci któ-
rzy zdecydowali się na marsz z 

kijkami. Przygotowano także turniej piłki nożnej, siatkowej i koszy-
kowej, zawody lekkoatletyczne, konkurs darta, turnieje szachowy, 
tenisa stołowego i ziemnego. Niestety, część tych ambitnych planów 
nie została zrealizowana, ze względu na obfite opady deszczu. 

Impreza pod tym hasłem odbyła się 29 maja na boisku przy 
Zespole Szkół w Łysowie. Rozpoczęła się happeningiem – młodzież 
ubrana w kolorowe koszulki ułożyła napisy – W dobrych zawodach 
wystąpiłem i Wszystko mi można, ale nie wszystko przynosi korzyść. 
W sali gimnastycznej odbył się międzygminny turniej tańca nowo-
czesnego. Wystąpiło 120 uczniów z czterech zespołów tanecznych 
– tancerze rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych oraz 
tanecznych.

Następnie rozegrano mecz 
piłki siatkowej – absolwenci 
kontra uczniowie i koszykówki 
– absolwentki – uczennice. W 
turnieju piłki nożnej wystąpi-
ły drużyny rodziców, uczniów 
i absolwentów. Był też czas na 
gry i zabawy dla najmłodszych – 
rzut lotkami do tarczy, rowero-
wy tor przeszkód, przeciąganie 

liny, wyścig kangurów. Zorganizowano także wystawę fotograficzną 
„Moje krajobrazy – warto zobaczyć”. Współorganizatorami imprezy 
byli: Zespół Szkół w Łysowie, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, 
Gmina Przesmyki, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, miejscowy 
GOK, parafia Łysów.

W imprezie uczestniczyły 323 osoby. Była to pierwsza tego typu 
i o takim zasięgu impreza w tym środowisku. Pokazała, że sport 
może łączyć pokolenia.

VII Szkolny Festyn 
Rodzinny dobył się 23 czerw-
ca na boisku szkolnym i w 
hali sportowej Zespołu Szkół 
w Kusiętach. Był wspierany 
organizacyjnie i finansowo przez Gminę Olsztyn, Zespół Szkół 
w Kusiętach, Radę Rodziców, Radę Sołecką, OSP i KGW, GOK i 
GOSiR oraz Klub Sportowy „Sokół”, a więc większość organizacji 
pozarządowych działających w tym środowisku. Rodzice i Rada 
Sołecka pozyskali sponsorów. KGW przygotowało posiłek oraz 
występ artystyczny, OSP rozwiesiła banery i plakaty oraz przygoto-
wała pokaz strażacki. Gmina sponsorowała nagrody. Zespół Szkół 
w Kusiętach udostępnił teren i halę sportową, a uczniowie przygo-
towali bogaty repertuar artystyczny. Każdy dołożył jakiś drobiazg 
by impreza była udana i dobrze przygotowana. W imprezie wzięło 
udział około 500 osób.

Na blok sportowo-rekreacyjny, w którym startowali rodzice i 
dzieci złożyły się: strzał do bramki, skoki kangurze, podbijanie 
piłki siatkowej, rzut do kosza, bieg ze związanymi nogami, strzela-
nie. Ponadto odbył się – konkurs ciast, pokaz policji konnej, mecz 
rodzice – nauczyciele, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz pierwszej 
pomocy. Dodatkową atrakcją były dmuchańce, skoki na tram-
polinie, bungee, jazda na quadach. Festyn zakłóciły duże opady 
deszczu, więc zawody przeniesiono do hali sportowej. Sponsorzy 
zaoferowali ciekawe nagrody, m.in.: kanapę, komplety ozdób choin-
kowych, talony na pizzę, strzyżenie, paliwo czy glukometry. 

„Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy” to projekt finan-
sowany ze środków Unii Europejskiej, który był realizowany 
przez Stowarzyszenie Klubu Kobiet Kreatywnych i Koło Gospodyń 
Wiejskich w 2011 roku i miał służyć integracji mieszkańców 
wsi. Wykorzystując to nośne hasło LKS „Tempo” zorganizowało 
w dniach 30 maja – 1 czerwca 
imprezę sportowo-rekreacyjną.
Odbyły się turnieje piłkarskie 
juniorów i żaków. W obydwu 
uczestniczyły zespoły z zaprzy-
jaźnionej partnerskiej Gminy 
Wędrynia w Czechach. A także 
konkurencje sprawnościowe dla 
dzieci i dorosłych – tor przeszkód 
dla najmłodszych, bieg z oponą 
traktorową mężczyzn, rzut dętką samochodową kobiet. Udział w 
imprezie wzięło ok. 500 osób.

