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26 października br. Komisja Krajowa rozstrzygnęła konkurs pn. „Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez 
wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” 2015. Na kolejnych stronach prezentujemy 
wyniki i krótkie opisy inicjatyw, które znalazły się w finale.

W bieżącym roku organizatorzy zgłosili 
89 projektów, w których zaplanowali udział 
prawie 42 tysięcy osób. W konkursie, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, mogły uczest-
niczyć kluby sportowe, stowarzyszenia spor-
towe i związki stowarzyszeń sportowych 
szczebla gminnego. Nie mogli – laureaci 
centralni z trzech ostatnich konkursów. 

Najważniejsza zmiana zaproponowana w 
tegorocznym konkursie to: zwiększenie do 3 
ilości projektów, które mogą do finału cen-
tralnego zgłosić Komisje Wojewódzkie oraz 
to, że w tym roku nagrodzonych zostanie 
tylko 20 projektów, pozostałe, które trafią 
do finału centralnego otrzymają wyróżnie-
nia honorowe w postaci okolicznościowych 
statuetek.

Wszystkie nagrody i wyróżnienia finanso-
wane są przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki. Nagrody to środki finansowe na zakup 
sprzętu sportowego: za pierwsze miejsce 
– 15 tys. zł, za drugie – 13 tys., trzecie – 12 
tys., od czwartego do dziesiątego 8 tys., od 
jedenastego do dwudziestego – 5 tys. 

Do finału centralnego Wojewódzkie Ko-
misje zgłosiły 36 projektów. Z możliwości 
zgłoszenia 3 projektów z jednego wojewódz-
twa skorzystały zrzeszenia: dolnośląskie, 
małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, 
pomorskie i wielkopolskie.

26 października w siedzibie Krajowego 
Zrzeszenia LZS zebrała się Komisja Krajowa, 
zasiadali w niej: Magdalena Skrzeczyńska z 
Departamentu Sportu dla Wszystkich MSiT, 

Wacław Hurko i Józef Poterucha, wiceprze-
wodniczący RG KZ LZS, Krzysztof Piasek, 
sekretarz RG KZ LZS (przewodniczący Ko-
misji), Zdzisław Wawrzewski, skarbnik RG 
KZ LZS, Jacek Kucybała, członek Prezydium 
RG KZ LZS, Marek Cisek, przewodniczący 
GKR KZ LZS oraz Iwona Derlatka, redakcja 
„Wiadomości Sportowych”, sekretarz kon-
kursu. Każdy z jurorów miał do dyspozycji 
150 punktów. Najwięcej punktów można 
było zdobyć za: innowacyjność projektu i 
powszechną dostępność, dokumentację – 25 
pkt. oraz za liczbę uczestników – 20 pkt.

Zwycięzca tegorocznego konkursu – 
Gminne Zrzeszenie LZS z Woli Krzyszto-
porskiej – uzyskał 874 punkty, a plasujący 
się na 20 miejscu UKS „Orkan” Środa Wiel-
kopolska 658 pkt. Miejsce pierwsze od 10 
(KL „Kotwica” Brzeg) dzieliło 146 punktów, 
a „medaliści” konkursu przekroczyli liczbę 
800 punktów. Z kolei inicjatywy od miejsca 
11 do 20 dzieliły tylko 64 punkty.

W 36 imprezach zgłoszonych przez finali-
stów udział wzięło ponad 22 tysiące uczest-
ników. 

Jakie imprezy organizowali tegoroczni 
finaliści? Dominowały festyny sportowo-
rekreacyjne, w których oprócz typowych 
konkurencji rekreacyjnych, jak strzały na 
bramkę, rzuty woreczkiem, ringo na palik, 
do kosza, wyścigi na nartach, w workach, na 
szczudłach, przeciąganie liny, organizowano 
turnieje piłki nożnej, siatkówki plażowej, 
tenisa stołowego. Ważne, że wielu organiza-
torów stara się te proste rekreacyjne zabawy 
i gry uatrakcyjniać i „udziwniać”. Popularne 
były biegi przełajowe i uliczne, ale zawsze 
towarzyszyły im dodatkowe atrakcje, przede 
wszystkim marsze nordic walking, które zdo-
bywają coraz więcej zwolenników w środo-
wisku wiejskim. Jedną z imprez były mistrzo-
stwa powiatu w tej nowej dyscyplinie (LKS 
Zantyr Sztum). Nic dziwnego, maszerować 
potrafi każdy. Niesłabnącym powodzeniem 

cieszą się także rajdy rowerowe połączone z 
różnego rodzaju testami i zagadkami.

Czy pojawiły się nowe, ciekawe pomysły? 
Tak, było ich kilka (można o nich przeczy-
tać w dalszej części gazety). Jedną z nich był 
„Triathlon Sokólski” (UKS Batory Sokółka), 
kolejną zbiorowe bicie rekordu świata w bie-
gu na 10 km (KL Kotwica Brzeg) czy turniej 
i pokazy zapaśnicze na głównym rynku mia-
sta (LUKS Orły Namysłów).

W organizację prawie każdej imprezy włą-
czyły się samorządy lokalne, bez ich pomocy, 
finansowej i organizacyjnej, wiele cennych 
inicjatyw nie ujrzałoby światła dziennego. 
Coraz częściej imprezy sportowe wspierają 
prywatne firmy i osoby. W wielu sprawoz-
daniach organizatorzy podkreślają rolę i 
udział wolontariuszy. Szkoda tylko, że nie 
potrafimy jeszcze wyceniać ich pracy, jak to 
robią organizacje sportowe z innych krajów 
europejskich, w których wolontariat sporto-
wy ma ugruntowaną markę (Dania, Niemcy, 
Wielka Brytania). Cenne jest także to, że w 
tych imprezach uczestniczą też osoby nie-
pełnosprawne. Podczas festynów i turniejów 
rad sołeckich zbiera się również fundusze, 
np. na zakup wózka inwalidzkiego, wsparcie 
konkretnej osoby czy też na domy dziecka 
na Ukrainie.

I na koniec jeszcze jedno spostrzeżenie 
– nie ma już praktycznie imprez organizo-
wanych przez jednego organizatora – współ-
praca z innymi organizacjami pozarządowy-
mi i szkołami, działającymi w tej samej wsi 
czy gminie to norma.

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015

Radość, emocje, wspólna zabawa sportowa
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W telegraficznym skrócie można po-
wiedzieć, że festyn był naprawdę „jak ta 
lala”. Dopisało wszystko – pogoda, chęć 
do wspólnej zabawy, sportowa kondycja i 
atrakcyjny program. W ciągu dwóch dni 
(8-9 sierpnia) na Orliku i nad miejscowym 
zbiornikiem wodnym „sportowało się” i 
bawiło prawie 1000 osób. W przygotowa-
nie festynu zaangażowani byli działacze, 
wolontariusze, lokalni sportowcy i zaprzy-
jaźnione organizacje, które wniosły środki 
finansowe, własną pracę i sprzęt sportowy, 
m.in.: Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotr-
kowie Tryb., Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Łodzi, ZSR CKP w Bujnach, LUKS Gryf 
Bujny, GOK w Woli Krzysztoporskiej, LUKS 
Tenis Club Wola Krzysztoporska, OZPN w 
Piotrkowie Tryb. Puchary, statuetki, medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe zafundowali 
sponsorzy, m.in.: Marek Mazur, przewod-
niczący Sejmiku Wojewódzkiego i przewod-
niczący Łódzkiego Z LZS, Roman Drozdek, 
wójt Gminy Wola Krzysztoporska, Zdzisław 

Wawrzecki, sekretarz PZ LZS w Piotrkowie 
Tryb., prezes LUKS Gryf Bujny Anetta Miel-
czarek, księża z parafii Bujny i Bogdanów.

Poczęstunek dla gości i biesiadę przygo-
towały panie z KGW w Bujnach na czele z 
Krystyną Chrząstek i sołtys Bujen Agniesz-
ką Robaszek-Pawlik, GOK zapewnił oprawę 
muzyczną, firma transportowa Dawid uży-
czyła autokaru, którym dowożono chętnych 
na festyn. I tak z wielu drobnych „cegiełek” 
powstał festyn „jak ta lala”. 

A co było w programie? Każdy chętny 
mógł się sprawdzić w kilku konkurencjach 
sportowo-rekreacyjnych. Rzuty do kosza 
najcelniej wykonywał Wiktor Kurusiewicz, 
z „robopongiem” najskuteczniej walczył Ma-
teusz Rycerz. Rodzinny turniej piłki siatko-
wej wygrała drużyna „Niepokornych” w skła-
dzie: Izabela Stanikowska, Igor Kuśmierski, 
Artur Ziemba, Wiktor Kurusiewicz. To że 
panowie startują w konkursie siłacza (pod-
noszenie sztangi) nie dziwi nikogo, ale że 
panie, tak „z marszu” bez treningu... – cię-
żar 110 kg podniosła Agnieszka Szczukoc-
ka, 105 kg zaliczyła Izabela Stanikowska, a 
100 kg Katarzyna Dróżdż. Wśród panów 
najlepszy wynik uzyskał Tomasz Matyjasz-
czyk – 175 kg. Kibice zrywali struny głosowe, 
tak mocno dopingowali swoich faworytów. 

Później mogli obejrzeć pokaz zawodowców, 
czyli zawodników z I ligowego klubu LUKS 
Gryf Bujny. Spory tłum zgromadził też pokaz 
walk zapaśniczych drugiego miejscowego 
klubu Athletic. Można było uczestniczyć w 
treningu poprowadzonym przez wicemistrza 
olimpijskiego w zapasach z Barcelony Piotra 
Stępnia. Gośćmi festynu byli też inni spor-
towcy – Łukasz Grela, brązowy medalista 
ME 2015 w podnoszeniu ciężarów i polskie 
nadzieje w tej dyscyplinie sportu Karolina 
Hyla (wicemistrzyni Europy do lat 15) i Łu-
kasz Hyla (wicemistrz Polski do lat 16). 

Dzieciaki zbijały kręgle, z rowerowym to-
rem przeszkód najlepiej poradził sobie Piotr 
Gozdek, jak zwykle wiele emocji wzbudzało 
przeciąganie liny. W kilku konkurencjach 
zmierzyły się też ze sobą członkinie z kół go-
spodyń wiejskich. W klasyfikacji końcowej 
zwyciężyły panie z KGW Gąski, wyprzedza-
jąc KGW Bujny i KGW Glinę. Ale to nie ko-
niec atrakcji – najmłodsze pociechy śpiewały 
i tańczyły wzbudzając zachwyt mam i babć, 
było malowanie twarzy, dmuchańce, kącik 
malucha z zabawkami, klockami i puzzla-
mi, gdzie rodzice mogli spokojnie zostawić 
dziecko i sprawdzić swoją sprawność fizycz-

1.  Gminne Zrzeszenie LZS Wola 
Krzysztoporska, woj. łódzkie

2.  LKS „Olimpia” Strzyżewko,  
woj. wielkopolskie 

3.  MLKS „Rakowice” Rakowice Wielkie, 
woj. dolnośląskie

4.  KS „Maratonka” Grajewo, woj. 
podlaskie 

5. LZS „Zryw” Miłocin, woj. lubelskie 
6.  LKS „Leśnik” Gorenice, woj. 

małopolskie 
7.  LUKS „Iskra”/SP Kłanino,  

woj. zachodniopomorskie 
8.  LKS „Jar” Kielnarowa,  

woj. podkarpackie 
9.  LKS „Iskra” Księginice,  

woj. dolnośląskie 
10.  Klub Lekkoatletyczny „Kotwica” Brzeg, 

woj. opolskie 
11. UKS „Batory” Sokółka, woj. podlaskie 
12.  WMLKS „Nadodrze” Powodowo, 

woj. wielkopolskie 

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

14.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Hartowiec, woj. warmińsko-mazurskie 

15.  LUKS „Prątniczanka” Prątnica,  
woj. warmińsko-mazurskie 

16. UKS Maków, woj. łódzkie 
17.  LKS „Grodzisko” Raciechowice,  

woj. małopolskie 
18. LKS „Zantyr” Sztum, woj. pomorskie 
19.  LKS „Orzeł” Nadarzyn,  

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

woj. wielkopolskie

WYRÓŻNIENIA

 • ULKS Lipinki, woj. małopolskie 
 •  MLUKS „Postomia” Sulęcin-Kołczyn, 
woj. lubuskie

 •  Stowarzyszenie „Zacisze Borkowskie” 
Borek, woj. lubuskie 

 •  ULKS „Center Bit” Stare Kobiałki, 
woj. lubelskie

 • LUKS „Orły” Namysłów, woj. opolskie 
 •  LKT-S „Podróżnicy” Mierzyn,  
woj. zachodniopomorskie 

 •  LUKS „Trops” Goleszyn, woj. 
mazowieckie 

 • LKS Babicha, woj. podkarpackie 
 •  M-GLKS „Błękitni” Koziegłowy,  
woj. śląskie

 •  LUKS „LUKS” w Borkowie Kościelnym, 
woj. mazowieckie 

 • ŁKS „Stal” Łańcut, woj. podkarpackie
 •  UKS „Kusy” Laskowice, woj. kujawsko-
pomorskie 

 •  Gminne Towarzystwo Sportowe LZS 
Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie 

 •  ULKS „Dynamit” Włoszczowa,  
woj. świętokrzyskie 

 •  LKS „Żuławy” Nowy Dwór Gdański,  
woj. pomorskie 

 • LKS Dobrocin, woj. dolnośląskie

Wyniki Konkursu 2015

Gminne Zrzeszenie LZS Wola 
Krzysztoporska, woj. łódzkie

Festyn „Jak ta lala”

1.
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ną. Gorące rytmy, towarzyszące pokazowi 
Zumby, porwały do tańca prawie wszystkich 
– ruszyli się nawet seniorzy, zwykle głównie 
wnikliwi obserwatorzy poczynań swoich 
dzieci, wnuków i... sąsiadów. Ktoś powie, co 
to za festyn, w programie, którego nie ma 
piłki nożnej. Była – drugiego dnia impre-
zy odbył się finał Gminnego Turnieju Piłki 
Nożnej Mężczyzn Drużyn Niezwiązkowych 
6-osobowych o puchar wójta gminy Wola 

Krzysztoporska, w którym zagrały cztery 
drużyny. Zwyciężył zespół LZS Wygoda.

Wspólnie z mieszkańcami bawiły się 
na festynie lokalne władze z rodzinami. 
Wszystko zakończyła zabawa taneczna. O 
festynie informowała prasa, radio, a po nim 
ukazały się relacje w różnych mediach. A 
zadowoleni mieszkańcy pytali – kiedy na-
stępna taka impreza i podsuwali pomysły 
nowych konkurencji i atrakcji.

Rok temu LKS „Olimpia” Strzyżewko 
świętowała 45-lecie istnienia, w kolejny 
rok swojej działalności, można powiedzieć, 
weszła z „przytupem”. Święto Sportu, które 
odbyło się 1 maja na kompleksie boisk Or-
lik w Rusku, nie dość że zgromadziło 1520 
osób, to wprawiło w podziw wielu szacow-
nych gości, którzy nie mogli uwierzyć, że tak 
mały klub potrafi zorganizować imprezę na 
najwyższym poziomie. 