Wsparcia udzieliły: Gmina Goleszów, OSP Puńców, KGW, 
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa. Dzięki sponsorom zaku-
piono medale, puchary i nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Po 
tej imprezie mieszkańcy wyszli z inicjatywą budowy boiska do 
siatkówki plażowej, a członkowie OSP wraz ze starszymi dziećmi 
regularnie spotykają się na zajęciach sportowych.

GUKS „Orły" Kusięta, woj. śląskie

VII Szkolny Festyn Rodzinny
26.

LKS „Tempo” Puńców, woj. śląskie

Puńcówka dzieli – my Puńców łączymy
28.

Finał Konkursu Ministra Sportu i Turystyki pn. „Orlik dla Wszystkich” 2013

Zaprzyjaźnij się z „Orlikiem”

UKS „Trapez” Łysów, woj. mazowieckie25.
Sport dla każdego, małego i dużego

27. ULKS „Agro-Natura” Nałęczów, woj. lubelskie

Święto sportu w Miłocinie
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Impreza odbyła się 
30 czerwca na Orliku w 
Starych Kobiałkach. Piknik 
rozpoczął się od wręczenie 
stypendiów sportowych 
oraz nagród za osiągnięcia 
sportowe. Pozostały pro-
gram wypełniły konkursy 

sportowo-rekreacyjne, prezentacja dorobku i osiągnięć szkół i tur-
niej piłkarski. W imprezie wzięło udział ok. 500 osób. W organiza-
cję imprezy włączyli się nauczyciele, rodzice, miejscowe instytucje 
kultury i sponsorzy.

Uczestnikami były dzieci, 
młodzież oraz dorośli, któ-
rzy aktywnie uczestniczyli w 
poszczególnych konkuren-
cjach. Największym zainte-
resowaniem cieszył się tur-
niej piłkarski. Wzięło w nim 
udział 12 drużyn, po trzy 
każdej kategorii – dziewczęta i chłopcy z podstawówki, gimnazja-
liści oraz dorośli.

Impreza dobyła się 6 
czerwca na kompleksie spor-
towym Orlik 2012 im. M. 
Płażyńskiego w Dzie mianach. 
Współ or ga niza torami byli: 
ZKiW Dziemiany, para-
fia św. Antoniego, Gmina 
Dziemiany i Ośrodek Kul-
tury w Dziemianach.

Impreza była ogólnodostępna, zachęcono do udziału w niej 
rodziny z małymi dziećmi oraz uczniów Zespołu Kształcenia i 
Wychowania w Dziemianach. Było sporo atrakcji – na płycie boiska 
do piłki nożnej walczyli ze sobą ojcowie i synowie oraz drużyny 
uczniów o Puchar Proboszcza. Na boisku do tenisa odbywały się 
zajęcia z aerobiku dla rodziców i dzieci - takiego tłoku na tym 
boisku dawno nie było. Można było też sprawdzić swoją sprawność 
fizyczną ujeżdżając mechanicznego byka lub próbować sił na ścian-
ce wspinaczkowej. Był też dmuchany zamek, zjeżdżalnia i trampo-
lina dla najmłodszych oraz zawody sumo. Odbył się konkurs Mini 

Playback i talent Show.
W organizacji impre-

zy pomagali wolontariu-
sze. Każdy mały uczestnik 
otrzymał słodycze i dyplom. 
W imprezie uczestniczyło 
około 300 uczniów wraz z 
rodzicami i dziadkami oraz 
rodzeństwem.

Turniej odbył się 2 
czerwca w Straszynie, 
w szkolnym komplek-
sie sportowym, na hali 
im. Andrzeja Grubby. 
W turnieju startowali 
zawodnicy w kategorii 
skrzatów, żaków i mło-
dzików – było ich 116 z 
różnych klubów woj. pomorskiego. W zawodach indywidualnych 
– skrzaty walczyły o Puchar Wiceprzewodniczącego RW LZS w 
Gdańsku, żacy – o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Straszynie, 
debliści – rodzic i dziecko – o Puchar Wójta Gminy Pruszcz Gdański. 

Zawody tenisowe 
uświetniły jubileusz 
10-lecia istnienia klubu. 
Na Orliku z tej samej 
okazji odbyły się zawo-
dy sportowe – rozegrano 
kilka konkurencji rekre-
acyjnych.

Współorganizatorem 
imprezy był Zespół Szkół w Straszynie, a sponsorami firmy Simex 
i Fortus, które ufundowały nagrody rzeczowe oraz firma Graf-
Pol, która przygotowała i wydrukowała okolicznościowe wydaw-
nictwo o klubie, zaproszenia i pamiątkowe znaczki. Wsparcia 
finansowego udzieliła 
Wójt Gminy Pruszcz 
Gdański i Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu. 
Patronat medialny: Echo 
Pruszcza, Kurier Re gio-
nalny i portal interneto-
wy pruszcz.info.pl.

Impreza „Łucznicy na Orliku – Od przedszkola do oldboja” odby-
ła się 5 maja w Gorzowie Wielkopolskim. Najpierw na Orliku w a 
później na placu treningowym KS „Orlęta”. Współorganizatorami 
byli: Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. oraz Szkoła Podstawowa nr 
12 w Gorzowie Wlkp. Uczestnikami byli zawodnicy sekcji łuczniczej 
klubu, ich rodzice, rodzeństwo, koledzy oraz osoby próbujące zostać 
współczesnymi Robin Hoodami. 
Zawody rozpoczął mini turniej 
open w wykonaniu zawodników 
klubu, w którym wystartowa-
ło 21 osób. Pozostali uczestnicy 
mogli w jego trakcie zapoznać 
się z zasadami i regulaminem 
zawodów łuczniczych. Potem 
odbył się turniej amatorski w 
trzech kategoriach wiekowych – 
do 12 lat, do 18 i powyżej 18. W zawodach uczestniczyło 107 osób. 

Przed rozpoczęciem turnieju trener Bohdan Mikołajczak prze-
prowadził krótkie szkolenie – przede wszystkim zapoznał z zasada-
mi bezpieczeństwa podczas strzelania. Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry i dyplomy ufundowane przez klub oraz wzięli udział w losowaniu 
upominków ufundowanych przez sponsorów. Po południu odbyła 
się druga część zawodów wyłącznie dla osób dorosłych – polega-
ła na strzelaniu na placu treningowym do nieruchomej sylwetki 
Słońca. Nie wyłaniano zwycięzcy, chodziło tylko o przednią zabawę. 
Zawody połączono z piknikiem. Ogółem w imprezie wzięło udział 
190 osób. Zorganizowano je minimalnym nakładem finansowym, 
głownie dzięki pracy wolontariuszy.

Piłkarski turniej pokoleń
29. GLKS „Armaty” Stoczek Łukowski, woj. lubelskie

Dzień Dziecka na sportowo

Łucznicy na Orliku

30.

32.

UKS „Relaks” Dziemiany, woj. pomorskie

LKS „Orlęta”Gorzów Wlkp., woj. lubuskie

Memoriał im. Andrzeja Grubby
31. LUKS „Straszyn” w Straszynie, woj. pomorskie
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Od lat o właściwy wypoczynek dzieci 
i młodzieży ze środowiska wiejskiego i 
małomiasteczkowego stara się dbać nasze 
Zrzeszenie i w tym czasie organizuje naj-
więcej imprez sportowo-rekreacyjnych. 
Służy temu między innymi akcja „Lato z 
LZS” dofinansowywana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Zaletą jest też 
to, że imprezy organizowane w jej ramach 
mają często charakter cykliczny, a fina-
ły wojewódzkie poprzedzane są elimina-
cjami na niższych szczeblach. Dzięki tym 
spotkaniom na „szczycie” młodzi ludzie 
mogą poznać nowych przyjaciół, zobaczyć 
i czasami zwiedzić inne miasta, a potem 
pochwalić się swoimi osiągnięciami, zdoby-
tymi medalami i pucharami. Dla trenerów 
to dobry moment do „łowienia” talentów 
sportowych, które można później rozwijać 
w sekcjach sportowych klubów LZS.

Takie imprezy to zachęta do systematycz-
nej aktywności fizycznej oraz pokazanie, że 
takie spędzanie czasu wolnego może być faj-

niejsze od siedzenia przed telewizorem czy 
komputerem, że realny przyjaciel jest lepszy 
od tego wirtualnego. To także duże wyzwa-
nie dla organizatorów, bo muszą zadbać by 
te spotkania ze sportem, kulturą fizyczną 
były atrakcyjne, a jednocześnie „przemyca-
ły” treści edukacyjne i wychowawcze oraz 
popularyzowały wolontariat sportowy, na 

którym naszemu Zrzeszeniu bardzo zależy – 
to wśród tej młodzieży są następcy starszych 
działaczy.

W każdym województwie zorganizowano 
jedną imprezę pod hasłem „Lato z LZS”. 
Łącznie wzięło w nich udział 5685 uczest-
ników a obsługiwało je 588 organizatorów 
(większość z nich była po naszych szkole-
niach organizatorów sportu w środowisku 
wiejskim), w tym ponad 200 wolontariu-
szy. Były to turnieje piłki nożnej i tenisa 
stołowego, zawody lekkoatletyczne, biegi 
przełajowe i uliczne, niektóre miały rangę 
mistrzostw wojewódzkich.

I tak np. w Olecku odbyły się Mistrzostwa 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkół Wiejskich 
w wieloboju lekkoatletycznym. Startowali 
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Tytuły zdobyli: w kategorii gim-
nazjów chłopcy z Ząbrowa (gmina Iława) 
i dziewczęta z Kinkajm (Bartoszyce), nato-
miast w stawce szkół ponadgimnazjalnych 
najlepsi okazali się uczniowie ZSM-E z Ełku 
i licealistki z Olecka. Finał poprzedzony był 
eliminacjami w poszczególnych powiatach.