Jak napisali organizatorzy, celem impre-
zy było propagowanie aktywności fizycz-
nej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych, promocja wolontaria-
tu w sporcie, integracja społeczne poprzez 
współpracę wielu instytucji i organizacji. I 
śmiało można powiedzieć, że te cele zreali-
zowali. Postarali się także o to, by patronat 
nad imprezą przyjęło jak najwięcej znanych 

osób (pewnie w myśl zasady, że warto mieć 
dużo przyjaciół). Patronat sprawowali m.in.: 
parlamentarzyści: Tadeusz Tomaszewski, 
Małgorzata Adamczak, Andrzej Grzyb, Jan 
Dziedziczak, Mariusz Witczak, Piotr Wal-
kowski, Józef Racki, Wojciech Ziemniak 
oraz Krzysztof Grabowski – członek Zarzą-
du Woj. Wielkopolskiego, Mikołaj Szym-
czak – starosta jarociński, ks. Mikołaj Graja 
– proboszcz parafii Rusko, Wacław Hurko 
– wiceprzewodniczący KZ LZS w Warsza-
wie i wielu innych. Patronat medialny: Ra-
dio Merkury, TV Proart, Gazeta Jarocińska, 
Jardersport. Sponsorem technicznym była 

firma Tomadex – właściciel marki Keeza 
(odzież sportowa).

Truizmem jest pisanie, że program impre-
zy był niezwykle bogaty – bez takiego pro-
gramu inicjatywy startujące w konkursie są 
bez szans na dobre miejsce. Co więc w nim 
było?

Już o 9.00 rano rozpoczął się turniej piłki 
nożnej dzieci (startowało 12 drużyn). Go-
dzinę później wystartował rajd rowerowy 
dla seniorów 50+. Trasa liczyła ok. 12 km, 
a na jego drodze „czaili” się wolontariusze 
– uczniowie gimnazjum w Rusku, którzy 
przygotowali dla rajdowców ciekawe kon-
kursy oraz napoje i owoce. Najstarsi uczest-
nicy tej eskapady, pani Franciszka Andrze-
jewska (76 lat) i pan Józef Biniek (86) lat 
otrzymali pamiątkowe puchary od prezesa 
LKS Olimpia. O tej samej godzinie na Or-
liku wystartował turniej piłki siatkowej dru-
żyn gimnazjalnych (8 drużyn mieszanych). 
O 11.00 rozpoczął się turniej Piłki Nożnej 
Open – startowały 24 drużyny, finał odbył 
się na Orliku (wygrali gospodarza Obra Ru-
sko, a nagrodą za cztery pierwsze miejsca 
były komplety strojów piłkarskich ufundo-
wane przez firmę ZINA). O 13.00 rozpo-
częły się konkurencje rekreacyjno-sporto-
we, m.in.: rzut lotką, piłką lekarską, turniej 
siłacza, slalom z piłką, strzały na bramkę 

unihokejową, wędkowanie na sucho, slalom 
sprawnościowy, rowerowy, konkurs taczek. 
W tym samym czasie do walki o miano naj-
bardziej usportowionej rodziny wystartowa-
ły 3 osobowe zespoły – mama, tata i dziecko. 
Toczyli bój w 5 konkurencjach. Sportową 
rodziną zostali państwo Kordus.

Kolejna konkurencja zgromadziła na 
starcie aż 234 zawodników (w tym 55 ko-
biet), a było nią strzelanie z wiatrówki. Na 
sali sportowej, w turnieju tenisa stołowego 
stanęło do walki 20 samorządowców – wy-
grał przewodniczący RG Jarczewo, Roman 
Skrzypczak. Nie zapomniano także o oso-
bach sprawnych inaczej, które startowały w 
biegu na 60 m, rzucie lotką, rzucie do celu i 
biegu na 100 m – razem 38 uczestników.

Gościem honorowym festynu był Seba-
stian Kamiński piłkarz grający w KS Za-
wisza Bydgoszcz. W imprezie uczestniczyli 
także piłkarze Lech Poznań Oldboys, w tym 
byli reprezentanci kraju: Jarosław Araszkie-
wicz, Marek Rzepka, Arkadiusz Bąk. Old-
boje Lecha rozegrali mecz towarzyski z dru-
żyną Gwiazd „Olimpii” Strzyżewko, wynik 
9:5 dla lechitów. 

Współorganizatorami imprezy byli: Rada 
Gminna LZS Jarczewo, GKS Jarczewo, Ze-
spół Szkół im. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Rusku, Parafia pw. św. Wojciecha w Rusku, 
Rada Sołecka wsi Rusko, Rada Sołecka wsi 
Strzyżewko i OSP z tych wsi. Przy realiza-
cji Święta Sportu pracowali wolontariusze z 
Fundacji „Ogród Marzeń”. Na zakończeniu 
imprezy prezes „Olimpii” Sławomir Gru-
chała podziękował wszystkim za pomoc i 
wręczył „pomocnikom” statuetki-dyplomy.

LKS „Olimpia” Strzyżewko,  
woj. wielkoplskie

Święto Sportu – Rusko 2015

2.
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Uśmiechnięte twarze dzieci, barwnie po-
malowane, zadowoleni rodzice i dziadko-
wie, kulturalny doping rzadko oglądany na 
naszych stadionach, pot na czole, wysiłek 
na twarzy startujących i mnóstwo ruchu 
– wszystko to było na festynie rodzinnym, 
który odbył się 13 czerwca na boisku Szkoły 
Filialnej w Zbylutowie (filia SP nr 3 w Lwów-
ku Śląskim). Mieszkańcy sołectw Zbyluto-
wa, Chmielna, Skorzynic, Skały i Gaszowa 
bawili się pod hasłem „Porcja pozytywnej 
energii” – oglądając zdjęcia z tej imprezy 
jesteśmy przekonani, ta pozytywna energia 
przetrwała w nich długo.

Gośćmi imprezy byli m.in.: burmistrz 
Lwówka Śląskiego, starosta powiatu lwó-
weckiego oraz prezesi Powiatowego Zrze-

szenia LZS i SZS ale także znani w regionie 
sportowcy – lekkoatleci Anna i Piotr Rost-
kowscy, narciarka alpejska Katarzyna Kara-
sińska, Anna Piotrowicz czy Kamil Mielnik 
piłkarz Karkonoszy Jelenia Góra. Tłumy 
dzieci otaczały Natalię Gap finalistkę pro-
gramu „You Can Dance”. Takiego zestawu 
gości jeszcze w tej miejscowości nie było.

W zabawach rekreacyjno-sportowych 
brali udział uczniowie klas 0-VI, ich rodzice, 
znajomi i krewni. Były rzuty do celu, strą-
canie butelek, skoki na skakance, podbijanie 
piłki, strzały na bramkę, układanie klocków, 
wlewanie wody do miski na czas, rzuty fre-
zbee, rzuty ringo. Dzieci dostały medale i 
dyplomy, rozlosowano również 25 nagród 
rzeczowych. Z kolei w turnieju rodzinnym 
wzięło udział aż 15 rodzin, do finału zakwa-
lifikowało się 8. Konkurencje były proste, ale 
zmuszające do wysiłku i precyzji – wyrzut 
kapelusza, obieranie ziemniaków, wbijanie 
gwoździ, zbieranie guziczków i ubieranie 
koszulki i spodenek, a następnie ściąganie 
ich – wszystko na czas.

Program festynu uatrakcyjnił występ ze-
społu tanecznego Refexive z LOK Lwówek 
Śląski. Dzieci ze szkoły w Zbylutowie też 
wystąpiły na scenie, śpiewały, tańczyły i 
recytowały. Instruktor modelarstwa Stani-
sław Zawadzki przygotował pokaz wzlotu 
balonów napełnianych gorącym powie-
trzem i samolotu zdalnie sterowanego. Po 
raz pierwszy miejscowe dzieciaki zobaczyły 
latające modele. Animator Greg z baloni-
ków wykonywał postacie zwierząt i chodził 
na szczudłach. Dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszył się pokaz OSP, tym bardziej 
że można było obsługiwać strażackie węże. 
Festyn zakończyła taneczna Zumba i to 
niespodziewanie, bo około 18 rozpętała się 
burza z gradem... A w programie było jesz-
cze kilka konkurencji – postanowiono, że 
zostaną one zrealizowane 27 czerwca na fe-
stynie w Rakowicach Wielkich. Tam dzieci 
dokończyły występy artystyczne, rozegrano 
turnieje siatkówki i kilka konkurencji zręcz-
nościowych.

W festynie w Zbylutowie uczestniczyło 
250 osób. Sponsorami imprezy byli m.in: 
rodzice uczniów, OSP w Zbylutowie, Firma 
Welmax Poznań, radna Angelika Giece-
wicz, radny Franciszek Pawłowicz, Jarosław 
Leszczyński, Urząd Gminy i wielu innych. 
Organizatorzy na stronie internetowej zło-
żyli podziękowania wszystkim sponsorom, 
a było ich 30.

Klub Sportowy Maratonka Grajewo sku-
pia 40 członków, zajmuje się przede wszyst-
kim promocją biegania w środowisku wiej-
skim. Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka 
zorganizowali po raz 17. Odbył się 9 maja. 
Do pomocy w realizację tego największe-
go w okolicy przedsięwzięcia sportowego 
włączyły się też inne organizacje pozarzą-
dowe, m.in.: Fundacja na rzecz Rozwoju 
Szpitala w Grajewie, Jednostka Strzelecka 
1011 ZS Strzelec Grajewo, OHP, 15. dru-
żyna „Wędrownicze Ptaki” ZHP Grajewo, 
NSZZ Solidarność, Zespół Szkół Miejskich, 
Komenda Policji, jednostka OSP. 

Honorowy patronat sprawował Marszałek 

Województwa Podlaskiego Mieczysław 
Baszko, patronat medialny Gazeta 
Współczesna, a głównym sponsorem było 
PKO Bank Polski, bo bieg odbywał się w 
ramach jego akcji „Biegajmy razem” oraz 
akcji Gazety Wyborczej „Polska Biega”. 

Wsparli ich organizacyjnie i finansowo 
Urząd Miasta, Gminy i Starostwo Powiatowe 
w Grajewie, Urząd Marszałkowski Woj. 
Podlaskiego, Podlaskie Zrzeszenie LZS, 

MOSiR Grajewo oraz kilkunastu miejsco-
wych sponsorów. Budżet biegu zamknął się 
sumą 31,5 tysiąca złotych.

W ramach Biegu Wilka odbyło się w 
sumie 21 biegów, w tym bieg otwarty dla 
wszystkich chętnych na dystansie 800 m, 
bieg główny na dystansie 10 km a także 
nordic walking na dystansie 3,5 km. W 
pozostałych biegach rozegranych na róż-
nych dystansach uczestniczyły przedszko-
laki, uczniowie szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponad gimnazjalnych, osoby 
niepełnosprawne a także zawodnicy z Rosji 
(miasto Gusiew, Obwód Kaliningrad), Litwy 
oraz białoruska Polonia z zaprzyjaźnionej 
Szkoły Sportowej nr 1 w Grodnie. Łącznie w 
biegach uczestniczyły 1023 osoby.

Maskotką biegu jest wilk, który chęt-
nie pozuje do zdjęć, pomaga najmłodszych 
przebrnąć pierwsze metry biegu, wręcza 
medale i upominki.

Gościem imprez był Tadeusz Dziekoński, 
medalista ME weteranów w biegach dłu-
gich. Ponadto w namiocie Fundacji Rozwoju 
Szpitala w Grajewie można było przeprowa-
dzić podstawowe badania lekarskie, OHP 
malował twarze dzieci, urzędnicy UM 
udzielali informacji na temat Karty Dużej 
Rodziny, a LZS-y promowały swoje impre-
zy organizowane pod hasłem „Rodzina 
Rekreacja Zdrowie”.

MLKS „Rakowice” Rakowice 
Wielkie, woj. dolnośląskie 

Porcja pozytywnej energii

3.

KS „Maratonka” Grajewo,  
woj. podlaskie 

Bieganie z wilkiem

4.
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Pikniki rodzinno-sportowe na stałe wpi-
sały się już w kalendarz ważnych wyda-
rzeń sportowych w Gorenicach – organizują 
je od 2008 roku. Zdobyte doświadczenie 
pozwoliło na coraz lepsze przygotowanie i 
przeprowadzenie imprezy. Wsparcie władz 
lokalnych i ich udział w pikniku nadaje mu 
prestiż i rangę. 

Jurajski piknik rodzinny odbył się 
1 sierpnia na stadionie w Gorenicach. 
Współorganizatorami byli – Urząd Miasta 
i Gminy Olkusz, Sołectwo Gorenice i 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Olkuszu z 
przewodniczącym Januszem Mentlewiczem 
na czele.

Władze lokalne, czyli Gmina Olkusz 
oraz Rada Sołecka i Sołtys Gorenic, wspar-

ły imprezę organizacyjnie i finansowo co 
pozwoliło m.in. zakupić nagrody, puchary, 
zapewnić poczęstunek, opiekę medyczną i 
ochronę, wydrukować plakaty i zaproszenia 
oraz pokryć koszty zespołu muzycznego. 
Sponsorzy (Restauracja de Facto, FIT Gym 
Center, Barczyk) również dołożyli się do 
zakupu medali i nagród, użyczyli sprzęt 
sportowy, zaopatrzyli grill. Firma transpor-
towa Antrans zapewniła przewóz towarów 
i sprzętu, użyczyła ciągnika siodłowego do 
przeciągania TIR-a, pozwoliła dzieciakom 
włazić na niego i oglądać każdy kąt. 

W pikniku wzięło udział ok. 1200 osób 
–  dominowały rodziny. Szeroki wybór kon-
kurencji sprawił, że każdy członek rodziny 
znalazł coś dla siebie. Najmłodsi uczestnicy 
próbowali swoich sił w grach i zabawach 
przygotowanych przez animatorów, nieco 
starsi (rocznik 2004 i młodsi) zmierzyli 
się na boisku piłkarskim (4 drużyny), tur-
niej siatkówki plażowej wybrała młodzież 
i kobiety. 

Dodatkowo odbył się turniej rzutów kar-
nych, podczas których dzieci strzelały bram-
karzom z drużyny seniorskiej występującej 
w lidze okręgowej, zaś rodzice mieli trud-

niejsze zadanie – musieli trafić w poprzecz-
kę. „Dużym wzięciem” cieszył się konkurs 
podnoszenie tylu kilogramów ile waży poło-
wa ciała uczestnika – liczyła się ilość pod-
niesień, prawdziwi mocarze zaś przeciągali 
TIR na czas.

W godzinach popołudniowych odbył 
się rajd rowerowy pięknymi lasami Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej – uczestniczyli 
dzieci i młodzież, rodzice i dziadkowie a 
także maluchy w fotelikach na rowerach 
rodziców. Sportową część zakończył mecz 
piłkarski pomiędzy sołectwami Goreniec i 
Laski (gm. Bolesław).

Gośćmi pikniku byli znani zawodnicy 
z gminy Olkusz – wielokrotna medalistka 
MP Grażyna Kowina-Świderek i Czesława 
Mentlewicz – obie uprawiały lekkoatletykę, 
Kinga Maj i Robert Wolnicki reprezentanci 
Polski w modelarstwie i medalistka MŚ w 
wushu Dominika Henning, z którą najchęt-
niej mierzyli się młodzi mężczyźni.