W woj. dolnośląskim zorganizowano 
Turniej Piłki Nożnej „Puchar lata – Orlik 
2013” dla chłopców do lat 13, który trwał 
od 1 lipca do 3 sierpnia. Finał wojewódzki 
poprzedziły eliminacje w siedmiu strefach. 
Do Rakowic Wielkich, gdzie odbywał się 

finał, dotarło osiem drużyn reprezentują-
cych powiaty: bolesławicki, jeleniogórski, 
lubiński, średzki, kłodzki świdnicki, ole-
śnicki i oławski. Rodzice i kibice młodych 
piłkarzy mogli przeżywać małe „mistrzo-
stwa świata”. Ogółem w całym turnieju, na 
wszystkich jego etapach zaprezentowało się 
1150 młodych piłkarzy.

Z kolei w Tucholi najlepsi uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z tego powiatu w liczbie 
ponad 500 wystartowali w XXXI Biegu 
Borowiaków. Rozegrano 20 biegów, na 
różnych dystansach i kategoriach wieko-
wych. Bezapelacyjne pierwsze miejsce w 
kategorii szkół podstawowych zajęła szkoła 
w Cekcynie, dla której najwięcej punktów 
zdobyły dziewczęta. Organizatorów cieszyło 

zacięcie sportowe uczestników i ich nie-
skrywana radość z uczestniczenia w tym 
sportowym wydarzeniu.

W województwie łódzkim postawiono 
na rower i zorganizowano w Piotrkowie 
Trybunalskim zawody kolarskie „Weekend 
z rowerem”. Wyścigom towarzyszyły gry i 
zabawy sprawnościowe.  

W Żerkowie zaś na pięknym stadionie, 
pokrytym tartanową bieżnią odbył się VI 
Memoriał im. M. Głuszka, czyli Mistrzostwa 
Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w 
Lekkiej Atletyce. Startowało 400 zawodni-
ków i zawodniczek, którzy reprezentowali 
31 szkół z 13 wielkopolskich powiatów. 
Punktację powiatów wygrała Środa, a wśród 
szkół zwyciężyła ZSR Kaczki Średnie.

To było fajne lato dla prawie 6 tysięcy 
młodych ludzi.

Nie ma nic gorszego jak letnia nuda. Wtedy często do głowy wpadają głupie i niebezpieczne pomysły. Najlepiej zabić tę 
nudę spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu, w promieniach słońca, wspólnie z kolegami i koleżankami.

Fajne „Lato z LZS”
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21 września w Wolsztynie odbyły się 
XIII Otwarte Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
juniorów i młodzików w kajakarstwie. 
Imprezą towarzyszącą były Regaty Dzieci 
o Puchar Burmistrza Wolsztyna. W zawo-
dach startowało 226 zawodników repre-
zentujących 17 klubów z 4 województw. O 
medale mistrzowskie walczyli zawodnicy 
z 11 naszych klubów. Klasyfikację druży-
nową wygrał MKS Zryw Wolsztyn przed 
LKK Hubertus Biały Bór i UKS Błyskawica 
Rokietnica.

Organizatorami zawodów byli: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, KZ LZS, 
Polski Związek Kajakowy, Województwo 
Wielkopolskie, Miasto Wolsztyn, 
Wielkopolskie ZLZS, Powiatowe Zrzeszenie 
LZS w Wolsztynie oraz UMKS „Zryw” 
Wolsztyn.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS odbyły się 
nad jeziorem wolsztyński po raz trzeci 
z rzędu. Od wielu lat istnieje tu sprzy-
jający klimat do uprawiania kajakarstwa. 
Założycielem sekcji kajakowej w Wolsztynie 
był Bolesław Malkiewicz, nauczyciel WF 
w miejscowej szkole, który w latach pięć-

dziesiątych założył Szkolne Koło Sportowe 
Zryw. Sekcja istniała 50 lat. Po 15 latach 
przerwy, dzięki inicjatywie dawnych zawod-
ników nieistniejącego już klubu Iskra 
Wolsztyn, powstała nowa sekcja kajakowa 
UMKS „Zryw” Wolsztyn, która szybko się 
rozwija. Sprzyjają mu władze Wolsztyna, a 
olbrzymim zaangażowaniem wykazują się 
rodzice młodych kajakarzy. 

Zwycięzcom medale wręczali m.in.: 
Krzysztof Piasek, wiceprzewodniczący 
Wielkopolskiego ZLZS i sekretarz KZ LZS, 
Stanisław Kopeć, członek RG KZ LZS i 
PKOl, a także przedstawiciele urzędu miasta 
i starostwa powiatowego.