„Moja Ojczyzna – Mój sport – Moja 
duma i radość” hasło imprezy sportowej, 
która odbyła się 3 czerwca na boisku szkol-
nym w Miłocinie, to także hasło szerszego 
projektu realizowanego na terenie gminy 
Wojciechów w 2015 roku. Jego głównym 
celem jest zwiększenie zaangażowania spo-
łecznego mieszkańców w lokalne inicjatywy 
kulturalno-sportowe. Projekt został dofi-
nansowany ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu 

„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.
Patronat honorowy nad imprezą spra-

wował Sławomir Sosnowski, Marszałek 
Województwa Lubelskiego, patronat medial-
ny – Dziennik Wschodni i Radio Lublin.

Szkoła, na boisku której zorganizowano 
zawody nosi imię Polskich Olimpijczyków 
– nie mogło więc ich zabraknąć. Gośćmi 
byli: Wiesława Wolak, łuczniczka (Igrzyska 
Paraolimpijskie Ateny i Pekin) oraz 
Leszek i Małgorzata Duneccy, byli lek-
koatleci. Przygotowano także wystawę pt. 
„Olimpijskie sukcesy naszych rodaków”, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Projekt organizacyjnie i finansowo wspie-
rali m.in: Urząd Gminy w Wojciechowie, 
Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”, SP 
im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, 
Rada Sołecka, Urząd Marszałkowski Woj. 
Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w 
Lublinie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie.

Na boisku było gwarno, wesoło i licznie, 
bowiem w imprezie wzięły udział wszystkie 
szkoły z gminy Wojciechów oraz szkoły 
z gmin ościennych. Najmłodsi uczestnicy 
rywalizowali w biegach przez przeszkody, 
rzutach piłeczką palantową i w biegach 
w worku. Nieco starsi w turniejach pił-
karskich dziewcząt i chłopców, biegach na 
60 m, skoku w dal, rzutach do kosza i 
przeciąganiu liny. Wszyscy mogli obejrzeć 
pokaz strzelania z łuku olimpijskiego w 
wykonaniu Wiesławy Wolak. Rywalizacji 
sportowców towarzyszyły pokazy taneczne 
grup dziecięcych z SP Miłocin i Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym zorganizowano 
mini olimpiadę – startowały 4 przedszkola. 
Łącznie w tym sportowym świecie wzięły 
udział 422 osoby.

LZS „Zryw” Miłocin,  
woj. lubelskie 

Moja Ojczyzna – Mój sport – Moja duma i radość

5.

LKS „Leśnik” Gorenice, woj. małopolskie

Jurajski Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny

6.

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015

Radość, emocje, wspólna zabawa sportowa
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Jednym z celów festynu rodzinnego 
„Postaw na sportową rodzinę” było uświet-
nienie 5-lecia powstania LUKS „Iskra”. Klub 
działa przy SP im. Jana Brzechwy w Kłaninie 
i to szkoła była partnerem przy organizacji 
tej dwudniowej (12-13 czerwca) imprezy. 
Festyn uświetnili znakomici goście – hono-
rowym był mistrz olimpijski i mistrz świata 
weteranów w podnoszeniu ciężarów Jerzy 
Żalejko oraz piłkarze Mateusz Myśliński 
z Leśnika Manowo i Fabian Walaszczyk z 
Bałtyku Koszalin. W zawodach uczestni-

czyły całe rodziny – wszyscy musieli wyka-
zać się aktywnością fizyczną. Widać było 
wyraźny podział – w konkursach rekreacyj-
no-sportowych brały udział mamy i babcie, 
a w testach i meczach piłkarskich ojcowie 
i dziadkowie. Dla najmłodszych najważ-
niejszy był mecz Dzieci kontra Rodzice – 
wynik 6:3 dla Dzieci. Mecz ten rozegrano 
w ramach akcji „Piłka jest piękna – Razem 
wygramy z rakiem piersi”. Dzieci wręczały 
swoim mamom Różowe Karki zachęcające 
do robienia badań piersi.

Konkursy były różnorodne – jedne wyma-
gały szybkości i sprytu, inne koncentracji i 
zaufania do drugiej osoby, m.in.: zbieranie 
piłeczek tenisowych, wyścig taczek, rzuty 
woreczkiem do ruchomego kosza, balono-
skoczki, papierowa rybka, bieg z piłeczką 

pingpongową, zbijany, skakanka dla taty. 
Ale były też inne atrakcje. OSP w Kłaninie 

przygotowała pokaz sprzętu ratowniczego 
i konkurencje polegające na zwijaniu węży 
strażackich i strzale z prądownicy wodnej 
do pachołków. Bobolicki LOK przygoto-
wał stanowisko do strzelania z wiatrówki. 
Szkolny Klub Wolontariatu ogłosił zbiórkę 
makulatury – każdy kto przyniósł do szkoły 
2 kg makulatury otrzymywał piękny kwia-
tek, a starsi członkowie klubu pomagali przy 
organizacji festynu. 

Odbył się też konkurs rysunkowy i loteria 
fantowa. UKS Olimpia Bobolice zaprezen-
tował nowoczesny sprzęt do nauki techniki 
gry w piłkę nożną oraz fantoma do udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej – 
każdy chętny mógł zapoznać się z zasadami 
wykonywania sztucznego oddychania.

Wsparcia finansowego udzieliła Gmina 
Bobolice i Starostwo w Koszalinie, również 
sponsorzy dołożyli nieco do kasy i przeka-
zali nagrody rzeczowe. Łącznie w impre-
zie uczestniczyły 342 osoby. Prezes Iskry z 
okazji jubileuszu wręczył okolicznościowe 
statuetki osobom i instytucjom, z którymi 
LUKS współpracuje.

To był piknik jakiego w Kielnarowej „naj-
starsi ludzie” nie widzieli. W różnych kon-
kurencjach, zabawach i formach ruchowych 
udział wzięło 500 osób, a miejsce realiza-
cji projektu odwiedziło ponad 1250 osób. 
Hitem imprezy był trójbój strzelecki pomię-
dzy panem (Dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Kielnarowej), wójtem (Burmistrz Gminy 
Tyczyn) a plebanem (Proboszcz Parafii 
Kielnarowa) – rzuty karne, strzelanie z łuku 
i wiatrówki.

Organizatorzy zaprosili do współpra-
cy wiele organizacji i instytucji – każda 
dołożyła swoją cegiełkę. Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny 
Sobczyk zapewnił oprawę artystycz-
ną, a także udostępnił obiekty sportowe 
oraz zaplecze gastronomiczne i sanitarne. 
Miejscowa szkoła podstawowa udostępni-
ła obiekty sportowe, przygotowała zaba-
wy i konkursy dla dzieci, nauczyciele byli 
sędziami, pełnili też rolę fotografów. OSP z 
Kielnarowej zapewniła ochronę obiektów i 
osób, pomagała przy pracach przygotowaw-
czych. Chorągiew Podkarpacka ZHP dbała 
o bezpieczeństwo osób starszych i dzieci. 
Harcerze przygotowali również biwak, pod-
czas którego zorganizowali szereg zabaw, 
konkursów, w tym strzelanie z wiatrów-
ki i repliki ASG. Regionalne Towarzystwo 
Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” opra-

cowało i wydrukowało plakaty, ufundowa-
ło nagrody rzeczowe, zapewniło przejaz-
dy bryczką i oprowadzanie na koniach, a 
także zorganizowało marsz nordic walking 
z instruktorem.

Ale największej pomocy udzieliły osoby 
indywidualne. Byli to rodzice uczniów i 
sportowców, sami sportowcy oraz miesz-
kańcy wsi Kielnarowa – razem 40 osób. 
To oni przygotowali potrawy do darmowej 
degustacji na stoisku „Czym chata bogata”, 
obsługiwali grilla i kuchnię polową, dbali 
o porządek, wydawali nagrody, rozstawili 
namioty, uporządkowali teren, rozwiesili 
plakaty. Ponadto wielu z nich ofiarowało 
nagrody rzeczowe. 

Goście honorowi, sportowcy, działacze 
sportowi i trenerzy zostali dowiezieni na 
miejsce imprezy banderią konną, przy-
strojoną zgodnie z lokalną tradycją. Klub, 
który organizował imprezę specjalizuje się 
w łucznictwie, nie zabrakło więc rywalizacji 
i pokazów z tej dziedziny sportu. Gośćmi 
byli znakomici łucznicy: Natalia Leśniak 
(olimpijka z Londynu), Maria i Jan Szeliga, 
byli znakomici zawodnicy, dziś trenerzy 

w „Jarze”, Joanna Rząsa, mistrzyni Polski 
w łuku polowym, żużlowiec Stali Rzeszów 
Karol Baran, byli żużlowcy Janusz Ślączka i 
Rafał Wilk, dwukrotny mistrz paraolimpij-
ski z Londynu w handbike’u.

Pan Ryszard Rząsa napisał dla łuczników 
piosenkę pt. „Strzało leć”. Utwór zaśpie-
wała w trakcie pikniku wokalistka zespołu 
The Lux, który dbał o oprawę muzyczną 
imprezy (nieodpłatnie). Na scenie zaprezen-
towały się też – Dziecięcy Zespół Taneczny 
Niezapominajki i Zespół Śpiewaczy z 
Kielnarowej, oraz Grupa Tańca Break Dance 
Wataha.

Odbyły się turnieje piłki siatkowej i noż-
nej, turniej tenisa ziemnego, biegi prze-
łajowe, gra w dwa ognie, rowerowy tor 
przeszkód, przeciąganie liny. Przyjechała 
grupa motocyklistów „Uliczne Duchy” z 
Kraczkowej, która przejażdżkami sprawia-
ła frajdę dzieciom. Grupa Ratownictwa 
Wysokościowego „Search and Rescue” zor-
ganizowała nieodpłatnie zjazd tyrolski. A 
wszystko to działo się 20 czerwca 2015 roku.

LKS „Jar” Kielnarowa,  
woj. podkarpackie

Chcesz żyć zdrowo, żyj sportowo

8.

LUKS „Iskra” /SP Kłanino,  
woj. zachodniopomorskie 

Postaw na sportową rodzinę

7.
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Aktywność fizyczną rozwijamy, bo wspólnie 
sport uprawiamy – pod takim hasłem odbył 
się w dniach 12-13 czerwca Integracyjny 
Międzypokoleniowy Festyn Rekreacyjno-
Sportowy na obiektach sportowych Siedlec 
i Księginic. Imprezie patronowali: Wójt 
Gminy Lubin Tadeusz Kielan i Starosta 
Lubiński Adam Myrda. Samorząd zapew-
nił organizatorom promocję, udostępnił 
obiekty sportowe, zabezpieczył transport i 
użyczył niezbędnego sprzętu sportowego a 
wójt osobiście przygotował i poprowadził 
symultanę szachową. Patronat medialny 
sprawowały: Radio Plus Legnica i Telewizja 
TVL oraz TV Regionala Lubin. 

Impreza zintegrowała wiele instytucji – 
liczba sponsorów (firmy i osoby fizyczne) 
wyniosła 180! Dzięki współpracy z Kołem 
Lubin Polskiego Związku Niewidomych i 
darmowemu transportowi, na festynie poja-
wiła się spora liczba osób sprawnych ina-
czej, które uczestniczyły m.in. we wspólnych 
zajęciach nordic walking, brały też udział w 
specjalnie dla nich przygotowanych konku-
rencjach np. składanie domina dla niewido-
mych, rozpoznawanie przedmiotów.

Ponieważ prawie zawsze to dzieci nama-
wiają rodziców na udział w tego typu 
imprezach organizatorzy postanowili zaan-
gażować je w planowanie i przeprowadzenie 
festynu. Dzieci z podstawówki przygotowały 
loterię fantową, wybierały zdjęcia do fotok-

siążki i same nakręciły film. Decydowały o 
menu – pierwszego dnia wybrały pierogi, 
co wzbudziło popłoch wśród dorosłych, a 
drugiego kiełbaski z grilla i bigos. Ponadto 
załatwiły w spółdzielni mleczarskie jogur-
ty. Zrobiły więc pierwszy krok w stronę 
wolontariatu. Już podczas trwania imprezy 
przychodziły do prezesa klub i mówiły co w 
następnym roku trzeba zrobić inaczej.

Na festynie propagowano nowe sporty w 
tym środowisku – aikido (Legnicka Sekcja 
Aikido), rugby (Klub Rugby Miedziowi 
Lubin), boks dla dziewcząt (Stowarzyszenie 
Boks Lubin). 

Gościem festynu była wicemistrzyni 
świata w nordic walking – Paulina Wityk-
Szumna, która poprowadziła trening, a 
następnie wspólnie z dużą grupą wybrała 
się na spacer. 

Znani tenisiści stołowi Dorota Nowacka i 
Leszek Goliński grali z dziećmi. Najbardziej 
lubiany sport w Polsce reprezentował były 
piłkarz Zagłębia Lubin Romuald Kujawa, 
zdobywca „złotych butów”, który przepro-
wadził krótki trening. Kolejne mistrzynie i 
kolejny sport – piłka ręczna. Kaja Załęczna i 
Aleksandra Paluch też znalazły swoich zwo-

lenników – po autografy ustawiały się tłumy.
Propozycją kulturalną był występ zespół 

„Kwieciste Gwiazdy” z Rodzinnego Domu 
Dziecka na Wołyniu. Podczas imprezy prze-
prowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz 
dzieci z Ukrainy.

Lista konkurencji, gier i zabaw, które prze-
prowadzono na festynie idzie w dziesiąt-
ki. Program tak przygotowano by każdy w 
zależności od wieku znalazł coś dla siebie. 
Był wielobój i sztafeta rodzinna, wielobój dla 
dziadków – rzut kapeluszem, podrzutu piłki 
siatkowej w kocyku, rzutu do celu. Dla naj-
młodszych był berek, łowienie rybek, nawle-
kanie korali na czas, tory przeszkód, zbijak.

Odbył się turniej piłki nożnej juniorów, 
mecz piłki nożnej oldboje – juniorzy. 

Do tego trzeba dodać jeszcze dmuchane 
zjeżdżalnie, kule wodne, loterię upomin-
kową, prezentację szybowca, do którego 
można było wsiąść i... prawie poszybować, 
zabawy z Myszką Miki, malowanie twarzy, 
przejażdżki na kucyku i motorze i to nie 
byle jakim bo Harleyu.

Łącznie w festynie uczestniczyło ok. 1500 
osób.

Organizatorzy tego pikniku lekkoatletycz-
nego postawili sobie ambitny plan – pobicie 
rekordu świata na 10 km należącego do 
Etiopczyka Kenenisy Bekele, a wynoszącego 
26:17:53. I ustanowili go! Jak to możliwe? 
Cóż Polak potrafi. Połączyli swoje siły w 
26-osobową sztafetę i przekazywali pałeczkę 
co 200 metrów – w ten sposób przebiegli 10 
km w czasie 24:16. Sztafetę zasilili znakomi-
ci biegacze – sprinter Marcin Jędrusiński 
(olimpijczyk i medalista ME) oraz Marek 
Plawgo (płotkarz 400 m ppł, medalista MŚ), 
na ostatniej zmianie biegł burmistrz Brzegu 
Jerzy Wrębiak. Nie musimy dodawać, że 
emocje były ogromne, a wzmagał je szalony 
doping kibiców. 

Piknik lekkoatletyczny odbył się w dniach 
30-31 maja na obiektach MOSiR-u. Imprezę 
zorganizowano z okazji Dnia Dziecka.

Partnerami byli: Burmistrz Brzegu, 
Starostwo Powiatowe w Brzegu i MOSiR, 
a współorganizatorem Fundacja Wroactiv. 
Pierwszego dnia pikniku na stadionie poja-
wiło się ponad 400 chętnych do biegania 
– dzieci, młodzież i dorośli. Podzielono 
ich na grupy, każdej przydzielono 4 trene-
rów, którzy poprowadzili swoje grupy do 

Parku Miejskiego na rozgrzewkę, po niej 
rozpoczęły się zawody – przeprowadzono 9 
biegów (najkrótszy 60 m, najdłuższy 2 km) 
oraz sztafetę szwedzką.

Drugiego dnia, oprócz bicia rekordu świa-
ta, odbyły się też zawody rodzinne, składa-
jące się z 5 konkurencji: sztafeta (dziecko 
bieg na 40 m, rodzic 60 m), skok w dal, 
rzut piłką (dziecko rzuca piłką tenisową, 
rodzic lekarską), strzelanie z łuku, rzucanie 
piłką tenisową do pojemnika. Były też poka-
zy ratownictwa medycznego oraz taneczna 
Zumba.

Caritas Brzeg dostarczył 500 kg jabłek, 
firma Regatta na nagrody przekazała 20 
voucherów po 100 zł każdy, firma FrancBud 
ufundowała nagrody w zawodach rodzin-
nych.

Impreza zgromadziła prawie 2000 osób. 
Przy organizacji i realizacji projektu praco-
wało około 40 wolontariuszy.

LKS „Iskra” Księginice,  
woj. dolnośląskie 

Wspólnie sport uprawiajmy

9.

Klub Lekkoatletyczny 
„Kotwica” Brzeg, woj. opolskie

„Biegnijmy po zdrowie”

10.

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015

Radość, emocje, wspólna zabawa sportowa
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W 1960 roku, główny pomysłodawca 
imprezy Henryk Pasko i jego koledzy zorga-
nizowali sobie pierwszą mini-olimpiadę. Tak 
ją wspominają: Mieliśmy po 14 lat. Gilowice 
to była piękna wioska ale wtedy biedna w 
zaplecze sportowe. Chcieliśmy uprawiać sport 
i rywalizować. Stąd pomysł z olimpiadą. 
Mieliśmy znicz – była to metalowa miseczka 
wypełniona żywicą, zawieszona na wysokim 
drzewie. Pochodnią był „kadłubek” wykona-
ny z kory drzewa, umocowany na krótkim 
paliku. Pierwsze olimpijskie medale to krążki 
wykrojone z papieru i zawieszone na sznurku. 
Sami zrobiliśmy podium, a medale wręczali 
nam koledzy, którzy nie startowali w danej 
konkurencji. W 55. rocznicę tego wydarzenia 
postanowiliśmy zorganizować mini-olimpiadę 
dla naszych dzieci i wnuków a także spraw-
dzić swoją formę. 

Impreza odbyła się w dniach 11-13 
czerwca. Zaczęło się od rajd turystyczny 
w Węgierskiej Górce, potem były XX Ju bi-
leuszowe Igrzyska Osób Niepeł no spraw-

nych, w których udział wzięło 240 zawod-
ników i 30 opiekunów. Najlepsi w tych dwu-
dniowych zawodach reprezentowali woj. 
śląskie na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS 
w Zamościu, gdzie zdobyli 9 medali. Dla 
osób 60+ zorganizowano szkolenie z nordic 
walking a potem zawody na dystansie 1 km. 
Swoją olimpiadę miały przedszkolaki. 

Ciekawym pomysłem była impreza inte-
gracyjna, w której w pary połączono dzieci z 
rocznika 2007 i osoby niepełnosprawne – tak 
dobrane teamy walczyły w różnych konku-
rencjach. Jak piszą organizatorzy, pierwsze 
spotkanie dzieci z osobami niepełnospraw-
nymi miało różny wydźwięk – od pełnej 
akceptacji po widoczny lęk. Ale z upływem 
czasu niepewność z obu stron znikała i 
następowała pełna sportowa solidarność. 

Kto nie chciałby mieć pięknej sylwetki i 
zdrowego ciała? Pewnie każdy. A droga do 
tego wiedzie przez sport. By przekonać o 
tym mieszkańców Powodowa klub WMLKS 
Nadodrze Powodowo postanowił zorgani-
zować piknik sportowy pod hasłem Poprzez 
sport do pięknej sylwetki i zdrowego ciała. 

Impreza odbyła się 19 września na obiek-
tach sportowych Zespołu Szkół Rolniczych 
i Technicznych w Powodowie, w których 
skład wchodzi też boisko Orlik. Łączyła 
w sobie elementy festynu dla mieszkań-
ców z rywalizacją sportową młodych ludzi, 
być może przyszłych mistrzów sportu. 
Współorganizatorem pikniku było m.in. 
Stowarzyszenie „Niespodzianka”, skupiające 
rodziców dzieci uczęszczających „wczoraj 
i dziś” do zespołu szkół, którzy rekreacyj-
nie uprawiają siatkówkę oraz rugby i ten 
sport promowano na festynie (trening prze-
prowadził Macieja Smukała, instruktora tej 
dyscypliny).

Ponadto w pikniku wzięli udział zawodni-
cy WMLKS Nadodrze Powodowo, mistrzo-
wie Polski juniorów w biegach przez prze-
szkody Aneta Konieczek oraz Mateusz 
Kaczmarek, którzy wręczali nagrody, ale 
jednocześnie swoim przykładem zachęcali 
do uprawiania sportu, a w szczególności 
lekkiej atletyki. Uświadamiali uczestnikom 
wpływ treningu biegowego na zdrowie 

i zależność między jego stanem a wysił-
kiem fizycznym i tętnem. Jako wolonta-
riusze pracowali też inni zawodnicy klubu, 
byli i obecni mistrzowie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży – sędziowali zawo-
dy, pomagali przy przygotowaniu obiektów. 
W sumie w imprezie wzięło udział 170 
osób (Powodowo liczy 400 mieszkańców) z 
trzech gmin powiatu wolsztyńskiego.

Dla najmłodszych przygotowano gry pre-
cyzyjno-sprawnościowe – mały elektryk, 
zgadnij co to, oraz połowy rybek. Uczniowie 
z klas IV-VI rywalizowali w konkurencjach 
lekkoatletycznych (skok w dal, wzwyż, biegi 
na 60, 300, 600 i 1000 m oraz rzut piłeczką 
palantową). Festyn zakończył mecz siat-
kówki pomiędzy Niespodzianką Powodowo 
a absolwentami Zespołu Szkół, na potwier-
dzenie tezy, że sport łączy pokolenia.

Organizatorzy otrzymali wsparcie finan-
sowe od Gminy i Powiatu Wolsztyn.

Triathlon to młoda dyscyplina sportu 
ale zdobywająca coraz szersze kręgi zwo-
lenników. „Sokólski triathlon” to dopiero 
druga tego typu impreza w woj. podla-
skim. Odbył się po raz pierwszy i od razu 
pod patronatem burmistrza Sokółki. 

13 czerwca na plaży Zalewu Sokólskiego 
spotkali się zawodnicy i kibice. Trasa tria-
thlonu dla dorosłych liczyła 400 m pły-
wania, 16 km jazdy na rowerze i 2,5 km 
biegu – na mecie zameldowało się 27 
zawodników w wieku od 16-30 lat oraz 
jeden weteran i 2 kobiety. Dla dzieci i 
młodzieży przygotowano tzw. Aquathlon 
– tylko pływanie (250 m) i bieg (800 
m) – startowało 5 zawodników w wieku 
10-15 lat, dla dzieci w wieku do 15 lat 
zorganizowano biegi na 50 m, 200 m i 500 
m. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych 
była bezpłatna nauka jazdy na nartach 
wodnych oraz możliwość przepłynięcia 
motorówką i na dmuchanym bananie. Ale 
to nie wszystko – imprezami towarzyszą-
cymi były „nocne turnieje” piłki nożnej, 
siatkówki oraz tenisa ziemnego, w tym 
ostatnim padł rekord obiektu – startowało 
17 tenisistów. Nocne – bo turnieje odby-
wały się od 21.30 do białego rana. A że 

był to świetny pomysł niech świadczy fre-
kwencja – w nocnych grach uczestniczyło 
ok. 150 osób. Spodobał się on także kibi-
com – zawodników dopingowali przyja-
ciele i rodziny. Miejscowy OSiR już dawno 
nie widział w tak dużej ilości sportowców i 
kibiców. Nad przebiegiem imprezy czuwali 
i wszystkiego doglądali prezes klubu UKS 
Batory Beata Repucho oraz dyr. OSiR 
Piotr Rygasiewicz. Gościem specjalnym 
był wicemistrz świata juniorów w boksie z 
2012 roku Paweł Wierzbicki oraz marsza-
łek woj. podlaskiego Mieczysław Baszko. 
Partnerami organizatora byli: Burmistrz 
Sokółki, OSiR, KPP w Sokółce, SKK 
„Sokół” w Sokółce i Urząd Marszałkowski.

UKS „Batory” Sokółka,  
woj. podlaskie 

Triathlon Sokólski

11.

WMLKS „Nadodrze” Powodowo, woj. wielkopolskie 

Poprzez sport do pięknej sylwetki i zdrowego ciała

12.

PKS „Olimpijczyk” Gilowice,  
woj. śląskie 

„Od wschodu do zachodu słońca”

13.
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„Prątnica Cup” to rywalizacja rad sołec-
kich. Festyn odbył się 23 sierpnia na boisku 
sportowym przy ZS w Prątnicy. Współ or-
ga nizatorami byli: Gminne Zrze szenie LZS 
w Lubawie, TKKF LZS w Lu ba wie, UG w 
Lubawie, SORIL Lubawa, ZS w Prątnicy, 
jed nostki OSP oraz koła LZS z terenu gminy 
Lubawa – większość z nich wniosła do pro-
jektu pracę wolontariuszy. 

W rywalizacji wzięło udział 10 rad z 
gminy Lubawa. Rywalizowali w następują-
cych konkurencjach – skoki przez skakankę, 
rzut lotką do tarczy, konkurencja rodzinna, 
drużynowy dwubój, wyciskanie odważnika 
16,5 kg, bieg na nartach, turniej piłki noż-
nej drużyn 6-osobowych, przeciąganie liny 
dzieci. Turniej wygrała drużyna gospodarzy.

W czasie trwania turnieju druhowie z 
OSP i członkowie Rady Sołeckiej z Prątnicy 
wydawali ciepły posiłek i napoje. 

Organizatorów wsparło również kilku 
sponsorów – miejscowe firmy.

Były też zawody dla rodzin, grano m.in. 
w tenisa i koszykówkę. Odbyły się turnie-
je: piłki nożnej osób niepełnosprawnych i 
trampkarzy, piłki ręcznej open i gimnazjali-
stek, tenisa stołowego weteranów. Drugiego 
dnia imprezy jedną z atrakcji był trening 
na skoczni i spotkanie z Piotrem Żyłą 
oraz wychowankami klubu Anią i Pawłem 
Twardosz – mistrzami Polski juniorów w 
skokach i kombinacji norweskiej.

O programie zawodów informowało radio 
ESKA, były relacje „na żywo” z niektórych 
imprez. Wręczono 200 medali, 51 statuetek 

i pucharów, 250 dyplomów. Przy impre-
zie pracowało 40 wolontariuszy, a uczestni-
ków było 1154. Współorganizatorami byli 

m.in: Urząd Gminy w Gilowicach, GOK, 
WZT, Zespół Szkół, Przedszkole Publiczne, 
Podbeskidzka Piłka Nożna.

Na koniec odpowiedź na pytanie – co 
dla siebie zrobili uczestnicy pierwszej mini-
olimpiady? Rozegrano mecz piłki nożnej 
„Przeżyjmy to jeszcze raz”, czyli spotkanie 
weteranów LZS Beskid Gilowice, który swój 
pierwszy mecz rozegrał 1 maja 1964 roku. 
Z tamtej drużyny na boisko w 2015 roku 
wbiegło 4 piłkarzy – Henryk Pasko, Leszek 
Pasko, Bronisław Nida i Czesław Wąsek.

Nasza społeczność udowodniła, że wystar-
czą dobre chęci, sprawna organizacja, wła-
ściwa komunikacja interpersonalna, szczypta 
dobrego humoru i ciepłe promienie słońca, 
aby zdrowo i sportowo się bawić – napisali w 
sprawozdaniu.

Koordynatorem Hartowiady, która odbyła 
się 7 czerwca był Zenon Laskowski, przy 
realizacji projektu pracowało 59 wolonta-
riuszy, którzy przepracowali 259 godzin. 
Współorganizatorami byli: UKS „Szuwarek” 
w Hartowcu, SP im. Marii Konopnickiej, 
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła 
II, Starostwo w Działdowie, Urząd Gminy 
Rybno, OSiR Rybno, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. A liczba sojuszników wyniosła 13.

Organizatorzy chcieli, by festyn miał 
bogaty program i angażował jak najwięcej 
osób. Nauczycielka wychowania fizycznego 
postanowiła dla przyciągnięcia rodziców 
dzieci, które nie zechcą startować w potycz-
kach sportowych, stworzyć grupy tanecz-
ne. Przez długie tygodnie dzieci z różnych 
klas uczyły się różnych tańców, które póź-
niej zaprezentowały ma festynie. Po raz 
pierwszy mieszkańcy mogli zobaczyć co to 
jest Zumba, do której zachęcała instruk-
torka-wolontariuszka Patrycja Górzyńska. 
Rytmy muzyki i dar przekonywania prowa-

dzącej, sprawiły że w tany ruszyły nawet te 
osoby, po których się tego nie spodziewano. 
Wszystkie te wyczyny taneczne przy pomo-
cy drona sfilmował wolontariusz Krzysztof 
Krajewski.

Ciekawym pomysłem był rodzinny bieg 
na orientację z licznymi zadaniami o tajem-
niczych nazwach – Stonoga, Archimedes, 
Tangram, Budujemy wieżę.

W każdym środowisku znajdują się osoby 
niepełnosprawne – ich też zaproszono na 
festyn. Zabawy i konkurencje przygoto-
wała dla nich szkolna pedagog Katarzyna 
Markowska. Wśród nich był Mateusz 
Konicz, który przybył z tatą – podczas festy-
nu zbierano pieniądze na jego nowy wózek 
inwalidzki i się udało. W czasie Hartowiady 
zaprezentowano dwa filmy, jeden z nich 
Stop zwolnieniom z wf stworzyły uczennice 
III klasy gimnazjum i nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Czego tam jeszcze nie 
było? Drużynowy Rodzinny Turniej Tenisa 
Stołowego, mecz piłki siatkowej, turniej 
rugby, przedszkolaki biegały z worecz-
kiem na głowie, przeciskały się przez tunel 
dżdżownicy, uczniowie z klas I-III ścigali 
się na nartach i szczudłach. Był także mecz 
piłki nożnej pomiędzy ministrantami para-
fii w Hartowcu, a członkami Młodzieżowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na każdym kroku widać było wielopoko-
leniowość festynu – uczennice gimnazjum, 
ich mamy i babcie przygotowały i serwowały 
pyszne potrawy, rozdawały ulotki, kalenda-
rze, towarzyszyła im najstarsza uczestnicz-
ka festynu 91-letnia mieszkanka Hartowic. 
Gwiazdą festynu była Marta Lipka, kickbo-
xerka CSW Champion Lubawa, która w spe-
cjalnym występie pokazała swoje umiejęt-
ności. W projekcie uczestniczyły 554 osoby.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Hartowiec,  
woj. warmińsko-mazurskie

Hartowiada 2015 – Razem zdrowo i sportowo

14.