Mistrzowie LZS juniorki i juniorzy: 
K-1 – Jagoda Siemczyka (Zryw Wolsztyn) i 
Damian Prentki (UKS Pamiątkowo), K-2 – 

Jagoda Siemczyka i Martyna Mania (Zryw), 
K-2 – Damian Prentki i Barosz Krupiecki 
(UKS Pamiątkowo).

Mistrzowie LZS juniorki młodsze i 
juniorzy młodsi: K-2 – Natalia Prokop, 
Agnieszka Czarniecka (LKK Ster Malczyce), 
K-1 – Mateusz Pawłowski (LKK Hubertus 
Biały Bór) i Natalia Prokop (Ster Malczyce), 
K-2 – Grzegorz Kaniewski i Mateusz 
Świerczyński (UKS Błyskawica Rokietnica).

Mistrzowie LZS młodzicy i młodzicz-
ki: K-2 – Filip Weckwert i Błażej Kosiński 
(Hubertus Biały Bór), C-1 – Igor Twardowski 
(Wel Bis Lidzbark), K-2 – Aleksandra 
Szczepaniak (Zryw), C-2 – Igor Twardowski 
i Artur Duda (Wel Bis Lidzbark), K-1 – Filip 
Weckwert i Natalia Droździel (Hubertus 
Biały Bór).

Kajakarstwo – Wolsztyn 2013

Kolarstwo torowe – Pruszków 2013

W dniach 19-20 października na torze 
BGŻ Arena w Pruszkowie odbyły się 
Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie 
torowym. I choć to koniec sezonu na fre-
kwencję nie narzekano. Walczono w sprin-
cie indywidualnym i drużynowym, wyścigu 
drużynowym na 3000 i 4000 metrów, wyści-
gu punktowym, keirinie, wyścigu elimina-
cyjnym i scratchu. Startowali młodzieżowcy, 
juniorzy oraz juniorzy młodsi, reprezentują-
cy 15 klubów z 9 województw. Klasyfikację 
wojewódzką wygrało woj. kujawsko-po-
morskie.

Mistrzami LZS w poszczególnych kate-
goriach zostali:

U-23 mężczyźni: sprint i keirin – Mateusz 
Lipa ALKS Stal Grudziądz, wyścig drużyno-

wy 4000 m i sprint drużynowy – ALKS 
Stal Grudziądz, wyścig eliminacyjny – Rafał 
Klepacki KLTC Konin, scratch – Michał 
Michciński ALKS Stal Grudziądz; 

Kobiety open: sprint i scratch – Łucja 
Pietrzak UKS „Koźminianka” Koźminek, 
wyścig drużynowy 4000 m – UKS Jedynka 
Limaro Kórnik, wyścig punktowy i keirin 
– Karolina Karasiewicz ALKS Grudziądz, 
sprint drużynowy – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik;

Juniorzy: sprint – Patryk Matuszak UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, wyścig drużynowy 
4000 m – ALKS Stal Grudziądz, wyścig 
punktowy – Mariusz Gąsiorowski ALKS 
Stal Grudziądz, keirin – Patryk Rajkowski 
UKS Jedynka Limaro Kórnik, wyścig eli-
minacyjny – Mateusz Kazimierczak GKK 
Opty-Mazowsze Grodzisk Maz., sprint 
drużynowy – LUKS „Trójka” Piaseczno, 
scratch – Michał Rzeźnicki LUKS „Trójka” 
Piaseczno;

Juniorzy młodsi: sprint – Marcin 
Czyszczewski KLTC Konin, wyścig druży-

nowy 3000 m – KLTC Konin, wyścig punk-
towy – Szymon Korcz UKS Jedynka Limaro 
Kórnik, keirin i stratch – Dawid Jankowski 
KS Społem Łódź, sprint drużynowy – KLTC 
Konin;

Juniorki młodsze: sprint – Justyna 
Kaczkowska GK Zagłębie Sosnowiec, 
wyścig drużynowy – BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska, wyścig punktowy i scratch – 
Daria Pikulik, keirin – Marlena Karwacka 
obie BCM Nowatex Ziemia Darłowska, 
sprint drużynowy – BCM Nowatex Ziemia 
Darłowska. 