LUKS „Prątniczanka” w Prątnicy,  
woj. warmińsko-mazurskie

Prątnica Cup

15.

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015

Radość, emocje, wspólna zabawa sportowa
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Dzień Sportu i Rodziny, który odbył się 
13 czerwca na kompleksie Orlik w Mako-
wie miał swoje hasło a brzmiało on – Jestem 
FIT! Chcę żyć zdrowo, na sportowo. Dużego 
wsparcia udzieliła organizatorom Gmina 
Maków, bezpośrednio w organizację zaanga-
żowanych było jej 7 pracowników – na zasa-
dzie wolontariatu. Urząd zakupił też nagrody 
i medale. Współorganizatorami byli: SP z 
Makowa i Gimnazjum św. Wojciecha. Spon-
sorzy to firmy: Avon, Veka, Marcin Laska i 
Centrum Patryk Kołosowski. 

Hitem festynu był pokaz akrobacji rowero-
wych, w wykonaniu Piotra Bielaka, który od 
16 lat trenuje akrobatykę – „robił z rowerem 
cuda” zapraszał uczestników do udziału w 
swoich „rowerowych szaleństwach”.

„Menu imprezy było bogate”. Najmłodsi 
brali udział w rozgrywkach piłkarskich – ro-
dzice i dziadkowie gorąco ich dopingowali. 
Swój turniej mieli też uczniowie klas IV-VI 

– zmierzyły się dwie drużyny żeńskie i 3 mę-
skie. Rozegrano turniej rzutowy: rzut piłecz-
ką palantową do wiadra, piłką ręczną przez 
obręcz hula hop, rzut obręczą hula hop na 
tyczkę, spacer farmera – m.in. toczenie opo-
ny, przewożenie worka z piachem na sankach, 
belek siana na taczkach, przenoszenie piłek 
lekarskich z obręczy hula hop w obręcz hula 
hop – to były zawody dla dzieci, więc sprzęt 
miał odpowiednie do ich wieku wymiary i 
wagę – znalazło się 10 śmiałków do tej mor-
derczej konkurencji. W innych konkurencja 
należało laskami gimnastycznymi włożyć 
woreczki do wiadra, trafić w cel namalowany 
na prześcieradle. Rzutu kaloszem nie trzeba 
opisywać, natomiast kolejny punkt programu 
koniecznie, bo jak twierdzą organizatorzy to 
nowość wymyślona przez nich. Potrzebne są 
obręcze hula hop obszyte materiałem (hulaj-
ki) i piłeczka tenisowa – dwie drużyny roz-
dziela siatka tenisowa (na wysokości 1,5 m). 
Zawodnik rozpoczynający, środkowy – grają 
trzy osoby – umieszcza piłeczkę na swojej ob-
ręczy, wykonuje podrzut i odbija piłeczkę na 
boisko przeciwnika. Były jeszcze dwuosobo-
we narty, wyścig rowerowy – dla utrudnienia 
rowerzysta jedzie z wiadrem wody między 
pachołkami, zostawia go na stoliku, przejeż-
dża przez równoważnię i wraca na metę. Bra-
wo za pomysłowe konkurencje.

Na festynie wyświetlano filmy edukacyjne 
dotyczące zdrowej żywności, zdrowego od-
żywiania się i sportu. W rozgrywkach wzięło 
udział 150 dzieci, w sumie bawiło się „spor-
towo” ponad 200 osób.

Wszyscy mogą maszerować z kijkami – 
to hasło przyświecało Otwartym Mis trzos-
twom Miasta i Gminy Sztum oraz Powiatu 
Sztumskiego w Nordic Walking. Zawody 
odbyły się 5 września na Plaży Miejskiej 
w Sztumie. Współorganizatorami imprezy 
byli: Pomorskie Zrzeszenie LZS, Sztumskie 
Centrum Kultury i Sztumska Agencja Roz-
rywkowa – Burczyk Estrada oraz Polska 
Fe de racja Nordic Walking. Wolontariuszami 
byli uczniowie ZSZ w Barlewiczkach.

Organizatorów wsparli finansowo – MiG 
Sztum, Powiat Sztumski, Urząd Mar szał-
kow ski Woj. Pomorskiego i Po mor skie 
Zrze szenie LZS oraz sponsorzy. Na miejscu 
za wo dów była wypożyczalnia sprzętu, bez-
płatny instruktaż, rozgrzewka. Dzięki temu 
na udział w zawodach mógł się zdecydować 
nawet ten, kto nigdy jeszcze nie chodził z 
kij kami. 

Marsze rozegrano na dwóch dystansach 
5 i 10 km w 40 kategoriach wiekowych – od 
dzieci po emerytów. Najliczniej reprezen-
towana rodzina to pp. Langmesserowie ze 
wsi Kołoząb – 8 osób, która zdobyła łącznie 
14 pucharów! Najstarszym uczestnikiem był 
prawie 80 letni mieszkaniec Australii, prze-
bywający z wizytą u swoich dzieci. Najstarszą 
kobietą – 70 letnia mieszkanka Sztumu.

W zawodach wzięło udział 230 osób. 

Jak siły połączy lokalna władza i miejscowi 
działacze to impreza zawsze będzie udana. Z 
tego przepisu skorzystali też organizatorzy 
Rodzinnego Festiwalu Sportowego, który od-
był się 31 maja, w Raciechowicach. Wsparcia 
finansowego i organizacyjnego udzieliła 
Gmina Raciechowice i podległe jej jednost-
ki szkolne a resztę zrobili działacze klubu i 
wolontariusze organizacji pozarządowych 
– Stowarzyszenie Raciechowice 2005, UKS 
Orły, UKS Sokoły, samorząd uczniowski i 
klub wolontariacki „Przyjaciel to skarb” z ZS 
nr 1. UKS-y odpowiedzialne były za organi-
zację konkurencji sportowo-rekreacyjnych, 
obsadę sędziowską oraz sporządzanie ko-

munikatów, użyczyły także sprzętu. Patronat 
honorowy sprawowali wójt Marek Gabzdyl, 
poseł Joanna Bobowska i prezes UKS Orły 
Lucyna Motyka.

Na pierwszą część imprezy składał się bieg 
uliczny na 1000 m – wzięło w nim udział 
90 osób. Wraz z amatorami pobiegł „zawo-
dowiec” – Adam Czerwiński, wielokrotny 
medalista MP w biegach średnich i długich 

a także Bożena Chrast, reprezentantka woj. 
małopolskiego w sprincie i siedmioboju. 

Drugą częścią imprezy był piknik zorga-
nizowany na placu sportowym przy ZS nr 1 
w Raciechowicach. Na uczestników czekały 
atrakcje sportowe, pokazy ratownicze, no-
winki techniczne i loteria. Odbyły się: turniej 
siatkówki, wyścig drużyn, przeciąganie liny, 
wyścigi z balonami, skok w dal i wiele innych. 
Był pokaz futbolu amerykańskiego w wyko-
nani zawodników Bryl Hihglanders Beskidy, 
a po nim mecz tej drużyny z mieszkańcami 
Raciechowic – emocje sięgały zenitu, bo 
to przecież ostry sport kontaktowy. Swoje 
umiejętności na scenie mógł zaprezentować 
każdy chętny i odważny – były tańce, śpie-
wy i pokazy akrobatyczne. Były też stoiska ze 
zdrową żywnością, rękodziełem, dmuchane 
zjeżdżalnie, fotobutka i malowanie twarzy. 
W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób.

UKS Maków, woj. łódzkie

Jestem FIT

16.

LKS „Grodzisko” Raciechowice, 
woj. małopolskie 

Rodzinny Festiwal Sportowy

17.

LKS „Zantyr” Sztum,  
woj. pomorskie 

Pokochać kijki

18.
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Impreza pod hasłem „Rywalizuj szlachet-
nie, baw się bezpiecznie” odbyła się w dniach 
16-17 września. Współorganizatorami pro-
jektu byli m.in: Urząd Gminy w Lipinkach, 
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, GCK w 
Lipinkach, Diecezjalny Ośrodek Profilaktyki 
i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach, 
SP w Lipinkach i lokalne UKS-y.

Pierwszego dnia odbył się pokaz taneczny 
dziewcząt z SP w Lipinkach przygotowa-
ny przez nauczycieli wf. Następnie wójt 

gminy Lipinki Czesław Rakoczy otworzył 
zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i młodzie-
ży starszej, w których udział wzięło 308 
zawodników z dwóch województw – mało-
polskiego i podkarpackiego. Gośćmi tych 
zawodów byli: Marcin Andrzej Nowak, 
lekkoatleta, olimpijczyk z Sydney i Pekinu, 
Paulina Buziak, chodziarka, olimpijka z 
Londynu, Matylda Kowal, biegaczka, olim-
pijka z Londynu oraz trener ULKS Lipinki 
Tomasz Świerzowski. Ten dzień zakończył 
marsz nordic walking na trasie 5 km.

Następny rozpoczął się od prelekcji doty-
czącej problemów alkoholowych i używania 
środków dopingujących. Później przeprowa-

dzono szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej. Następnie odbyły się zawody 
strzeleckie, turniej szachowy i rodzinny tur-
niej tenisa stołowego. Imprezę zakończyły 
zmagania na siłowni zewnętrznej. 

W sumie w imprezie wzięło udział 882 
osoby.

Wojewódzkie Rodzinne Rozgrywki Spor-
towe LZS Mazowsze 2015 pod hasłem 
Wypoczywaj na sportowo, będziesz żyć dłu-
go i zdrowo odbyły się 19 września na 
Or li ku w miejscowości Rusiec. Honorowy 
patronat sprawował Wójt Gminy Nadarzyn. 
Partnerami byli nauczyciele z SP im. św. 
Stanisława Kostki w Kostowcu oraz kilku 
spon sorów.

Organizatorzy zaproponowali uczestni-
kom następujące bloki – sportowy, rekre-
acyjny, taneczny, pierwszej pomocy, kuli-
narny, plastyczny, kącik seniora i zakątek 
ma lucha.

Przybywających na imprezę „na progu” 
Orlika witali Teresa Dąbrowska, nauczy-
cielka z Kostowca i prezes Orła Zbigniew 
Witold Siwiec. Rozpoczęto turniejem piłki 
nożnej chłopców, potem był turniej siatków-

ki, następnie turniej piłki nożnej mężczyzn. 
W bloku rekreacyjnym było 10 konkuren-
cji, m.in.: trick board, strzały na bramkę z 
utrudnieniem – na bramkę nałożono narzu-
tę ozdobioną rysunkiem goryla, chód na 
szczudłach, przeciąganie liny. W sumie w 
bloku rekreacyjnym startowało 541 osób.

Wszyscy walczyli z dużym zaangażowanie 
– nie obyło się bez drobnych otarć, wtedy 
do akcji wkraczało koło „Mały ratownik” 
pod czujnym okiem pielęgniarki Agnieszki 
Mirowskiej. Instruktorka, nauczycielka SP 
w Kostowcu, w przerwie zawodów, z grupą 
16 osób prowadziła pokaz Zumby. 

Blok pierwszej pomocy realizowali 
strażacy z OSP oraz Dorota i Krzysztof 
Śmigielscy, instruktorzy medyczni z euro-
pejskimi certyfikatami, w asyście własnych 
dzieci Julki i Małgosi, małych ratowników. 

Organizatorzy wychodząc naprze-
ciw nowym wytycznym MEN, w trosce o 
zdrowie przygotowali warzywno-owocowy 
poczęstunek. Stół biesiadny przypominał 
stragan targowy (uczestnicy zakupili pod-
czas imprezy 180 kg różnych zdrowych 
specjałów). Mała witaminowa gastronomia 
okazała się strzałem w „10”. 

Zadbano także o to, by udział seniorów w 
imprezie nie ograniczał się do roli opiekuń-
czo-wychowawczej. Przygotowano dla nich 
kącik, w którym były karty do gry, szachy, 
warcaby. Seniorzy, pod wodzą Tadeusza 
Górniewskiego, wieloletniego działacza 
klubu, szybko sami się zorganizowali i prze-
prowadzili turnieje w szachy i warcaby. 

W sumie w imprezie wzięło udział ok. 
1000 osób.

Sportowy Turniej Rodzinny odbyła się 31 
maja w Parku Łazienki przy Jeziorze Średz-
kim, zorganizowano go po raz trzeci. Ale w 
tym roku był wyjątkowy – dopisali kibice i 
uczestnicy, a to zasługa tego, że został włą-
czony w ramy Średzkich Sej mi ków Kultury. 
Pomysłodawcą turnieju jest instruktorka 
lekkiej atletyki z UKS Or kan Agnieszka 
Ci cho wlas, wielokrotna medalistka mis-
trzostw Polski w skoku w dal. Zawody 
wspie  rał swoim nazwiskiem, dwukrotny 

olim pij czyk tego klub Rafał Wieruszewski, 
startujący w sztafecie 4x400. 

W turnieju startują rodziny, w tym roku 
było ich 16. A konkurencje to – rzuty lotką, 
skok w dal z miejsca i tor przeszkód. W 
czasie liczenia przez komisję sędziowską 

punktów odbywają się konkurencje indywi-
dualne takie jak: kręcenie hula hop na czas, 
skoki przez skakankę, rzuty lotką, wyścigi 
w workach, przeciąganie liny itp. Dzięki 
wsparciu samorządu uczestnicy otrzymują 
medale, puchary, koszulki z logo turnie-
ju. Najmłodszy uczestnik zawodów miał 6 
lat, najstarszy ok. 60. W rolę sędziów oraz 
wolontariuszy wcieli się znani zawodnicy 
Orkana – sprinter Wojciech Kaczor, Marcin 
Senk (przeprowadzał rozgrzewkę dla uczest-
ników) oraz uczestniczki MP w chodzie 
sportowym Marietta Pankowska i Kornelia 
Zielińska. Aktywną zabawę zakończyła lote-
ria fantowa. Koszt turnieju to tylko 1200 zł!

LKS „Orzeł” Nadarzyn,  
woj. mazowieckie 

Wypoczywaj na sportowo...

19.

UKS „Orkan” Środa Wlkp.,  
woj. wielkopolskie 

Sportowy Turniej Rodzinny

20.

ULKS Lipinki, woj. małopolskie 

Rywalizuj szlachetnie...

W

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015

Radość, emocje, wspólna zabawa sportowa
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VIII Międzynarodowy Kołczyński Bieg Olimpijski odbył się 9 maja 
2015 na boisku szkolnym przy SP w Kołczynie. Honorowy patronat 
sprawował prezes PKOl Andrzej Kraśnicki. Współorganizatorami 
byli Zespół Edukacyjny w Kołczynie i Gmina Krzeszyce.

Bieg miał olimpijską oprawę. Ceremoniał przygotowali i prze-
prowadzili uczniowie i przedszkolaki. Załopotała flaga olimpijska, 
zapłonął znicz, w górę wzbiły się gołębie, odczytano apel olimpijski, 
a całość dopełnił taniec starożytnych Greczynek. Byli też olimpij-
czycy – Maciej Lepiatko, mistrz paraolimpijski w skoku wzwyż 
i Tomasz Błatkiewicz, mistrz paraolimpijski w pchnięciu kulą i 
rzucie dyskiem. 