Organizatorami mistrzostw byli 
Mazowieckie Zrzeszenie LZS i LUKS Trójka 
Piaseczno a partnerami organizacyjnymi: 
Krajowe Zrzeszenie LZS i Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

Otwarcia mistrzostw dokonał wiceprze-
wodniczący KZ LZS Wacław Hurko, który 
także dekorował zawodników w asyście 
m.in. Zbigniewa Brzezińskiego, byłego 
kolarza, znanego działacza i miłośnika tego 
sportu.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
Kończy się sezon sportów popularnie zwanych letnimi, jako ostatni o tytuły mistrzów Zrzeszenia LZS walczyli kajakarze i kolarze 
torowi. O tytuły walczyć będą jeszcze drużyny kobiet i mężczyzn w grach zespołowych: piłce ręcznej, piłce siatkowej i koszykówce. 
Mistrzostwa odbędą się na przełomie listopada i grudnia.
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Te badania i ostrzeżenia naukowców 
i lekarzy spowodowały, że Ministerstwo 
Sportu i Turystyki wystartowało z kilkoma 
kampaniami promującymi wśród młode-
go pokolenia Polaków pozytywne wzor-
ce aktywności sportowej oraz uprawianie 
sportów, takimi jak „Ruch to prawo naszych 
dzieci”, „Stop zwolnieniom z WF” czy „WF z 
klasą”. Za tym poszło przygotowanie dwóch 
programów, które wejdą w życie w 2014 
roku. „Mały Mistrz” to projekt skierowany 
do uczniów klas I-III, a „Multisport” do 
uczniów klas IV-VI. By walczyć z wyżej 
wymienionymi problemami należy zacząć 
od najmłodszych gdyż w tzw. „złotym wieku 
szkolnym” dzieci z dużą łatwością zdobywa-

ją nowe wiadomości i umiejętności, w tym 
także z wychowania fizycznego i sportu. 
Najczęściej w wieku 6/7-10 lat objawiają się 
talenty sportowe, a wrodzona biologiczna 
skłonność do ruchu sprzyja wdrażaniu do 
treningu i do podejmowania bardziej syste-
matycznego wysiłku. 

Projekt „Mały Mistrz” oparty jest na 
realizowanym od 3 lat przez Dolnośląski 
Szkolny Związek Sportowy we współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego programie „Sprawny Dol no-
ślązaczek”. Sprawdził się i przynosi efekty - 
coraz więcej szkół chce w nim uczestniczyć.

„Mały Mistrz” ma być atrakcyjną dla 
dzieci metodą poznawania nowych form 
aktywności oraz samosprawdzania się w 
nich. Zaproponowano sześć bloków spor-
towych: rowerzysta-turysta, gimnastyk-tan-
cerz, saneczkarz – narciarz – łyżwiarz, pił-

karz – nożny/ręczny/koszykarz/siatkarz, lek-
koatleta, pływak – wodniak. Za opanowanie 
określonych umiejętności uczeń nagradza-
ny będzie odpowiednią odznaką – wklejką 
do indywidualnej legitymacji. Nauczyciele 
i szkoły otrzymają wszechstronną pomoc 
w jego wdrażaniu. 1 września 2014 roku 
program rozpoczną tylko te szkoły, które 
wyrażą wolę uczestniczenia w nim. Ma być 
finansowany wspólnie przez MSiT, samorzą-
dy wojewódzkie i gminne.

W województwach, które przystąpią do 
programu zostanie wy brany Wojewódzki 
Operator Projektu (roz strzygnięcie kon-
kursu ofert nastąpi do 15 lutego), który 
odpowiedzialny będzie za zebranie dekla-
racji gmin przystępujących do programu, 
przeprowadzenie przetargu na sprzęt spor-
towy, współorganizację szkoleń i konferen-
cji wojewódzkich, bieżące monitorowanie 
i kontrolowanie programu i złożenie spra-
wozdania rozliczającego projekt. Koszty 
pośrednie koordynatora projektu wynosić 
będą 10% kosztów bezpośrednich. 

Honorowym patronem tego projek-
tu został mistrz olimpijski – Władysław 
Kozakiewicz, zaś ambasadorami są: Zofia 
Klepacka – brązowa medalistka Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie, mistrzyni i dwu-
krotna wicemistrzyni świata w klasie RSX, 
Paweł Fajdek – złoty medalista mistrzostw 
świata w rzucie młotem, Mariusz Jurkiewicz 
– reprezentant Polski w piłce ręcznej, brązo-
wy medalista mistrzostw świata z 2009 r.

Inauguracja projektu „Mały Mistrz” 
odbyła się 24 października br w Warszawie.

Bliżej z programem „Mały Mistrz” 
można zapoznać się na stronie interneto-
wej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kontynuacją projektu „Mały Mistrz” 
będzie projekt „Multisport” stanowiący 
ofertę dla dzieci z klas IV-VI (10-13 lat) 
nastawiony głównie na wszechstronny i 
harmonijny rozwój, a w długofalowej per-
spektywie na poprawę sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży. Chodzi w nim o kształ-
towanie odpowiednich nawyków i postaw 
poprzez zapoznanie dzieci i młodzieży z 

różnymi sportami oraz ich powszechny 
udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych. 20-osobowe grupy uczniów będą 
miały trzy razy w tygodniu 90-minutowe 
bloki sportowe prowadzone przez wykwa-
lifikowanych trenerów i instruktorów spor-
tu. Blok pierwszy ma rozwijać szybkość, 
zwinność i wytrzymałość, blok drugi to gry 
zespołowe, a trzeci – sporty charaktery-
styczna dla danego regionu lub zakorzenio-
ne w miejscowej tradycji. 