Przygotowanie półhektarowego terenu do imprezy wyzwoliło 
potencjał lokalnej społeczności – wspólnie pracowali uczniowie, 
nauczyciele i mieszkańcy. W tym biegu nie ma podziału na kate-
gorie wiekowe ani klasyfikacji. Każdy kto pokonał dystans 5 km 
był zwycięzcą. Bieg ukończyło 839 osób – dzieci, młodzież, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, tatusiowe z dzieckiem 
na barana. Najstarszą uczestniczką biegu była 79-letnia Teodora 
Janicka. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano 10 rowerów. 
Łezka w oku zakręciła się wielu osobom, kiedy Maria Kaczkowska-
Gajda, która wylosował jeden z nich, zrezygnowała i poprosiła o 
powtórzenie losowania mówiąc – ktoś inny pewnie o nim marzy. 
Biegowi towarzyszyło wiele imprez dodatkowych, w tym festyn, na 
którym bawiło się ponad 1100 osób.

Sportowy Dzień Dziecka pod hasłem „Ruch to zdrowie – każde 
dziecko ci powie” odbył się 31 maja na Orliku oraz na boiskach 
Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach. Wsparcia finansowe-
go udzieliła Gmina Stoczek Łukowski a sponsorami byli – Lokalna 
Grupa Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”, Warta S.A., PZU 
S.A. oraz Akros sp. z o.o. Najpierw wręczono stypendia sportowe, 
a potem zaczęła się zabawa. W programie był: turniej piłki noż-
nej, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego rajd rowerowy, zabawy 
i gry zręcznościowe (podbijanie piłeczki tenisowej, chodzenie na 
szczudłach, toczenie kul, tor przeszkód, przeciąganie liny, chód na 
nartach i żonglerka piłką) – taki zestaw konkurencji zaproponowali 
sami uczniowie. 

Przy organizacji imprezy pomagały inne instytucje i organiza-
cje. I tak pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzili 

festyn, nauczyciele organi-
zowali turnieje i konkuren-
cje, OSP Jedlanka i Stara 
Róża zabezpieczała imprezę, 
Krzysztof Błażejczyk przy-
gotował mini koncert coun-
try. Na zakończenie wystąpił 
zespół disco polo VERDIS. 
W imprezie wzięło udział 
500 uczestników.

Borkowski Rodzinny Festyn Rekreacyjno-Sportowy odbył się 
23 maja na boisku w Borku. Współorganizatorami byli: Lubuskie 

Zrzeszenie LZS w Gorzowie Wlkp., Urząd Gminy Deszczno, Rada 
Gminy Deszczno, Rada Sołecka w Borku. Festyn zorganizowano 
dla mieszkańców Borkowa, gminy Deszczno i gmin ościennych. 
To impreza cykliczna, jedna z nielicznych o charakterze rodzinnym 
w rejonie. Gośćmi festynu byli motocrossowcy z Automobilklubu 
z Gorzowa oraz motocykliści z klubu Village Riders z Nowin 
Wielkich i miejscowy quadowiec. Ich „maszynerie” wzbudzały 
podziw.

W zawodach sportowych star-
towały rodziny, w składzie od 3 do 
6 osób (w tym koniecznie jedna 
kobieta), które zmierzyły się w 
10 konkurencjach. Startowało 38 
ekip. Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna Tkaczyków.

Konkurencje dla dzieci pro-
wadzili ich starsi koledzy, w ten sposób nabierali wprawy w ich 
organizowaniu i sędziowaniu. Startowało 48 dzieci. Rywalizowali w 
wędkowaniu, strzałach na bramkę, rzutach piłeczkami do kosza, do 
tarczy, rzutach ringo na palik, strzelali z łuku i strącali kręgle.

Na festynie były władze gminy wraz z rodzinami. W imprezie 
wzięło udział ponad 200 osób z 8 miejscowości. Festyn w ramach 
wolontariatu obsługiwało 25 osób. Dziękując organizatorom wójt 
gminy Deszczno Paweł Tymszan zapewniał, że „ta piękna impreza 
odbędzie się za rok”.

U stóp namysłowskiego ratusza 14 czerwca zorganizowano 
festyn, na którym królowały zapasy. Starsi członkowie klubu LKS 
„Orzeł” Namysłów odnoszą sukcesy na matach krajowych i zagra-
nicznych. Ale tym razem swoje umiejętności postanowili pokazać 
najmłodsi zapaśnicy. Do organizacji festynu przyczynili się rodzice 
i wolontariusze współpracujący z klubem. 

Festyn rozpoczął przemarszem zawodników w strojach zapaśni-
czych spod siedziby klubu na rynek. Pierwszym punktem progra-
mu był pokaz zapaśniczy, który prowadził Marcin Marcinkiewicz, 
trener kadry narodowej juniorek – zaprezentowano trening, który 
zawierał elementy akrobatycz-
ne, techniczne i walki zapaśnicze. 
Następnie rozpoczął się turniej mini 
zapasów najmłodszych „Orłów”. 
Dodatkową nagrodą były lody 
ufundowane przez Nestle Polska, 
ciasta upieczone przez mamy i sło-
dycze.

Kolejny turniej „O złotą szarfę Namysłowa” miał charakter otwar-
ty – mógł wystartować każdy. Zgłosiło się ponad 50 osób. Do finału 
dotarło dwóch zapaśników-amatorów p. Arkadiusz Kacprzak i p. 
Mariusz Jaskółowski, walka zakończyła się remisem, więc o wygra-
nej zadecydowała publiczność. Złotą szarfę zdobył ten pierwszy. 
Współorganizatorami i sponsorami festynu byli m.in.: Burmistrz 
Namysłowa, Dyrektor Namysłowskiego Domu Kultury, Opolski 
Związek Zapaśniczy, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, Bank 
Spółdzielczy w Namysłowie, Nestle Polska.

MLUKS „Postomia” Sulęcin – Kołczyn, woj. lubuskie

Rodzinny Festiwal Sportowy

W

ULKS „Center Bit” w Starych Kobiałkach, woj. lubelskie 

Sportowy dzień Dziecka

W

Stowarzyszenie „Zacisze Borkowskie”, woj. lubuskie 

Rodzina, ach rodzina...

W

LUKS „Orły” Namysłów, woj. opolskie 

Zapasy przed ratuszem

W
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II Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny odbył się 30 maja na 
stadionie piłkarskim KS „Orzeł” Goleszyn. Współorganizatorami 
byli: Rada Rodziców, OSP, parafia, UKS Serw w Sierpcu, PZ LZS 
w Sierpcu, sołtysi i radni. Partnerami: LKS Orzeł Goleszyn, Urząd 
Gminy i Starostwo w Sierpcu. Prywatni sponsorzy ufundowali 
rower na loterię oraz inne upominki. O oprawę muzyczną zadbał 
nauczyciel muzyki Robert Lipka. Pokaz ratownictwa medyczne-
go prze prowadzili członkowie Fun dacji „A-Dam siebie”. Festyn 
rozpoczęła Zumba. Potem 
odbyły się konkurencje spor-
towo-rekreacyjne – biegi w 
workach, rzuty woreczkiem, 
ringo, strzały na bramkę, 
rzuty do kosza, skakanka 
rodzinna. kręgle, hula hop, 
przeciąganie liny. Hitem oka-
zały się mecze piłki nożnej – 
mamy kontra córki i ojcowie kontra synowie. Dla najmłodszych 
było malowanie twarzy i zaplatanie włosów w warkoczyki. Rodzice 
przygotowali ciasta, świeże soki, grill. Na festynie bawiło się ok. 400 
osób, głównie mieszkańcy okolicznych wiosek oraz Sierpca.

Powiatowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny LZS „Bądź aktyny” 
odbył się w dniach 4-6 września w Gminnym Centrum Edukacji 
i Rekreacji w Trzebieży. Jak przystało na klub turystyczny w 
programie turystyki było sporo, a rekreacji fizyczne... tyle samo. 
Współorganizatorami imprezy byli: Zachodniopomorskie Z LZS, 
PZ LZS w Policach, Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej, Nadleśnictwo 
Trzebież i TKKF Ognisko „Tonus” Szczecin. 

Pierwszym elementem festynu było 
zwiedzanie Zintegrowanego Szlaku 
Turystycznego Powiatu Polickiego a 
następnie nordic walking nad Zalewem 
Szczecińskim. Drugim elementem był 
sportowo-rekreacyjny piknik. Najpierw 
odbył się turniej wesołych gier i zabaw 
– wielobój sprawnościowy, rzut lotką 
do balonów, rzut woreczkiem do celu, 

rzut kołem na palik, strzał z procy do celu, strzelanie z wiatrówki, 
nordic walking – marsz na czas z oceną chodzenia. Dla dzieci zor-
ganizowano konkurs plastyczny pt. „Las bliżej nas” oraz Szukanie 
Skarbów (w różnych miejscach na terenie Centrum umieszczone 
maskotki i trzeba było je odnaleźć).

Po tych sportowych wyczynach wszyscy udali się jeszcze na rajd 
pieszy z przewodniczką po okolicy. Festyn zakończyła zabawa 
taneczna (gubimy kalorie). Uczestnicy nawet czas wolny spędzali 
aktywnie – grali paletkami, łowili ryby, spacerowali po okolicy.

Wsparcia finansowego udzieliło Starostwo w Policach, Urzędy 
Gminy Dobra, Police, Kołbaskowo oraz sponsorzy.

Impreza sportowo-rekreacyjna 
pod hasłem „Aktywność w każdym 
wieku receptą na zdrowie” odbyła 
się 15 sierpnia. Na boiskach Orlik 
w Jaślanach i Tuszowie Narodowym 
odbyły się turnieje piłki nożnej, piłki 
siatkowej, rzuty do kosza i konku-
rencje biegowe. Osoby i drużyny, 
które brały udział w tych rozgryw-
kach zorganizowały się spontanicznie. Pozostałe konkurencje roze-
grano na boisku LKS Babicha, a było ich około 20, m.in. podnosze-
nie odważnika, przeciąganie liny, wyścig kelnerów, rzuty woreczka-
mi, piłeczką tenisową, kometka, cięcie bala piłą, bieg w workach. 
Dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny. Odbyły 
się pokazy skoków spadochronowych, pokaz gaszenia ognia sikaw-
ką konną z 1937 roku, a obsługujący ją strażacy mieli więcej niż 55 
lat (najstarszy 73). Odbyły się też pokazy gimnastyczne.

Wsparcia organizacyjnego udzieliło Gminne Zrzeszenie LZS w 
Tuszowie Narodowym i PZ LZS w Mielcu. GOSiR w Grochowem 
przygotował nagłośnienie i spikerkę, jego instruktorzy prowadzili 
konkursy i zabawy. Gościem festynu był Rafał Sikora, uczestnik 
olimpiady w Londynie w chodzie sportowym. Byli też piłkarze z 
okolicznych klubów, którzy w latach świetności grywali w Stali 
Mielec (Edward Tyburski, Krzysztof Rzeźny).

Organizatorów finansowo wsparło wielu darczyńców – osoby 
indywidualne i firmy. W sumie czynny udział w zawodach wzięło 
1237 osób, a miejsca realizacji projektu odwiedziło ponad 2000.

Pod takim hasłem 22 sierpnia odbył się II Turniej Sołectw Gminy 
i Miasta Koziegłowy. A było o co walczyć – burmistrz Jacek Ślęczka 
trzymał w ręku czeki dla najlepszych drużyn, które „załapią się” na 
podium o niebagatelnej wartości – 15, 10 i 5 tysięcy złotych.

Do rozgrywki przystąpiło 16 sołectw na 26 istniejących w gminie. 
Każda ekipa wystawiła do rywalizacji 7-osobową drużynę – w jej 
składzie musiały być dwie kobiety i 
3 mężczyzn powyżej 18 roku życia, 
oraz dwoje dzieci w wieku od 8 do 
12 lat. Rywalizowano w 10 konku-
rencjach, m.in: nitkę na igłę nawle-
kali mężczyźni i to rękawicach robo-
czych, panie były noszone na barana, 
oddzielano groch od fasoli z zawią-
zanymi oczami. W teście wiedzy o 
gminie startowały dzieci. Wszystkich uczestników imprezy było ok. 
500. Gośćmi turnieju byli Dariusz Flak, złoty medalista paraolim-
piady w Pekinie i Kamil Gradek, kolarz, wielokrotny mistrz Polski. 
Partnerem organizacyjnym był Urząd Miasta i Gminy Koziegłowy. 
Trzy pierwsze miejsca w turnieju zajęli: drużyna Gliniana Góra/
Brzeziny, Postęp i Wojsławice. 

LKT-S „Podróżnicy” Mierzyn,  
woj. zachodniopomorskie 

Sportowi turyści w trzebieskich lasach

W

LUKS „Trops” Goleszyn, woj. mazowieckie 

Rywalizować i bawić się rodzinnie

W

LKS Babicha, woj. podkarpackie

Aktywność – recepta na zdrowie

W

M-GLKS „Błękitni” Koziegłowy, woj. śląskie

Jak dobrze mieć sąsiada

W
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UKS Laskowice od początku swego 
istnienia zajmuje się promocją tenisa 
stołowego wśród dzieci i młodzieży. 
W 2000 roku zorganizowali pierwsze 
zawody tenisowe pod nazwą „Nadzieje 
olimpijskie”. Inspiracją była olimpiada 
w Sydney oraz Igrzyska Olimpijskie 
Sportowców Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

30 maja odbyła się 21 edycja tych zawodów. Samorząd gminy 
Jeżewo wsparł ją organizacyjnie i finansowo. Udało się pozyskać 
jeszcze kilkunastu sponsorów, m.in.: Starostwo Powia to we, BS w 
Jeżewie, Sołectwo w Las ko wi cach, Julmar. Kujawsko-Pomorskie 
Zrzeszenie LZS w Toruniu za ku piło medale. W turnieju, w 10 
kategoriach wiekowych startowało 228 zawodniczek i zawodników 
– najbardziej uzdolnieni trafią pod opiekę trenerów klubowych. 

Piknik odbył się 22 maja 
na boisku szkolnym i hali 
sportowej przy Gimnazjum 
w Borkowie Kościelnym. 
Współorganizatorem było 
Gimnazjum, a partnera-
mi m.in: Rada Rodziców, 
Rada Powiatowa LZS, Urząd 
Gminy w Sierpcu, OSP w Borkowie K., Rejonowe WOPR w Płocku, 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. 

Piknik rozpoczął pokaz mody ekologicznej przygotowany przez 
„znanych” projektantów – Śmieciowskiego i Segregowskiego (świet-
ny żart). Potem dokonano uroczystego otwarcia siłowni zewnętrz-
nej „Fit Park” przy Gimnazjum. Uczestnicy pikniku szybko zaanek-
towali urządzenia. Następnie odbył się turniej ringo dla młodzieży 
gimnazjalnej i mecz towarzyski dla dorosłych oraz osób 50+. W 
turnieju piłkarskim wystartowało 8 drużyn... żeńskich. Do konkur-
su przeciągania liny stanęły oddzielnie dzieci, młodzież i dorośli. 
Indywidualne konkurencje sprawnościowe, które zaproponowano 
uczestnikom to – rzut ringo do celu, rzut piłką do kosza, wyścigi w 
workach i strzelanie z łuku. Było też malowanie twarzy, wata cukro-
wa, popcorn i regionalne przysmaki. Szkolny Klub Wolontariatu 
zorganizował loterię eko-zabawek, dochód przeznaczono na pomoc 
dla Kai z Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom.

Strażacy prezentowali swój sprzęt i wóz a ratownicy wodni łódź z 
wyposażeniem i fantoma.

Piknik Rodzinny „Nasz 
stadion” odbył się 5 lipca 
na stadionie w Łańcucie. W 
ramach pikniku organizator 
obchodził 70-lecie działal-
ności sportowo-turystycznej. 
Impreza została zorganizo-
wana przy wsparciu Gminy 
Łańcut i Powiatu Łańcuckiego. Burmistrz Łańcuta sprawował 
patronat honorowy. 

Nie było problemów z frekwencją, bo klub ma długą historię 
i wielu sympatyków. Magnesem był turniej, w którym wystąpiły 
drużyny Resovii Rzeszów i Pogoni Lwów. W pikniku wzięło udział 
534 zawodników i zawodniczek, ale przede wszystkim dopisała 
publiczność – przez 12 godzin trwania imprezy przewinęło się przez 
stadion ponad 5400 osób.

Konkurencje piknikowe podzielona na te przeznaczone dla naj-
młodszych dzieci, m.in.: slalom piłkarski, biegi w workach, skoki 
na trampolinie; dla starszych dzieci i młodzieży m.in.: turniej 
koszykówki trzyosobowej, biegi przełajowe na 2000 m. Jak piszą 
organizatorzy – nawet znudzone zwykle gimnazjalistki stanęły 
do walki w rzutach lotką rywalizując z policjantami z miejscowej 
komendy. Dorośli zmierzyli się w turnieju piłkarskim, streeballu i 
podnoszeniu odważnika. 

Piknik zakończyły koncerty z mocną dawką rock&rolla. Po zmro-
ku z płyty stadionu wzbiło się w niebo 70 białych i niebieskich lam-
pionów, które symbolizowały wspaniały jubileusz klubu – lampiony 
symbolicznie odpalały dzieci w asyście dziadków.

XXV Ogólnopolski Bieg Orłów 
odbył się 3 maja. Jest to największa 
impreza biegowa promująca gminę 
Czarna Dąbrówka. Składa się z 11 bie-
gów – w 10 startują dzieci i młodzież 
ze szkół podstawowych i gimnazjal-
nych, bieg główny to kategoria open. 
W biegach „szkolnych” startowało 312 
zawodników, w biegu głównym 179. W 
marszu nordic walking zmierzyło się 13 osób. Współorganizatorami 
byli m.in.: Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, Urząd Marszałkowski 
Woj. Pomorskiego, Starostwo w Bytowie, Pomorski Zrzeszenie LZS, 
ULKS Talex Borzytuchom, UKS Orzeł Czarna Dąbrówka.

Rajd odbył się 7 lipca 2015 roku. 
Uczestniczyły w nim 3 i 4 osobowe 
zespoły – w sumie 80 osób. Mieli 
do pokonania trasę liczącą 30 km. 
Zadaniem każdego zespołu było zdo-
bycie jak największej ilości punktów 
z wykonania różnych konkursów i 
testów. A dotyczyły turystyki, historii, 
kultury oraz przyrody powiatu włosz-
czowskiego. W ciekawy sposób rozwiązano problem rodziców 
małych dzieci – by się nie nudziły w oczekiwaniu na bliskich, 
przygotowano dla nich na obiektach sportowych Powiatowego 
Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego specjalny program. Dzieciaki 
szukały schowanych skarbów, mogły korzystać z gokartów i hulaj-
nóg. Organizatorów wspierali, fundując nagrody, puchary i medale, 
m.in.: Starostwo Powiatowe i Gmina Włoszczowa, PCK-R, SP im. 
Stefana Czarnieckiego, Dom Kultury w Kurzelowie, Nadleśnictwo 
Włoszczowa, PKS Włoszczowa.

LUKS „LUKS” w Borkowie Kościelnym,  
woj. mazowieckie

Ze sportem i ekologią „za pan brat”

W

ŁKS „Stal” Łańcut, woj. podkarpackie

Nasz stadion

W

UKS Laskowice, woj. kujawsko-pomorskie

Szukamy nadziei olimpijskich

W

Gminne Towarzystwo Sportowe LZS  
w Czarnej Dąbrówce, woj. pomorskie 

XXV Ogólnopolski Bieg Orłów

W

ULKS „Dynamit” Włoszczowa, woj. świętokrzyskie 

Rodzinny rajd rowerowy

W
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Pełna nazwa imprezy brzmiała V Piknik Rodzinny z Elementami 
Sportowymi – Dobrocin 2015. Współorganizatorami pikniku, 
który odbył się 22 sierpnia byli: Stowarzyszenie Dobrocin Wieś 
XXI Wieku, Rada Sołecka Dobrocin, PZ LZS Dzierżoniów. Prawie 
100 kibiców – rodziny, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele – przyszło do 
Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego by zagrzewać do 
walki 20 czteroosobowych drużyn (rodzice, dzieci, dziadkowie) 
rywalizujących w następujących konkurencjach: rzut beretem, 
strzelanie z wiatrówki, rzut lotkami do tarczy, strzały na bram-
kę, rzuty ringo i rzuty frisbee. Prowadzono też punktację indy-
widualną. Uczestnicy otrzymali medale i puchary oraz drobny 
sprzęt AGD. Wsparcia finansowego udzieliła organizatorom Gmina 
Wiejska Dzierżoniów i powiat dzierżoniowski. Prywatny sponsor 
Festa Sport ufundował nagrody dla zwycięzców.

Wojewódzkie Sztafetowe Biegi 
im. Pamięci Narodowej zorganizo-
wano po raz 20. Odbywają się w 
Sztutowie, gdzie od września 1939 
roku do 9 maja 1945 roku istniał 
obóz koncentracyjny KL Stuthof 
założony przez nazistów. Są formą 
oddania hołdu poległym więźniom 
a także formą popularyzacji histo-

rii regionu. Bieg rozstawny sztafet odbył się na stadionie przy ul. 
Obozowej 9 maja a więc w 70 rocznicę wyzwolenia obozu. Wzięło 
w nim udział 20 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
woj. pomorskiego. W sumie 350 osób, w tym 300 w bezpośredniej 
rywalizacji. W kategorii szkół podstawowych wygrała szkoła nr 2 z 
Nowego Dworu Gdańskiego. Wśród szkół gimnazjalnych najlepsze 
było gimnazjum Mikoszowo. 

Pomocy finansowej i organizacyjnej udzielili organizatorowi: 
UM w Nowym Dworze Gdańskim, Urząd Marszałkowski Woj. 
Pomorskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 
Wójt Gminy Sztutowo i Wójt Gminy Stegna oraz sponsorzy i wolon-
tariusze.

Sztafety pamięci

W LKS „Żuławy” Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie 

LKS Dobrocin, woj. dolnośląskie

Piknik rodzinny

W

Finał konkursu na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim 2015
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Za oknami teraz już szaro i buro, 
ostatnie liście spadają z drzew, coraz 
chłodniej. Ale niektórych ogrzewa 

jeszcze wspomnienie wspaniałego gorące-
go lata. To właśnie w okresie letnim nasze 
Zrzeszenie organizuje najwięcej imprez 
sportowo-rekreacyjnych. 

W tym roku m.in. w ramach programu 
„Sport Wszystkich Dzieci” MSiT dofinan-
sowało 15 imprez wojewódzkich, w których 
wzięło udział 5260 uczestników – były to 
igrzyska, festyny, biegi przełajowe i uliczne.

Masowe imprezy sportowe to zachęta do 
systematycznej aktywności fizycznej oraz 
pokazanie, że takie spędzanie czasu wolnego 
może być fajniejsze od siedzenia w domu, 

że na boisku można spotkać prawdziwych 
przyjaciół. Organizacja tych imprez to także 
duże wyzwanie dla organizatorów, bo muszą 
zadbać by te spotkania ze sportem, kulturą 
fizyczną były atrakcyjne, a jednocześnie 
„przemycały” treści edukacyjne i wycho-
wawcze oraz popularyzowały wolontariat 
sportowy, na którym Zrzeszeniu LZS bardzo 
zależy – to wśród tej młodzieży są następcy 
naszych starszych działaczy. 

Wiele z tych imprez odbyło się na kom-
pleksach sportowych typu Orlik 2012. 
Łą czy ło ich wspólne hasło „Lato z LZS”. 

Jedna z takich imprez odbyła się w 
To karni, gmina Chęciny, woj. świętokrzy-
skie. Były to Wojewódzkie Biegi Przełajowe 
zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. A 
areną zmagań był Skansen Muzeum Wsi 
Kieleckiej. 

W imprezie wzięły udział 192 osoby. Po 
zakończeniu biegów dzieci uczestniczyły 
m.in. w konkursie wokalnym, recytatorskim 
i plastycznym, w turnieju w dwa ognie, 
w grze terenowej – podchody, w grach i 
zabawach „nie z tej epoki”, miały możliwość 
zwie dzania obiektów, które znajdują się na 

terenie skansenu, zorganizowano dla nich 
stoiska z regionalnymi pamiątkami, można 
także było korzystać z porad dietetyka. Były 
oczywiście puchary, medale i nagrody.

Gośćmi zawodów byli: Leszek Wnętrzak 
– kierownik Wydziału Kultury Fizycznej, 
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach, Jerzy Kula – przewodniczą-
cy Rady Wojewódzkiej Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia LZS, Alicja Stradomska – prze-
wodnicząca Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Kielcach, Leszek 
Zbróg – kierownik Skansenu Muzeum Wsi 
Kieleckiej w Tokarni, przedstawiciele prasy, 
radia i telewizji regionalnej.

Sportowe wspomnienie lata 
– realizacja programu MSiT „Sport Wszystkich Dzieci”
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W dniach 11-12 września w Wolsztynie 
odbyły się XV Otwarte Mistrzostwach 
Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie 
juniorów i młodzików. Uroczystość otwar-
cia mistrzostw połączona była z oddaniem 
do użytku rozbudowanej przy współudzia-
le środków MSiT i samorządu lokalnego 
przystani kajakowej w Parku Miejskim. 
Wszystkich przybyłych gości oraz licz-
nie zgromadzoną publiczność powitał 
Krzysztof Piasek, wiceprzewodniczą-
cy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS oraz 
sekretarz RG KZS LZS. Mistrzostwa otwo-
rzył Wacław Hurko, wiceprzewodniczący 
RG KZ LZS. Imprezami towarzyszącymi 

mistrzostwom były Ogólnopolskie Regaty 
Dzieci o Puchar Burmistrza Wolsztyna 
oraz regaty w ramach rankingu młodzików 
Województwa Wielkopolskiego. 

W zawodach startowało 352 zawodników 
reprezentujących 23 kluby z 6 województw. 
Zrzeszenie LZS reprezentowało 155 uczest-
ników z 11 klubów z 4 województw. W 
ramach mistrzostw rozegrano 8 wyścigów 
w kategorii młodzik i tyleż samo w kate-
gorii juniorów i juniorów młodszych. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują młodzi-
cy Zrywu Wolsztyn Nikola Sita i Damian 
Liskowiak – zdobywca 2 złotych medali.

Klasyfikację klubową wygrał UMKS Zryw 

Wolsztyn przed UKS Kajak Trzcianka, i 
MKS Polstyr Człuchów. Klasyfikacja woje-
wództw: 1. Wielkopolskie, 2. Pomorskie, 3. 
Podlaskie, 4. Zachodniopomorskie.

Organizatorem mistrzostw było Krajowe 
Zrzeszenie LZS a współorganizatorami 
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie, 
UMKS „Zryw” Wolsztyn i Burmistrz 
Wolsztyna. Mistrzostwa uzyskały dofinan-
sowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Kajakarstwo – Wolsztyn 2015

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS – Zamość 2015
Tym razem gospodarze okazali się „mało 

gościnni” i wygrali Finał Centralny XVIII 
Ogólnopolskich Igrzyska LZS, który w 
dniach 27-29 sierpnia odbył się w Zamościu.

Organizatorem imprezy było Krajowe 
Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenie 
LZS w Lublinie. Tegoroczne igrzyska hono-
rowym patronatem objęli: Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz 
Pie cho ciński, Marszałek Województwa 
Lu bel skiego – Sławomir Sosnowski i Pre zy-
dent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk.

W 28 konkurencjach indywidualnych, 
zespołowych i drużynowych startowało pra-
wie 900 osób, w tym blisko 100 sportowców 
niepełnosprawnych w bloku integracyjnym.

Pierwszy dzień igrzysk to przede wszyst-
kim przyjazd uczestników, ich weryfikacja 
i odprawy techniczne. Drugiego dnia już o 
godzinie 9.00 sportowcy stanęli do walki. 
W porannej sesji odbyły się eliminacje w 
konkurencjach zespołowych (piłka nożna 
kobiet i mężczyzn, siatkówka, siatkówka 
plażowa, streetball oraz przeciąganie liny 
kobiet i mężczyzn) a także letni biatlon na 
dystansie 3000 m (nordic walking, strzela-
nie w pozycji leżącej i stojącej). Po przerwie 
obiadowej dalsze gry, finały przeciągania 

liny, czwórbój władz, oraz letni biatlon 2500 
m (dla osób 50 +).

Wieczorem 28 sierpnia odbyło się uro-
czyste otwarcie Igrzysk, które rozpoczęło 
się, jak nakazuje tradycja, od wprowadze-
nia sztandarów, najpierw Rady Głównej 
KZ LZS, który wniósł sekretarz KZ LZS 
Krzysztof Piasek, a w poczcie byli skarbnik 
KZ LZS Zdzisław Wawrzewski oraz Jacek 
Kucybała, członek Prezydium KZ LZS, a 
po tem wszystkich rad wojewódzkich. 

Następnie Józef Poterucha, przewodni-
czący RW LZS w Lublinie oraz wiceprze-
wodniczący RG KZ LZS, powitał licznie 
zgromadzonych na Rynku Wielkim gości 
i sportowców. Wśród zaproszonych byli 
m.in.: Marszałek Województwa Lubelskiego 
– Sławomir Sosnowski, Wicewojewoda 
Lubelski – Marian Starownik, czło-
nek Zarządu Województwa Lubelskiego, 
Ar kadiusz Bratkowski, Honorowy Prze-
wo dniczący Krajowego Zrzeszenia LZS – 
Roman Jagieliński wraz z Małżonką, Sta-
rosta Zamojski Henryk Matej, europoseł 
Krzysztof Hetman, senator Ziemi Zamojskiej 
– Jerzy Chróścikowski oraz przedstawicielki 
Ministerstwa Sportu i Turystyki – Bożena 
Potentas i Grażyna Felczak. Nie zabrakło też 

gospodarza Zamościa Prezydenta Andrzeja 
Wnuka. Widownię zapełniali zawodnicy, 
trenerzy, działacze, przewodniczący woje-
wódzkich zrzeszeń i liczna grupa kibiców.

Po krótkim przemówieniu przewodni-
czący RG KZ LZS Władysław Kosiniak-
Kamysz oficjalnie otworzył XVIII Igrzyska. 
Następnie dopełniono rytuału olimpijskiego.

Ponieważ w godzinach popołudniowych 
zapadły rozstrzygnięcia w przeciąganiu liny 
i streetballu kobiet i mężczyzn zwycięzcom 
wręczono medale i puchary, dzięki czemu 
zawodnicy mogli poczuć się jak sportowe 
gwiazdy – oklaskiwane przez setki zgroma-
dzonych na rynku osób. 