Jak informuje ministerstwo program 
zostanie wdrożony w 2014 roku, a w pierw-
szym roku realizacji można będzie nim 
objąć ok. 20 tysięcy uczniów klas IV-VI. 
Program realizować będą kluby sporto-
we, jednostki samorządu terytorialnego 
i organizacje pozarządowe zajmujące się 
organizacją zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży. I tu za realizację projektu 
odpowiadać będą Operatorzy Wojewódzcy, 
wyłonieni w konkursie ofert.

Ten projekt w przeciwieństwie do 
„Małego Mistrza” nie miał jeszcze swojej 
inauguracji, czyli publicznego przedstawie-
nia. Nie znamy konkretnych dat, ale zapew-
ne konkurs ofert na program „Multisport” 
odbędzie się w tym samym terminie co 
pierwszego programu. 

Jak zapowiada ministerstwo obydwa pro-
gramy będą kontynuowane w kolejnych 
latach, a docelowo programem „Multisport” 
objętych zostanie 200 tys. uczniów, czyli 
20% tej grupy wiekowej.

Niewątpliwie warunkiem powodzenia 
tych programów jest wspólne działanie 
ministerstwa i samorządów: wojewódzkich 
i gminnych.

Nowe programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Spada poziom i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia.
Obecne pokolenie naszych dzieci może być pierwszym w historii, które będzie żyć krócej o 5 lat od swoich rodziców. 
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, zbyt często mają wady postawy, zbyt dużo czasu spędzają w unieruchomieniu. 
Ponad 17% uczniów szkół podstawowych, ponad 24% w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie 
uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. 
Ponad 55% szkół nie uwzględnia posiadanej infrastruktury w prowadzeniu zajęć wf. 
Dzieci chore na cukrzycę, astmę oskrzelową, padaczkę czy mające problemy z nadwagą absolutnie nie powinny być zwalniane 
z lekcji wychowania fizycznego.

Mały Mistrz i Multisport



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 3 19

Po raz czwarty wybierać będziemy 10 
najlepszych sportowców i trenerów LZS 
oraz 5 nadziei olimpijskich. Wyboru doko-
na specjalne do tego powołana Kapituła, w 
skład której wchodzą: Roman Jagieliński – 
honorowy przewodniczący KZ LZS, człon-
kowie Prezydium RG KZ LZS: Władysław 
Kosiniak-Kamysz – przewodniczący, Józef 
Poterucha i Wacław Hurko – z-cy prze-
wodniczącego, Krzysztof Piasek – sekre-
tarz, Zdzisław Wawrzewski – skarbnik i 
Jacek Kucybała – członek oraz Marek Cisek 

– przewodniczący GKR KZ LZS, Zbigniew 
Winiarski – przedstawiciel Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Departamentu Sportu 
Wyczynowego, Iwona Derlatka – przedsta-
wiciel redakcji „Wiadomości Sportowe”. 

Do 30 listopada decyzją Prezydium KZ 
LZS przedłużony został termin składania 
ankiet zgłoszeniowych dla zarządów woje-
wódzkich i każdego kto chce wziąć udział w 
plebiscycie.

W tym roku sportowcy spod znaku LZS 
mogą poszczycić się licznymi sukcesami, 

wybór więc nie będzie łatwy – liczymy na 
długą listę nominowanych. Wyniki plebi-
scytu ogłosimy na przełomie stycznia i 
lutego 2014 roku.

Na naszej stronie internetowej w menu 
„Regulaminy” a także po kliknięciu w zielo-
ne pole po prawej stronie znajdziecie ankie-
tę zgłoszeniową, który należy wypełnić i 
przesłać na adres waclaw.hurko@lzs.pl lub 
na adres Krajowego Zrzeszenia LZS – 
01-220 Warszawa, ul. S. Krzyżanowskiego 
46a.

Horyniec-Zdrój położony jest w powie-
cie lubaczowskim. To kraina niepozornych 
wzgórz i rozległych lasów, pełna osobliwego 
uroku i sielskich krajobrazów, może tro-
chę bezludna i jakby zapomniana. Tutejsze 
uzdrowisko istnieje już od ponad stu lat, 
dysponuje zasobnymi źródłami niezwykle 
cennych wód mineralnych i złożem borowi-
ny, największym w Polsce. Mimo tych nie-
zaprzeczalnych walorów jest ciągle jeszcze 
niedostatecznie znane i doceniane. 

Na finał rozgrywek, którego główną bazą 
był ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy 
„Dukat” w dniu 26 września stawiło 90 
uczestników z 11 województw i KZ LZS. 
Organizatorzy przygotowali bogaty pro-
gram, w którym główny nacisk położono na 
aktywne spędzanie czasu wolnego w gronie 
rodziny i przyjaciół. Ważne jest bowiem to 
byśmy nauczyli się aktywnie wypoczywać i 
dbać o kondycję fizyczną własną i naszych 

dzieci. Jeśli dorośli potraktują sport i rekre-
ację jako ważną część swojego życia i prze-
każą taki styl życia swoim dzieciom, mniej 
będzie krzywych kręgosłupów i nadmia-
ru tkanki tłuszczowej. Chcieliśmy naszym 
uczestnikom pokazać jak można ciekawie 
połączyć rekreację i turystykę, aby mogli 

podobne imprezy organizować w swoich 
lokalnych środowiskach, bo zdrowa rodzina 
to aktywa fizycznie rodzina.

Rozegrano 6 konkurencji rekreacyjno – 
sportowych: kręgle, rzut na kijek, rzut do 
kosza (drużynowo), rzut woreczkiem do 
celu, slalom piłkarski i konkurs wiedzy o 
regionie. I choć to, powie ktoś, nie wymaga-
jące dużego wysiłku konkurencje, to emocji 
było tyle co na mistrzowskich zawodach 
sportowych. A gry i zabawy dostosowane 
były do możliwości fizycznych startujących. 

Rywalizację wygrało woj. mazowieckie, 
przed opolskim i warmińsko-mazurskim. 
Najlepsi w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali pamiątkowe medale, materiały 
promocyjne i albumy o regionie, a w punk-
tacji wojewódzkiej puchary.

Uczestnicy zwiedzili też z przewodnika-
mi część regionu Roztocza: Lwów, w tym 
Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, 
Operę Lwowską, Katedrę Łacińską, Zespół 
Cerkiewny w Radrużu (zabytek wpisany 
na listę UNESCO), Muzeum Kresów w 
Lubaczowie, Rezerwat „Nad Tanwią” oraz 

we własnym zakresie Horyniec Zdrój i oko-
lice. Ale żeby nie było tak łatwo, musieli w 
specjalnym teście udowodnić, że intensyw-
nie słuchali przewodników. Autorem pro-
gramu i pytań testowych był pan Zygmunt 
Mularz (członek GKR RG KZ LZS). Przed 
uroczystym podsumowaniem rozgrywek 
odbyło się jeszcze krótkie szkolenie pro-
wadzone przez Krzysztofa Janowskiego na 
temat rozwoju osobistego. 

Organizatorami czterodniowego finału 
było Krajowe Zrzeszenie LZS i Podkarpackie 
Zrzeszenie LZS. Impreza została dofinanso-
wana ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki.

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców, trenerów LZS i 5 nadziei olimpijskich 2013 przedłużony

Na pięknym Roztoczu i nie tylko – Horyniec Zdrój 2013

ogólnopolskie Rodzinne Rozgrywki sportowe lZs

W tym roku z naszymi rodzinnymi rozgrywkami sportowymi zawitaliśmy na piękne Roztocze, do Horyńca Zdroju. 
Rozbiliśmy tu na chwilę nasz „LZS-owski namiot”. 



Uwaga!!! Nowe programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

KRAJOWE ZRZEsZEniE LudOWE ZEspOŁy spORtOWE

01-220 Warszawa, ul. s. Krzyżanowskiego 46A, tel. (22) 631 82 64, 631 99 19, tel./fax 631 77 03;  
e-mail: lzs@lzs.pl; www.lzs.pl

Mały Mistrz – to program, który ma zachęcić uczniów 
klas I-III szkół podstawowych do podnoszenia 
sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich 
nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego 
stylu życia. Start wrzesień 2014. Konkursy ofert na 
początku roku 2014.

Multisport – to program adresowany do dzieci szkół podstawowych 
z klas IV – VI, którego głównym celem jest upowszechnienie postaw 
pro sportowych, prospołecznych i prozdrowotnych. Program 
kierowany jest do wszystkich organizacji pracujących z dziećmi 
na poziomie szkoły podstawowej, a w szczególności do klubów 
sportowych i JST na poziomie gminnym i wojewódzkim, ośrodków 
sportu i rekreacji oraz, w dalszej kolejności, szkół.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w grach zespołowych  
– przełom listopada i grudnia:

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej dziewcząt 
i chłopców – Września, woj. wielkopolskie

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w koszykówce dziewcząt 
i chłopców – Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w piłce ręcznej dziewcząt 
i chłopców – Koźmin, woj. wielkopolskie

Zainteresuj się, przeczytaj szczegóły na stronie internetowej ministerstwa, sprawdź w swoim 
urzędzie marszałkowskim! Czasu zostało niewiele.