Kolejnym elementem uroczystości była 
jej część artystyczna przygotowana przez 
Jolantę Kalinowską-Obst, a wystąpiły m.in. 
dzieci i młodzież z Zespołu „Zamojszczyzna“ 
oraz Teatr Ognia „Utopia“. Na zakończenie 
wystąpił zespół muzyczny Power Play.

W sobotę, 29 sierpnia dokończono 
wszyst kie konkurencje, podsumowano 
wyniki i dokonano wręczenia pucharów dla 
województw. Jak już pisaliśmy wyżej tego-
roczne igrzyska wygrała ekipa województwa 
lubelskiego, drugie miejsce zajęło woj. wiel-
kopolskie a trzecie woj. opolskie.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
Kończy się sezon sportów popularnie zwanych letnimi, jako ostatni o tytuły mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS walczyli 
kajakarze, kolarze torowi i zawodnicy uprawiający podnoszenie ciężarów. 
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Podnoszenie ciężarów 
– Kurzętnik 2015

W dniach 17-18 października na torze 
kolar skim w Pruszkowie odbyły się Mis-
trzos twa Krajowego Zrzeszenia LZS oraz 
Mistrzostwa Polski w konkurencjach nie-
olimpijskich, w których łącznie startowało 
168 zawodników z 31 klubów.

O tytuły mistrzów naszego Zrzeszenia, w 
poszczególnych wyścigach (sprint druży-
nowy, wyścig drużynowy, wyścig punkto-
wy, wyścig indywidualny, scratch i keirin, 
sprint na 500 m i wyścig na 1 km), walczyli 
młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi, 
kobiety i mężczyźni. Na starcie z krajowej 
czołówki zabrakło jedynie tych zawodni-
ków i zawodniczek, którzy uczestniczyli w 
Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. 

Mistrzostwom towarzyszyło spotkanie 
byłych kolarzy, zawodników Ludowych Zes-
po łów Sportowych, których nazwiska zna 
każdy miłośnik kolarstwa i nie tylko, uczest-
ników igrzysk olimpijskich, mis trzostw 
świa ta i mistrzostw Polski. Na zaproszenie 
Kra jowego Zrzeszenia LZS i Zacho dnio-
pomorskiej Rady Olimpijskiej odpowie-
dzieli: Bogusław Fornalczyk (uczestnik IO 
w 1960 r.), Rajmund Zieliński (IO 1964 
i 1968), Wojciech Matusiak (IO 1968 i 
1976), Andrzej Bławdzin (IO 1964 i 1968), 
Bernard Pruski (IO 1972), Zbigniew 
Szczepkowski (IO 1976), Józef Gawliczek, 
Tadeusz Zadrożny, Eugeniusz Pokorny, 
Wiesław Jarzębski, Stanisław Labocha, 
Czesław Polewiak, Mieczysław Brzeziński 
i Ginter Szulc. W spotkaniu pełnym wspo-
mnień uczestniczyli również Marian Więc-
kowski, zawodnik Legii Warszawa, trzykrot-
ny zwycięzca Tour de Pologne (1954-56), 
trener i działacz PZKol., redaktor Bog dan 
Tuszyński, Dariusz Banaszek, członek 
Zarządu PZKol. a także Stanisław Kopeć, 
członek RG KZ LZS, członek Komisji 

Współpracy Terytorialnej i Sportu dla 
Wszystkich PKOl. 

Organizatorem mistrzostw było KZ LZS 
przy współpracy Mazowieckiego Zrze sze-
nia LZS. Impreza została dofinansowa-
na przez MSiT. Wsparcia organizatorom 
udzielił także Urząd Marszałkowski Woj. 
Mazowieckiego i LUKS „Trójka” Piaseczno.

Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzo-
stwach reprezentował Wacław Hurko.

W sumie na mistrzostwach rozegrano 40 
wyścigów. Trzy złote medale zdobyły Natalia 
Radzicka i Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka 
Kórnik) oraz Mateusz Kazimierczak (K.S. 
Pogoń Mostostal Puławy) w kategorii U-23, 
w kategorii juniorek Julita Jagodzińska (KK 
Tarnovia Tarnowo Podgórne) i Magdalena 
Rząca (ALKS Stal Grudziądz) zdobyły po 
2 złote medale, a Patryk Pazik (ALKS Stal 
Grudziądz) trzy. Wśród juniorek młodszych 
Julia Szyszka (ALKS Stal Grudziądz) zdo-
była trzy złote medale, a wśród juniorów 
młodszych najwięcej medali, po trzy, zdoby-
li Wiktor Richter i Mateusz Jakubasz (UKS 
Koźminianka Koźminek).

W podnoszeniu ciężarów była to w zasa-
dzie ostatnia impreza na polskich pomo-
stach. Gmina Kurzętnik gościła w dniach 
6-8 listopada zawodników, którzy walczyli o 
tytuły mistrzowskie Krajowego Zrzeszenia 
LZS. Startowały zawodniczki i zawodnicy 
do lat 20 i 23 – w sumie 83 atletów z 29 klu-
bów z 7 województw.

Najlepszymi zawodniczkami w punktacji 
Sinclaira zostały – w gronie juniorek do 
lat 20 – mistrzyni w kat. 58 kg Agata Rok 
(Feniks Siedlce), do lat 23 – złota medali-
sta w kat. 63 kg – Monika Dzienis (Talent 
Wrocław). Wśród juniorów do lat 20 najlep-
szy okazał się zwycięzca w kat. 85 kg Paweł 
Kulik (Meyer Elbląg), do lat 23 – mistrz 
w kat. 85 kg Patryk Słowikowski (CLKS 
Mazovia Ciechanów). 

W klasyfikacji klubowej zwycięży-
ła Ma zovia Ciechanów, przed Talentem 
Wrocław i Gryfem Bujny oraz Agrosem 
Zamość (po 36 pkt.) Klasyfikację woje-
wódzką wygrało lubelskie, przed łódzkim i 
mazowieckim.

Głównym organizatorem mistrzostw 
było KZ LZS, bezpośrednim LUKS TKKF 
Kurzętnik. Zawody dofinansowało MSiT. 
Współorganizatorami byli m.in.: W-M Z 
LZS, UG Kurzętnik, ZS im. W. Jagiełły, 
KS Zamek-Expom Kurzętnik oraz Urząd 
Marszałkowski. Krajowe Zrzeszenie LZS na 
mistrzostwach reprezentował wiceprzewod-
niczący Wacław Hurko, a gościem specjal-
nym był Szymon Kołecki, do niedawna 
jeden z najlepszych polskich ciężarowców, 
który swoją karierę sportową rozpoczynał w 
LZS, obecnie prezes PZPC.

Mistrzowie Krajowego Zrzeszenia LZS: 
Juniorki: 48 kg – Karolina Miszczak 

WLKS Siedlce, 53 kg – Marlena Polakowska 
POM Iskra Piotrowice, 58 kg – Agata Rok 
Feniks Siedlce, 63 kg – Hanna Sobczyk 
Mazovia Ciechanów, 69 kg – Marta Wesoła 
LKS Budowlani Nowy Tomyśl, 75 kg – 
Dorota Kubica LKS Dobroszyce, +75 kg – 

Diana Flak MKS Unia Hrubieszów.
Juniorzy: 56 kg – Jakub Nowicki AKS 

Promień Police, 62 kg – Adrian Franczyk 
Pol wica Wierzbno, 69 kg – Szymon Rotnicki 
Zamek Gołańcz, 77 kg – Adrian Przybylak 
Talent Wrocław, 85 kg – Paweł Kulik Meyer 
Elbląg, 94 kg – Daniel Goljasz Ma zovia 
Ciechanów, 105 kg – Jarosław Daniluk 
Orlęta Łuków, +105 kg – Julian Fal kowski 
Meyer Elbląg.

U-23 kobiety: 58 kg – Weronika Kał-
muc ka Promień Opalenica, 63 kg – Monika 
Dzienis Talent Wrocław, 75 kg – Joanna 
Mar cinkowska Siła Bartoszyce, +75 kg – 
Karolina Chryst Promień Opalenica.

U-23 mężczyźni: 56 kg Andrzej Tomczyk 
UMLKS Radomsko, 62 kg – Marcin Tomczyk 
Gryf Bujny, 69 kg – Janusz Kaszewski 
Ma zovia Ciechanów, 77 kg Łukasz Ławecki 
Orlęta Łuków, 85 kg – Patryk Słowikowski 
Mazovia Ciechanów, 94 kg – Grzegorz 
Darczuk GCK Kobylany, 105 kg – Marek 
Kobuszewski Siła Bartoszyce, +105 kg – 
Mateusz Wojciechowski Talent Wrocław.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS	 Kolarstwo Torowe

 Pruszków 2015 
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Jak wiemy, z różnych badań naukowych 
próg niesprawności intelektualnej i fizycznej 
dopada Polaków wcześniej niż inne narody 
Europy – jest to efekt braku ruchu. Nawet 
umiarkowany wysiłek fizyczny ma zbawien-
ny wpływ na kondycję i zdrowie jednostki. 
Co zrobić by „ruszyć z kanapy i sprzed 
telewizora” seniorów”? Jak ich przekonać 
do aktywności fizycznej, choćby właśnie tej 
umiarkowanej? Próbowaliśmy na te pyta-
nia odpowiedzieć na szkoleniu w Mielnie. 
Szkolenie składało się z wykładów i dyskusji 

oraz z aktywności ruchowej. Odbyło się 
w dniach 16-20 czerwca br. Wzięły w nim 
udział 22 osoby z całego kraju. W podobnym 
szkoleniu przeprowadzonym w czerwcu tego 
roku w Zakopanem wzięły udział 23 osoby. 
Organizatorem szkolenia było Krajowe 
Zrzeszenie LZS, uzyskało ono dofinansowa-
nie z Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Podczas wykładu dr  Monika Wiech z 
AWF Gdańsk mówiła o sportach na całe 
życie, dr Lidia Bomirska zapoznała uczest-
ników ze speed badmintonem – nowa 
forma aktywności ruchowej dla wszystkich, 
a Tadeusz Jurek – instruktor nordic wal-
king, udzielił lekcji prawidłowego chodze-
nia z kijkami. 

Obydwie formy rekreacji – nordic wal-
king i speed badminton – są niezwykle 
atrakcyjne. Wymuszają umiarkowany ruch, 
zachęcają do przebywania poza domem, 
w gronie znajomych czy rodziny. Jesteśmy 

przekonani, że uczestnicy naszego szkole-
nia „wyposażeni” w przekazaną wiedzę po 
powrocie w swoje strony zachęcą rówieśni-
ków do aktywności ruchowej. Bo tak jak 
dzieci najczęściej naśladują i uczą się od 
rodziców, tak dorośli najczęściej „słuchają” 
swoich rówieśników. 

Uczestnicy szkolenia zwiedzili też 
Kołobrzeg i okolice. Wybrali się również 
na długi spacer (wielu z kijkami) do Lasu 
Kołobrzeskiego. 

Na otyłość i nadwagę cierpi w naszym 
kraju prawie 35% społeczeństwa, coraz czę-
ściej ta przewlekła choroba dotyka dzieci 
i młodzież. Jak z nią walczyć, jak trzymać 
wagę? Na te pytania miały odpowiedzieć 
wykłady, które pomogły uczestnikom upo-

rządkować posiadaną wiedzę i pozyskać 
nową. Wykładowcami byli: dr Monika 
Wiech z AWF Gdańsk, która mówiła o 
aktywności rekreacyjnej w profilaktyce nad-
wagi i otyłości, dr Lidia Bomirska, która 
przedstawiła uczestnikom speed badminton  
i dietetyk Joanna Łobocka, która mówiła 
o roli prawidłowego żywienia w przeciw-
działaniu otyłości i nadwadze. Poradnia 

„Dietetycznie i Zdrowo” przeprowadziła 
uczestnikom badanie składu ciała.

Ważnym elementem tego spotkania były 
zajęcia sportowe, gdzie teorię przełożono na 
praktykę. Zajęcia te miały formę rywalizacji 
sportowej. Rozegrano konkurencje indywi-
dualne i drużynowe. 

Oto zwycięzcy w poszczególnych konku-
rencjach: rzuty  na kijek Katarzyna Butrym 
i Michał Małecki (obydwoje woj. lubuskie), 
rzut woreczkiem Iwona Szmyt (woj. wiel-
kopolskie) i Leszek Piskorowski (woj. dol-
nośląskie), kręgle Sławomira Butrym (woj. 
lubuskie) i Andrzej Cywiński (woj. dol-
nośląskie), przyciąganie krasnala na desce 
Katarzyna Butrym i Albin Kiedrowski 
(woj. pomorskie), rzut lotką do tarczy 
Joanna Dąbrowska (woj. mazowieckie) i 
Albin Kiedrowski, slalom piłką lekarską 
Małgorzata Pluta (woj. dolnośląskie) i Albin 
Kiedrowski, jazda na hulajnodze Katarzyna 
Butrym i Albin Kiedrowski, marsz kupca 
Katarzyna Butrym i Konrad Wasilewski 
(woj. lubuskie), test wiedzy na temat zdrowe-
go stylu życia Joanna Dąbrowska i Tadeusz 

Lis (woj. podkarpackie). Klasyfikację woje-
wództw wygrało pomorskie przed lubu-
skim i mazowieckim.

Jeden dzień poświęcono też aktywnej 
turystyce. Uczestnicy zwiedzili Kołobrzeg i 
okolice. Wybrali się również na długi spacer 
(wielu z kijkami) do Lasu Kołobrzeskiego 
by zobaczyć stare dęby – dąb „Bolesław” ma 
800 lat a dąb „Warcisław” 640. 

Jak wynika z wielu wypowiedzi, uczest-
nikom przypadł do gustu speed badminton 
– pewnie wejdzie na stałe do programu 
kolejnych naszych imprez rekreacyjno-
sportowych.

W dniach 17-21 września w Mielnie spotkały się 82 osoby z 13 województw na imprezie sportowej pod hasłem „Bądź aktywny – trzy-
maj wagę” (Pierwsza impreza pod tym hasłem odbyła się w dnich 18-20 czerwca w Zakopanem). W programie były zajęcia teoretyczne 
i sportowe. Organizatorem imprezy było Krajowe Zrzeszenie LZS. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, które od dwóch lat wspiera organizacje pozarządowe w projektach mających na celu przeciwdziałanie nadwadze i otyłości.

AKTYWNY SENIOR LZS

Szkolenie animatorów do działania 
„Aktywny Senior”



Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

od siedemdziesięciu lat nasza działalność 
opiera się na tysiącach działaczy sportowych, 
którzy często kosztem własnego czasu wol-
nego, kosztem rodziny, z pasją oddają się 
aktywności w lZs-ach. przyciągają na boiska 
i hale sportowe setki tysięcy dzieci, młodzieży 
i starszych mieszkańców wsi i małych miaste-
czek. są trenerami, sędziami, organizatora-
mi i wolontariuszami. sportowym bakcylem 
„zarażają” swoje dzieci, i to one często przej-
mują po nich organizatorską i szkoleniowa 
pałeczkę. 
Rok 2016 będzie dla nas wyjątkowy – obcho-
dzić będziemy 70-lecie działalności ludowych 
Zespołów sportowych. dziękować tym „naj-
lepszym z najlepszych” i przypominać opinii 
społecznej o naszej historii, pracy na rzecz 
środowiska wiejskiego, osiągnięciach i pla-
nach na przyszłość. 

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

Rok 2016 – rokiem jubileuszu 70-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych


